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NKOLAE CEAUȘESCU, CADE A PARTICIPAT

IA SĂRBĂTORIREA SEMICENTENARUEUI U.R.S.S
S-A

MOSCOVA 
tul Agerpres, 
transmite: La 
rășul Nicolae 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut o întrevedere cu tova- 
lâșul Leonid Ilici Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central al

23. — Coresponden- 
Laurențiu Duță, 

23 decembrie, tova- 
Ceaușescu, secretar

Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

în cursui convorbirii a avut Le 
un schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea colaborării româno-so- 
vietice, precum și asupra unor pro
bleme internaționale actuale.

întrevederea dintre tovarăș : 
Nicolae Ceaușescu și Leonid Hid 
Erejnev s-a desfășurat intr-o atmo
sferă de prietenie și sinceritate.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNIȚI-VĂ T

ÎMPLINIRI in anii republicii

X

MULTIPLE POSIBILITĂȚI DE PARTICIPARE
TINERETULUI STUDENȚESC l-AU FOST CREATE

ZIAR All.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE
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festiv ită- 
50-a ani- 
Repubii- 
a plecat 
au făcut

Au fost prezenți Gheorghe Ba
drus, ambasadorul extraordinar ș: 
plenipotențiar al Republicii Soci- 
liste România in Uniunea Scvieu- 
câ, și membru ambasadei.

Un grup de pionieri a oferit bu
chete de 
Ceaușescu 
de partid 
Socialiste

flori tovarășului N.ccL 
ți membrilor 
si de stat a 
România.

delegație: 
Republici

LA 0 BOGATĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ DE MASĂ SI DE PERFORMANTĂîn aceeași zi, delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, care a participat la 
•file prilejuite de cea de-a 
A/ersare a creării Uniunii 
ci lor Sovietice Socialiste, 
spre patrie. Din delegație
parte tovarășii : Ilie Verdeț. mem
bru 'al Comitetului Executiv, ai 
P-ezidiului Permanent al C.C. al 
r c.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Gheor
ghe Badrus, membru supleant al 
C.C al P C.R.. ambasadorul Româ
niei la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, tovară- 
șu1 Nicolae Ceaușescu și membrii 
delegației au fost conduși de to
varășii D.S. Polean.ski. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.US. 
P’'m-vicenreședinte al Consiliului 
d*  Miniștri al UJLS5, VJ. Dol- 
ghin, secretar al C.C. al P CHS. 
C A. Kiseliov, adiunet de șef de 
secție Ia C.C. al P.C.U.S.

*
Delegația de partid de sx a

acroper: 
dsară pe 
gaiTi^r 
ie «s-

-Aserpres.

*-

ÎN DIVIZIA A DE BASCHET, POLITEHNICA A CISTIGAT
LA SCOR DERBY-UL CU I.E.F.S.: 75-52!
Susținînd ieri seară, în sala Di

namo, meciul decisiv pentru ocu
parea locului I in clasamentul pri
mului tur al campionatului națio
nal de baschet feminin, echipa Po
litehnica București a realizat o vic
torie netă, surprinzătoare prin pro
porția scorului, în fața formației 
I.E.F.S., neînvinsă, pînă Ia această 
partidă. La încheiqfea celor 40 de 
minute de joc. tabela electronică 
indica 75—52 (39—27), deci o di
ferență de 23 de puncte, în favoa
rea jucătoarelor pregătite de prof. 
Grigore Costescu. pe deplin meri- 
ta'-' după evoluția întreceri..

Intr-adevăr. în disputa de ieri, 
baschetbalistele de la Politehnica 
au fost superioare la toate capito
lele • putere de luptă, disciplină de 
joc recuperări, precizie în aruncă
ri u de 'n semidistanță. intercepții

far
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ÎN CURÎND O SURPRIZĂ PENTRU CITITORI
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Număr special dedicat jubileului Republici

și Anului \ou

L

Institutul pedagogic din Oradea —un exemplu 
de împletire a cerințelor de învățătură cu educația 

fizică și sportul

In mișcarea sportivă a țării noastre, care se bucură perma
nent de grija partidului, de sprijinul statului, studențimea se 
înscrie — in acest pătrar de veac al Republicii — cu o pre- 

xertă care s-a făcut simțită tot mai mult, de Ia an la an.
Existența unui învățămînt de educație fizică la nivelul anilor 

1 ii c c:e- t un cimp larg cadrelor de specialitate de a organiza 
cu studenti o bogată și multilaterală activitate sportivă de masă, 
pe ț'-ce ' cni de studii, pe facultăți și pe centre universitare.

=;-c e!. in atenția forurilor de resort s-a aflat și activitatea de 
z-z~z— a-.ță. care a cunoscut o evidentă impulsionare în toate 
ce-t-e e sucentesti. Există astăzi 39 DE CLUBURI SPORTIVE UNI
VERSITARE in cere activează zeci de specialiști și ale căror echipe 

reprezentative participă cu rezultate remarcabile la 
□pnoape toate campionatele naționale.

. z - z . ' rr.e'or 5 ediții ale Olimpiadelor atestă, ca o conse- 
: -•= z -eetâ z acestor condiții create în toate centrele universi- 
z r zz~ z zc~ez ;.n loturile țării a unor sportivi studenți (Lia Ma- 

-■o-' _ C :: Orban-Szabo, Ileana Gyulai, Carol Corbu, Aurel Ver- 
nescu Mareei Roșea si mu ri alții) care s-au numărat printre cam- 
z z- -z. z. zz- ~z: cc";-_n:ări ale valorilor din spor-

e-onccl Numeroase alte exemple ne sînt, desigur, oferite de 
unor campionate mondiale, europene, Jocuri Balca

nice—
Sie*  feabâțî care exprimă talentul și pasiunea studențimii noas- 

ta ei de a răspunde și pe acest plan grjii părintești, 
tnue. nemqfocAe.ce i-o acordă conducerea de partid și de

7

con
stat.

intelectuali de nădejde este 
dea. Aici ființează, din anul 
Institutul pedagogic de trei ani, ini
țial cu două facultăți (Filologie și 
Istorie-Geografie), iar din anul 1964

Ora- 
1963.

Iată cum arată sala de gimnastică din cadrul Complexului sportiv apar- 
finînd Institutului pedagogic din Oradea. Este o construcție modernă care 

poate găzdui și întreceri la jocuri sportive.
Rețin atenția, de asemenea, sutele 
de acțiuni cu caracter turistic orga
nizate în împrejurimile Oradei, pe 
valea Crișului Repede, la Băile Fe
lix, Ia Stîna de Vale etc. „Cupa 
studentului" (atletism), Luna spor
tului universitar, „Cupa Pedagogic 
Oradea", iată alte prilejuri de a 
reuni masa de studenți din acest 
centru universitar pe stadion, pe 
numeroasele amenajări sportive e- 
xistente chiar în incinta Institutu
lui pedagogic. Gimnastica de masă 
— cea de înviorare — a devenit 
și ea o preocupare de prim ordin 
a tineretului de aici.

Abordăm, referindu-ne la baza 
materială, un capitol dintre cele 
mai interesante ale activității stu-

Tiberiu STAMA

„CUPA FEDERAȚIEI" LA GIMNASTICĂ

ALINA GOREAC
DINTRE MAESTRE

I

— ANUL XXV — m riext de seen ce «accese sco- 
Repubbcn

TINEREȚE FARA BATR NETE — foțoreporx j: de ann-- 
o cinci decenii de octâritote a lnstitutufcă de Eductfbe F rieă s

AMINTIRI MuNCHENEZE oc

Din cuprins :
• REPUBLICA 

ive sub tricolorul

□ rea 
iport.

•
jn ultim popas cu reporterul loon O- • 5 - -——a -o» oeoorwe-
-omâni si străini ai locurilor Olimpice de □ MS-c-e-

• ZBORUL ORBITAL AL LUI IUE NASTASE — iotoeportm cb «o-
ele campion ai tenisului intervabonoL in care ciute» se war s-
:u... Grazia Dominique, soția sa.

• ECHIPA DE FOTBAL A ANULUI 1972 _ v:: -.3 de o-oeto 
evistei „SPORT”, anchetă la care ou port>;-pct ce- "f a-xrew o c 
>zîor relor A

• PALMARESUL ANULUI — amatori de sta sc d rccuai
acest număr toate rezultatele internaționale reafacte ir 1972 de repre- 

■tc :vele A, de tineret de juniori ți de selecțio toCo •r-'wrszară.

sob

prof. Gh. GORGOI

CLASAMENTELE FEDERAȚIILOR

cu alte două — Fizică-Matematică 
și Educație fizică. La ora actuală 
Institutul pedagogic 
mără — numai la 
— 800 de studenți

■fr
Practicarea exercițiului fizic a 

devenit o realitate încă de la în
ființarea institutului.
grupelor, al 
organizate, 
nică dintre 
specialitate, 
și asociația 
și competiții devenite tradiționale. 
Avem în vedere, în primul rînd, 
„Cupa anilor 1“ la atletism, bas
chet, volei, handbal, șah și tenis 
de masă. Apoi, „Cupa prieteniei" 
rezervată echipelor de fotbal ale 
anilor III, după aceea „Cupa Rec
toratului" la cele mai îndrăgite dis
cipline (volei, fotbal, handbal etc.).

din Oradea nu- 
cursurile de 
și studente.

zi

La nivelul 
anilor de studii au fost 
prin colaborarea rod- 
colectivul catedrei de 
organizația de tineret 

studenților, concursuri

(Continuare în pag. a 3-a)

ÎN ÎNTiMPINAREA

Arad) 
(Sooe- 
6 Iu
Mare)
cu fi

brfa

Dinamovista Alina Goreac, 
evoluind la bîrnă.

PE ANUL 1972

MĂREȚULUI JUBILEU
O semnatară devenită certificat de garanție:

îl

De departe, dji cotul falezei, prin 
ceața ce piuteste leneș peste fluviu, 
■jrtașeie macara> Iși conturează vag 
s-zetele. Aco-O-i Șanuerul NavaL 
Acolo, pe malul Dunării, fusesem 
eu o zi înainte oaspeții harnicilor 
caaamctori de nave gâlâțeni. admi- 
rindu-le priceperea, destoinicia, do- 
rința vie de a se depăși mereu, de 
a avea, aproape zilnic, satisfacția 
unor trainice Împliniri.

Așa i-am cunoscut intr-o diminea
ță de iarnă, in acest decembrie al 
aniversării unui pătrar de veac al 
Republicii noastre. I-am urmărit mai 
intii. schimbind citeodată o vorbă, 
două, pe malul apei, lingă uriașul 
carbonier de 15 G00 tdw, aflat în eta
pa de ^saturare”, ceea ce, într-o ac
cepție destul de îngăduitoare, ar în
semna finisarea navei, după lansa
rea ei la apă. Apoi, pașii ne-au pur
tat printre aceste imense berze meta
lice care sînt macaralele de 40 și 60 
de tone, ce ridicau cu dezinvoltură 
bloc-secțiile la dana din fața halei 
noi, îngemănînd, bucată cu bucată, 
ca într-un joc de cuburi, alte două 
nave de 15 000 tdw, ce vor purta peste 
mări și oceane 
prestigioasă
CONSTRUIT LA ȘANTIERELE NA
VALE GALAȚI — ROMANIA.

La celălalt capăt al șantierului, 
unde am ajuns printr-un veritabil 
labirint de piese și diferite utilaje, 
alte două vapoare prind treptat con
tur. Sînt vase de 7 500 tdw, realizări 
ultra-moderne, concepute după pla
nuri cărora exigența beneficiarilor 
(importante firme din diferite țări) 
nu le găsește nici un cusur.
Este, aceasta, mîndria tuturor celor 

ce-și împletesc ingeniozitatea și hăr
nicia, dînd viață impunătorilor coloși 
de oțel. Este, de fapt, mîndria de a 
putea raporta, în aceste zile de avînt

:ezei

semnătura — azi 
a făuritorilor lor ;

((

constructiv general, că au reușit să 
reducă ciclul' de fabricație a vaselor, 
că au realizat importante economi) 
la materialele specifice, înscriind la 
loc de cinste, printre obiectivele a- 
tinse și depășite, pe acela al ridică
rii nivelului calitativ al lucrărilor, 
garanția certă a exploatării navelor 
la parametrii proiectați. Despre toatf 
aceste lucruri ne-a vorbit directorul 
comercial al șantierului, ing. Gheor
ghe chitilă, un om dinamic și în
treprinzător, președintele asociației 
sportive ANCORA S.N.G. Spunea in 
terlocutorul nostru că aproape 60 )» 
sută din salariații acestei mari uni
tăți industriale sînt tineri și că ma
joritatea dintre ei practică, într-r. 
formă sau alta, exercițiul fizic. Dp 
altfel, întîlnisem la tot pasul prin 
șantier, tineri sportivi, exemple 1» 
locurile lor de muncă, cum sînt ajus- 
torli Mircea Dumitriu și Grigore Ni 
chiforov, ambii canoiști, maistru) 
Klarin Anghel, căpitanul echipei de 
fotbal Ancora S.N.G., participantă la 
campionatul diviziei C, electricianul 
Anghel Hagiu, rugbyst sau sudorul 
Gheorghe Milașcu, handbalist. Ală
turi de ei, alte sute și sute de ama
tori de sport au luat parte cu entu
ziasm la diferitele întreceri organi
zate de asociația sportivă (campiona
tul asociației, un popular cros cu 
650 de concurenți, duminici cultural 
sportive, întreceri de volei) ’ ‘ 
care, la loc • • -
concursuri, 
tir, ambele 
a XXV-a 
Republicii".
terenul de ___...................... ..........
care,’aproape toți, au crescut și s-au 
format ca inimoși și de nădejde con 
structori ai socialismului în patria 
noastră.

Călin ANTONESCU

printre 
de cinste, figurează două 
unul de șah și altul de 
dotate cu „Cupa celei de 
aniversări a proclamării 
Ei cinstesc astfel, șl p» 

sport, acești 25 de ani în

YACHTINGPENTATLON MODERN

30 De- — în care s-au

BOGATĂ AGENDĂ SPORTIVĂ LA SATU MARE

județul 
organi- 

la bas- realizată cu 
Consillulu'

la handbal — prezente 
Ia start fiind echipele 
școlilor sportive din Bo
toșani. Năsăud, Brăila, 
Iași ; la trîntă, volei si 
handbal — î". c.-.ro z zc. 
întrecut peste 1 200 de 
sportivi, reprezentanți ai 
asociațiilor sătești ; la 
atletism, șah. tenis de 
masă, volei, handbal — 
participînd echipe din 
întreprinderile și insti
tuțiile județului.

In județul Vrancea,

sportivii și-au disputat 
„Cupa 30 Decembrie*' la 
șah, popice, atletism 
volei, handbal, competi
ții organizate la Foc 
șani, Panciu, Odobeșt! 
Adjud. De asemenea, la 
Odobești se va da în fo 
losință sala de sport a 
orașului, ------ ’ ”
sprijinul _________
popular județean, prin 
munca patriotică a lo
cuitorilor.

Sportivii din județele 
Botoșani și Vrancea 
întîmpină jubileul Re-> 
publicil luînd parte la 
numeroase acțiuni do
tate cu „Cupa ~ “ 
cembrie".

Astfel, în 
Botoșani s-au 
zat competiții 
chet — cu participa
rea formațiilor Univer
sitatea lași, Confecția 
Focșani. Șc. sp. Dorohoi 
și Confecția Dorohoi ;

1. DAN IUGA (Dinamo Bucu
rești), 2. Nicolae Rotaru (Metalul 
București). 3. Laurențiu llovici (Ac
tivul Brașov), 4. Anișoara Matei 
(Dinamo București), 5. Dan Luca- 
che (Medicina lași), 6. Ana Buțu 
(Olimpia București), 7. Edda Baia 
(l:E.F.S.), 3. George Florescu
(Steaua). 9. Andrei Marinescu (C.S. 
Școlarul București). 10. Gavril Ma
ghiar (Dinamo București).

1. DUMITRU VELEA (Steaua), 2. 
Aurelian Stoica (Petrolul Ploiești), 
3. Iosif Molnar (Steaua), 4. Con
stantin Vlad (Dinamo București), 5. 
Dania Popescu (Steaua), â. Mihai 
Aluneanu (A. S. Filmul București), 
7. Eugen lonescu (Dinamo Bucu
rești), 8 Nicolae Gheorghe (Pe
trolul Ploiești), 9. Grigore Lupancu 
(Rovine Craiova), 10. Eugen Cotan 
(A. S. Filmul București),

1. DUMITRU SPÎRLEA (Olimpia 
București), 2. Marian Cosmescu 
(Olimpia București), 3. Albert Co- 
vacs (Institutul Pedagogic Tg. Mu
reș), 4. Constantin Căiina (Olim
pia București), 5. Alexandru Naghy 
(Olimpia București), 6. Sorin Ola- 
riu (Universitatea Timișoara), 7. 
Anton Khim (Universitatea Timișoa
ra), 8. Gheorghe Rolik (Universi
tatea Timișoara), 9. Francisc Rolik 
(Universitatea Timișoara), 10. Ște
fan Cosma (Universitatea Timi
șoara).

Nautic 
Vasiliu

3—4. 
NcuCc

(Biruința

’.W 1 WB"WIWHMB

1. HORIA ISPAS (Clubul 
Universitar), £. Alexandru 
(Clubul Nautic Universitar), 
Emilian Gresianu (Clubul 
Universitar) și Florin Panaitescu
(Clubul Nautic Universitar), 5—6. 
Ion Alexandru (Știința Constanța) 
și Dumitru Micu (Știința Con
stanța), 7—8. Mircea Dumitriu 
(Clubul Nautic Universitar) și Ni
colae Iliescu (Clubul Nautic Uni
versitar), 9—10. Dorel Popovici 
(Electrica București) și Bogdan 
Mărăcine (Electrica București).

1. EUGEN COCUȚ (ZZ
Gheraiești), 2. Ion Eftene (Avîntul 
Curcani), 3. Vasile Gălățeanu (Di
namo București), 4. Petre Gălățea
nu (Dinamo București), 5. Ion Gru- 
ianu (Avîntul Curcani), 6. Nicolae 
Fundățeanu (Celuloza Călărași),
7. Ion Drelciuc (Avîntul Frasin),
8. Ștefan Dănescu (Recolta Cras- 
na), 9. Gheorghe Gherghișan 
(Torpedo Brașov), 10. lancu Tudo- 
rancea (Confecția Rîmnicu Sărat).

Un mare număr de tineri sătmăreni 
se întrec, în aceste zile, în cadrul 
unor manifestări sportive închinate 
celei de a XXV-a aniversări a Re
publicii.

TENIS DE MASĂ, S-a organizat 
un turneu la care au luat parte 
sportivii de la Dacia Bistrița, Voin
ța și Știința Satu Mare. Cîștigători : 
Ecaterina Grazel (Voința), loan Rusu 
(Dacia) șl echipele Voința (fete) și 
Dacia (băieți).

AUTOMOBILISM, prima ediție a 
„Cupei Eliberării", disputată la Că
rei, a reunit echipaje din Arad, Că
rei. Baia Mare și Satu Mare. Cîști- 
gătoril, în limitele fiecărei probe : 
clasa pină la 850 cmc — iosif Bene

î clasa 850 — 1 100 cm<

...... .i. ...... '■g

(Baia Mare) . ..... ________
— loan Boloș (Satu Mare) ; clas: 
1100—1300 cmc — Carol Honig (Satu 
Mare) ; clasa peste 1300 cmc — Eme 
ric Ghindele (Cărei).

ȘAH. A. S. Oașul Negrești a orga
nizat o întrecere la care au Iu- 
parte 21 _ de iubitori ai șahului dî 
oraș. Primul loc a revenit proîe 
sorului Florian Tirla de la liceul d‘ 
localitate.

Un concurs individual, la care vo 
participa sportivi de la Someșul, Mor 
diala, Olimpia și Voința din Sat: 
Mare, avînd categoriile I și a Il-a d< 
clasificare a început în a doua iu 
mătate a lunii decembrie.

Ștefan VIDA
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ILEANA SILAI

DE LA MOINA LA NASTASE
ex-

SCULPTORUL C. IORDACHE;

renuri de 
gat, zilele 
tat de sculptorul brăilean 
Iordache. Medalio.-.ui orezlr

*,A
f r A ->4.

de diversele

acura

RASELINIU

SIMA. 
la Li-

Sc sp.

' Ea „ .... . ... ... _______
dovezi de admirație pentru repetatele 
ți răsunătoarele succese dobîndite de 
Ilie Nâstase pe cele mai faimoase te-

Inter- 
ne-am 
cîteva

multiplele și atît

tea mo

rn

SUPORTERI

LSTINA
-a

_ xtof 
le dac 
spat to

ne-ar fi dezvăluit, sînt ferm 
modificări structurale în vocea

cit, poate, 
a citi rîndurile semnate de Fănuș 
Și, trebuie să recunoaștem, ele 

citesc numai cu plăcerea și pa- 
cu care tinerele fete se opresc 
romanelor de dragoste, ci și cu

SORY II. BOTOȘANI. Vă recv-ar. liȚ 
„un suporter înfocat al echipelor Stratul 
roșu și Steaua". In cazul acesta, rezul
tatul de la Brașov nu v-a s-pâra: ur.a 
dintre echipele dv. favorite a c:<-..gat : 
Amîndouă, n-a tost posib.l : Rir.dur.ie 
dv. cuprind și ironii la adresa lui Di
namo : „La Bacău, Dinamo a arborat

In aceste zile frig 
antrenorului Traian 1 >n 
depărtate, cind a apări 
(Steaua) și a reprezent: 
rului.

Cei doi copii ai săi, Ilie, in e:z:i 
Institutul Politehnic, și Ileana. 
Filologie (limba engleză/ rn: e 
Bologna, și ascultă cu drag cera : 
fără de sjirșit a fotbalului.

Tată și copii se mindresc unii c

tricouri „gen Ajax". Dar, ar fi fost mult 
mai bine dacă ar fi imitat-o pe Ajax, ea 
joc". Evident '. Dar, nu se poate :o: - 
dintr-odatâ. Dinamovlștil au Începe-, 
cu. . . tricourile. La primăvară — c.r.e 
știe ’ — poate că merg mai departe c -i 
imitația. Și tocmai dv. i-ați zginda-... 
dv. suporterul Stelei !

S. LUCA, TG. MUREȘ. „Vreau si do
vedesc unui coleg de serviciu care a ns 
de mine cînd am spus că Ion Țiriac are 
trei copii — Charlotte, Cleveland și Bura- 
rc’ști — că eu am spus adevărul-. Eu 
nu-mi permit să rid de dv., dar v-ați la- 
sat păcălit de o figură de stil : cei trei 
„copii" ai lui Ion Țiriac sint cele trei... 
orașe în care excelentul tenisman a apă
rat culorile țării. în finala Cupei Davis. 
Vă răspund, de altfel, dv. și altor zeci de 
cititori (și de cititoare I) care mi-au 
pus aceeași întrebare, că Ion Țiriac NU 
este căsătorit. Presupun că multe dintre 
admiratoarele lui vor să mă sărute. De 
bucurie ! Țin, însă, să precizez câ 
sînt căsătorit I

HRISTU BIJACU. MEDGIDIA, 
trimiteți un catren, in legătura cu ar
bitrii de fotbal, specificînd : „Publicarea 
rămîne la aprecierea dv.“. Norocul 
cititorilor !

IOAN TEHEI, TURDA. Mihal iqnescu 
a apărat de 13 ori poarta echipei națio
nale. Este un portar care și-a făcut a- 
pariția în „prim planul- vieții fotbalis
tice, la o vîrstă cînd alțl portari încep 
să coboare. El avea... 29 de ani, cind 
a apărut pentru prima dată în poarta 
echipei naționale, în meciul cu ceho
slovacia, disputat la 19 septembrie 19bs.

I. GH1NESCU, COMUNA BOȚENI. Un 
catren, apropo de slaba comportare 

volei Dinamo București, 
cu 3—0 ambele întîlniri

chipei de 
a pierdut 
C.C.E.

.. .Și chiar după prima manșă. 
Mai credeam într-o revanșă, 
Dar, minuni — zic microbiștii — 
Fac numai... baschetbaîiștil !

alexandru FODOR. poate că uueie 
din deciziile Comisiei de disciplină a 

F.R.F. sînt discutabile. Nici nu există, 
de altfel, un cîntar. .. farmaceutic pen
tru aplicarea sancțiunilor. Ca unul care-1 
cunosc pe membrii acestei comisii, ga
rantez pentru obiectivitatea fiecăruia

s<x
GL

NAS- 
oază *-

. ~ “ - ~~ c _ a:en|ie < o ac- 
ia fiecare duminică dimi- 

X pe snxile ecrane, la „ora 
C-SLoastjcă TV". Puțini dintre 

șitx insă, că Ia cei 
impLteți. deține de- 
de campioană a ță- 
n — sintem siguri 
BC JTkOCOU»“O âtGflC.

: se a—a pe cee mat înaltă treap- 
rs de gimnast:-

— xe_i.

xa un cerc ae 
ma. in special, 
ajunge o bună 
pe care o pre- 

ofesoara 
■drei de 
I.E.F.S.). 
ițiere in 

m fost înscrisă 
ir. 2 Bucu- 

c’nd to-

— Ce a urmat după acest prim 
titlu de campioană ?

Jte patru ! în 1»71 am trecut 
egoria a III-a și am cîștigat 
I. Nimeni nu credea că e po

ntul promovării la o 
rtaară să se cucereas-

cu muiți perfor- 
lucru poștei. Mai 

izbutesc să adauge 
ibului succese im- 
după cum demon- 
găsesc un larg e- 

in masa de iubitori ai sportului. 
Am ajuns la această concluzie aflind
că, te ultimele săptămini, clubul 
Steaua a primit cantități impresio
nante de scrisori și telegrame (nu
mai pentru Ilie Xăstase au sosit cî
teva sute) prin care cetățeni de toate 
virstele, cu diferite ocupații și din 
diferite orașe ale țării ti felicită pe 
baschetbaliști pentru calificarea In 
sferturile de finală ale „Cupei Cupe
lor*, pe fotbaliști pentru poziția de 
lideri in turul campionatului, pe lup
tătorii (din echipa de ..libere") pen
tru al 12-lea titlu național etc., etc. 

Copleșită — la propriu și la figu
rat — de atltea dovezi de simpatie, 
conducerea clubului Steaua ne roa
gă să transmitem pe această cale 
mulțumirile cele mai calde tuturor 
acelora ce-au prelungit aplauzele lor 

adresa sportivilor ros-albaștri 
mantele rînduri din scrise 
ime. Totodată, conducerea 
tine să-i asigure pe 

•eg efe

înderni 
stadioanele 

î București 
lilâți ale ț 

clubului giu 
Mereu presents -la datorie' 
rapid istă si-a creat o adevâ- 
â prin ardoarea eu care itie 
irajeze favorițiL 
da-se printre c 
iri sportive de 

1973 va să! 
ani de existență),

se pare 
de suporteri 
sați 
nii 
i-am 
dubi 
Capi

El vrea să participe la campio
natele mondiale din anul viitor, 
dar, fiind prevenit de Federația 
de specialitate că nu-i poate da nici 
măcar un singur dolar pentru de
plasarea în Europa, el a început să 
facă economii, renunțînd la cum
părarea de cărți și la vizionarea de 
spectacole.

tenis ale lumii, s-a aăău- 
acestea, medalionul exec -- 

1 — L 21!---- Cnu’nr»
Iordache. Medalionul prezintă Ie cen
trul său efigia popularului șpcctiT c; 
zîmbetul său de o juve: 
înconjurat de cuvintele ILIL 
TASE — ROMANIA, iar la 
vînd o ramură de lauri.

„Ce semnifică pentru dv 
lucrare ? — l-am bitrebat pe 
rul Iordache.

— Strict personal, ea marcăează 
aniversare. 25 de ani de acusMaae 
domeniul artelor plastice ia 
adus, cu precădere, eroii a 
stadioanelor, ai arenrinr s* *aeuse  A» 
debutat cu un mare t perris ( 
respective — Ion Mcsaa — E 
închei acest arc de 
figură proeminentă a 
— Ilie Năstase.

— Veți fi prezent 
artă sportivă de La

XEGY OKOS. 
Dau curs ragă, 
echipei de ftxb 
niei. d:n camp 
activitate rodr.: 
dv. coleg de ec care a aeouza
A.S.A. Tlrgu Mures.

L CRĂCIUN. TURDA. O... vBeianv 
„Echipa feminină de fotbal JUS. Arieșul 
Turda a participat la o competiție cu 
caracter eliminatoriu, dotată cu »rup<*  
Femim4. .. După 1 reprize a cite M de 
minute, in finala eu A.S. Record Cluj, 
scorul a rămas alb. Ni s-a comunicat 
sâ «e cor executa cite 5 lovituri de la 
11 metri. Le-am executat, și scorul a 
rămas tot eșaL A urmat • a doua se
ne. insă după ce noi am ratat prima 
lovitură, iar clujencele au in sens, ar
bitrul a hotărit, de comun acord cu or*  
ganizatorii. ei este deajuns, și echipa 
A.S. Record a fost declarată învingătoa
re*.  Arbitrul s-a pus de acord nu numai cu 
organizatori, ci și cu regulamentuL Nu 
se execută decit o singură sene de cinci 
lovituri de la 11 m, după care decizia o 
dă primul gol sau orima. .. ratare. In 
urma executării

COSTICA ONU, COMUNA SACOSE 
Memona l-a Inseiat pe cole? 

dv.. Ghecrehe Drăer.ia 1 
gosiavia 

ur

Horio ALEXANDRESCU

TURC

a uj

Dr. C. SERPE 
medic specialist sportiv

*) Colectiv — „Patologia Sportivă", E- 
ditura Stadion, 1972, 531 pag., 22 lei.
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DIN ALBUMUL CU AMINTIRI AL LUI

IOS

I

O-

bună linie

UN DOLAR!NICI MACAR A fost pen-

contribuit 
dumitale

cel
ca

dintre 
află cărate

ajuns 
luat de

din 1959 , 
Meszaros,

mare, tot 
la Caliacra,

EMANOIL HAȘOTI...

la...
____  ___ _____  ... ___ . iar
>înă în 1952 n-am părăsit litoralul, 

la Sibiu, iar în 
„Steagul roșu“,

prilie 1>56, la Belț
1—0 pentru noi), s 
rnentul cind Toma a a 
lă 11 metri trasă de Vukas. Deci, asa cum 
spune(i dv. M-aș fi mirat ca un con
tabil șef să comită vreo greșeală !

ANCA MIHAI, BUCUREȘTI. Bir.e e|- 
site, unele dintre .spectacolele zilei*  :

Steaua — LA DOLCE VITA
Jiul — AL TREILEA 
C.F.R. Cluj — MAREA EVADARE 
U.T.A. — DOAMNA NE . AZUTA
F.C. Argeș — O CHESTIUNE DE 

NOARE
Echipa națională — INTERESUL GE

NERAL
Angelo Niculescu — OMUL CARE..
EMANUEL PROCA, SIBIU. Stan Smith 

a început să joace tenis, la IC anL Re
lativ, tîrziu. înainte, jucase baschet.

Ilustrații: N. CLAUDIU

II-lea în 
Jocurile

Clasat pe locul al 
de un kilometru, la 
pice de la Miinchen, ciclistul 
dian Danny Clark a rezistat 
ror glasurilor de sirenă care îi pro
puneau să treacă la profesionism, 
preferind să-și exercite mai depar
te funcția de profesor de educație 
tisică.

cursa 
Olim- 
cana- 
tutu-

. — S»er. Aa p-e*i  rit • lucrare 
tE&Uu JMtafoc care urmează 
Vrineauc*  (■ avizul orgauizatarilor

- Ia urice caz uu-ar face plăcere 
**. *ă  awair di» um printre cei ad- 
mnsî ka această prestigioasă manifes
ta-*  a eărri precedentă ediție a reu- 
aet arest, din St de țări din întreaga 

«taari. ta IUI, am expus Ia 
lacrarea -Alergătorul". Bare «

CRISTINA SIMA, la 14 ani-5 titluri de campioană a țării

Ai MttP’-as nuh pinâ la pri-

5-â

ENTUZIAȘTII

rl împlinirea a 
Rapidul are 

- cel mai mare număr 
și simpatizar.ți, disper- 

pe întreg teritoriul tării. Pe u- 
dir.tre ei — o parte infimă — 
i întllnit zilele trecute. în sala 
ului uzinelor „Grivița Roșie*  din 
itală, reuniți te cadrul unei con

sfătuiri cu conducerea clubului. Au 
ascultat cu interes expunerea preșe
dintelui clubului, prof. M. Vilceanu, 
care a făcut un tur de orizont asu
pra realizărilor fiecărei secții" In fi
nul 1972 și care s-a referit apoi la 
acțiunile preconizate pentru întîmpi- 
narea ți sărbătorirea semicentenaru
lui Rapidului. $i-au exprimat, la ria

dul lor, gindurile te legătură cu cele

Știam că atletei Ileana Silai nu-i 
plac discuțiile întinse și nici poveș
tile; că exprimarea ei este concisă, 
de cele mai multe ori lapidară — 
stil care te obligă să mergi direct la 
obiect, eliminind introducerile și e- 
vitind divagațiile. Așa că am com
primat debutul la un simplu „bună 
ziua" și-am intrat direct in subiect, 

că și tricoul de campioana. Eu am 
reușit, dar antrenamentele se p. 
lungeau întotdeauna dincolo de li
mita planificată, vacanțele însem
nau ore în plus de lucru, iar du
minicile mă găseau in liniștea sălii 
de antrenament, la pregătiri în 
fața oglinzii. Păpușile, care îmi fu
seseră atît de dragi le urcasem în 
pod... Și erau patru !

— Celelalte trei titluri 
cerit anul acesta ; apoi a 
rea victorie in concursul 
unii.

le-ai cu
venit ma- 
Intervizi-

expuse. De-a dreptul emoționante au 
părut celor prezenți cuvintele adre
sate de pensionarul Vasile Halas 
(fost mecanic de locomotivă), repre
zentant al susținătorilor și suporte
rilor din Sibiu ai clubului Rapid. 
După cum la fel de cald a fost și 
cuvintul delegatului membrilor sus
ținători din orașul Tr. Măgurele, Con
stantin Dima.

S-a trecut apoi la alegerea unui 
colectiv central al membrilor susți
nători ai Rapidului, te fruntea că
ruia se află unul din fondatorii clu
bului feroviar, Emil Dobrescu, care 
este și vicepreședinte de onoare al 
clubului.

în încheiere, a fost prezentat în 
primă audiție un proiect de marș al 
susținătorilor clubului, crea: de com
pozitorul Alex. Corfcscu pe versuri 
de Dumitru Moruru-Slivna.

Tn intenția organizatorilor ei, con
sfătuirea a constituit începutul unei 
noi etape, mai dinamice și mai fruc
tuoase. elațiile dintre clubul Ra
pid și largă a susținătorilor

Convorbire, te acceleratul Con
stanța — București, cu Emanoil Ha- 
șoti. fostul atacant „stegar" din Bra
șov, actualmente antrenor al „Faru
lui" Constanța.

— Ai fost la Brașov jucător, și a- 
cum, la Constanța, ești antrenor. Cum 
s-ar spune, de la munte la.., mare !

— Eroare. De la 
mare. Sint născut 
pină în 1“ 
In 1953 am 
1955 am fost 
la Brașov.

— Care a fost cea mai 
de atac a „Steagului" ?

— Cu certitudine, cea 
Hașoti, Fusulan, Proca, 
David. Apoi, Năftănăilă a trecut pe 
postul lui Meszaros.

— Cine crezi că a 
mai mult la evoluția 
jucător ?

— Silviu Ploeșteanu. ___ ,__
tru mine și tată și frate. Și, în pri
mul rînd, a fost OM.

— De cite ori ai jucat te națio
nală ?

— De 5 ori.
— Care crezi c-au fost „atu“-urile 

d-tale ca atacant.
— Am avut viteză. Mi-a lipsit fi

nețea în execuție. Ploeșteanu m-a 
ajutat însă mult.

— Care a fost adversarul de care 
te-ai temut pe teren?

CIFRE CARE NU MĂ LASĂ SĂ DORM'
• Decizie contramandată I • <£La Muncben am avut recordul 
lumii „în picioare"» • Disperare care naște gîndul revanșei
• 1500 m: proba de viitor 
pornind prin a-mi manifesta o nedu
merire:

— înainte de Olimpiadă, nu o da
tă ați declarat că Miinchenul repre
zintă punctul final al activității 
dumneavoastră atletice. Ce să înțe
leg? — întreb eu, aruncîndu-mi ochii 
cînd pe treningul vișiniu cu care 
este îmbrăcată Ileana, cînd la zgura 
neagră pe care amîndouă o aveam 
sub picioare.

— Deși îmi respect, in general, 
cuvintul, de data asta am fost obli
gată să-l calc. Factorii determinanți? 
Pe de o'parte, ambiția mea, grav 
rănită la Miinchen, pe de altă parte 
antrenorul care mă pregătește (n.r. 
Gheorghe Biro) și soțul meu, oame
nii care m-au convins că nu este 
încă momentul să trag linia sub cei 
13 ani de atletism. Și nici n-am să 
trag, pină n-am să ating una dintre 
cifrele pe care mi le-am propus — 
mă asigură vicecampioana olimpică 
din Mexic, cu un glas în care am 
citit și revoltă și decizie.

Așa este. Anul 19 «2 m-a cople
șit de bucurii. Intîi am obținut al 
doilea titlu de campioană la cate
goria a III-a, apoi am îmbrăcat 
încă un tricou cu tricolor în finala 
Școlilor sportive. La puțin timp 
după concursul Interviziunii am de
butat la categoria a II-a și... am 
cîștigat un alt titlu !

— Văd că obolești subiectul „In- 
terviziunii", cel mai frumos succes 
al tău de pină acum. De ce ?

— Mi-e pur și simplu teamă să 
vorbesc despre acest concurs. Am 
obținut o victorie la care nici nu 
îndrăzneam să sper. Numele sono
re ale adversarelor mele, reputația 
lor și valoarea incontestabilă 
plan mondial m-au complexat, 
pci, la ediția 
de-abia locul 
puteam gîndi 
reușit, poate 
urmăream victoria, pentru că vro
iam doar să las o impresie fru
moasă și poate — ba nu, sigur — 
pentru că m-am despărțit de -pă
puși...

pe 
A- 

anterioară am ocupat 
cinci, așa că nu mă 
la victorie. Totuși am 
tocmai pentru că nu

★
Cristina era vădit încurcată, 

înrobise în obraji 
mult în șoaptă, așa 
țumit și am ascuns 
notesul. Cind ne-am 
spus tot în șoaptă :

— Vă rog să nu

și vorbea 
că i-am 
in grabă 
despărțit.

mul- 
bloc- 
mi-a

scrieți despre 
păpușile mele că acum sint mare, 
peste cîteva zile împlinesc 14 ani...

P.S. — La numai cîteva zile de 
'.a dialogul nostru. Cristina Sima 
era desemnată pe locul V In cla
samentul celor mai buni gimnaști 
ai țării...

— Costin de la „Știința“-Cluj. T: 
ghicea parcă întotdeauna intenții 
Sau poate mă inhibasem. Și, cu.-i 
pe vremea aceea, mă luptam cu fu 
dași foarte tari : Macri, Eartnati, 
Soare...

— Care a fost meciul cel mai pal
pitant al carierei d-tale ?

— Nici nu știu la care să mă o- 
presc ! Jucam cu Rapid, pe „23 Au
gust". Feroviarii conduceau cu 2—0. 
Am redus scorul : 2—1. A urmat n 
greșeală a lui Ghițâ și... 3—1 pentru 
Rapid, în min. 84. Publicul începuse 
să părăsească stadionul... Dar, ia:ă-l 
pe Fusulan, înscriind : 3—2. Paul 
Popescu îl certa tn acel moment pe 
portarul Ghiță (actualul arbitru de 
fotbal).

— Vezi, dacă apărai mai atent, a- 
cum era 2—2 !

Dar Ghiță ii răspunde i
— Du-te la centru, că am făcut 

3—3 și... iasă-mă în pace! Pină la 
urmă, am și cîștigat... cu 4—3.

— Intr-adevăr, mi-adue aminte și 
eu de această nemaipomenită parti
dă... Dar mai mi-aduc aminte și de 
un alt joc, tot eu „Stegarii" te ro
lul principal...

Hașoti zîmbește :
— Da, da, fotbalul se răzbună cînd 

te aștepți mai puțin. îți oferă cu o 
mină paharul cu sirop și cu cealaltă 
paharul cy... agȚfiijă- Probabil te

• Virsta —un capitol ignorat
— Sînt cifre care se pot comuni

ca?
— Sint cifre care nu mă lasă să 

dorm. Prima și cea mai obsedantă: 
1:58,4 — avansează ea scurt.

— Adică cea care corespunde unui 
nou record mondial la 800 m — 
precizez eu cu un ton scăzut, în care 
interlocutoarea mea simte neîncre
derea pe care o manifest, fapt care 
o determină să declare:

— E o cifră pe care in finala de 
la Miinchen am avut-o „în picior" și 
pe care am scăpat-o datorită unei 
nepermise relaxări de-o clipă — se 
autocondamnă ea, reactualizând tot
odată dramatica cursă a demifondu- 
lui feminin, pe parcursul căreia Silai 
a trecut prima la 400 m — cu un 
timp de 58,31 s —, a secundat-o pe 
Zlateva la 600 m, a „căzut" pe tur
nantă („nemotivată relaxare de o 
clipă" — cum o taxează însăși au
toarea), după care a revenit 
tuos, fără să mai poată insă 
un loc între rrțedaliate.

— Rămînînd încă o clipă la 
chen, care v-a fost reacția la sfîrșitul 
cursei, încheiată de altfel eu un ex
celent record personal : 2:00,0 ?

— De disperare.
— Atunci s-a născut, oare, gîndul 

revanșei ?
— Nu, a doua zi, atunci cînd tris

teții mele i s-a adăugat vestea că nu 
sint inscrisă la 1500 m.

impe- 
ocupa

Miin-

CĂRȚI NOI ÎN EDITURA STADION

FANUȘ NEAGU ÎNTRE ZĂPEZI Șl MAGNOLII
Nu puțini sînt cititorii prestigioasei 

reviste ,,România literară4* care se o- 
presc asupra rubricii rezervată sportu
lui. Poate, nu toți sint preocupați de 
aflarea ultimelor noutăți din viața aces
tei lumi — și sportul este o lume ! — cu 
bucuriile și tristețile sale, “ 
pentru 
Neagu. 
nu se 
siunea 
asupra —
un nedisimulat interes de a descoperi 
o nouă „alăturare**  de cuvinte, uneori, 
plină de o inefabilă gingășie („Cișmelele 
toamnei, clădite pe izvoare curate ca 
nopțile cu liliac, plantează pe zări aripi 
de fum și melancolie**,  „Izvoare adinei, 
curate și cișmele domnești s-au des
chis în lemnul bun, în lemnul rău al 
copacilor din miezul de parfum al Bucu
reștilor**  etc.), alteori ..vorba iute, care 
te dă grămadă**,  culeasă de la peluza a 
doua a stadioanelor („Trebuie să fii o 
strachină de lemn, defilind cu o tinichea 
alîrnată de coadă pe șoseaua Colenti- 
na...“, „Dacă sînt obosiți, duceți-i să 
vadă balena Goliat și crocodilul care 
spune mamă cu gura închisă, dati-le 
ridichi de lună. . etc.).

Săptămînă de săptămînă, Fănuș Neagu
— mai este, oare, necesară o prezentare 
a personalității acestui cunoscut publi
cist. romancier, autor de scenarii cine
matografice ? — incintă sau dimpotrivă 
îi unge cu catran pe suflet, pe cei carp 
îi urmăresc cronicile scrise „cu singe 
de floare“.

Iată însă că, prin strădaniile editurii 
Stadion, avem la dispoziție o culegere 
selectivă în care autorul a „ales pentru 
tipar numai pe acelea care, în credința 
mea, s-au păstrat ca un fluture vislind 
într-o cupă de iasomie**.  Grupate cro
nologic și reflectînd dintr-un anumit 
unghi de vedere — nu rareori, șocant
— fenomenul sportiv, „Cronicile de car
naval* 4 (un titlu care poate spune multe) 
se înscriu în peisajul beletristicii — și 
nu numai în cel aparținînd stadioanelor
— ca un eveniment literar ce nu treliuje 
trecut cu vederea. Fie numai și pentru 
simplul motiv că „nimeni nu s-a gindit 
să înregistreze, pe parcurs de ani, gălă
gia tulbure de la întilnirile din Dealul 
Spirii. Foaia de tutun a benzii de mag
netofon 
convins.

UN DEBUT EDITORIAL INEDIT *]>

Eoîturo

referi la meciul cu C.C.A., tot pe 
stadionul 23 August..

— Exact...
— Ei bine, aici a fost rîndul nos

tru să ieșim cu capetele amețite de 
pe teren... închipuiește-ți... La pau
ză. surclasasem echipa C.C.A., con
ducted cu 3—0, după un joc exce
lent... Care crezi c-a fost rezultatul 
final ? 5—3 pentru militari... în re
priza secundă, ne-au copleșit, pur și 
simplu. Așa e fotbalul, uneori...

— Dar pentru că tot am poposit la 
„loviturile de teatru", îți mai amin
tești de „amicalul- de pe stadionul 
Dinamo ?

— Cum, nu ? Văd și acum meciul 
in fața ochilor, te minutul 85, sco
rul rămăsese alb. Spectatorii înce
puseră să părăsească tribunele, In- 
dreptlndu-se spre stația de tramvai... 
Cei care au mai tetîrziat în tribu
ne. însă, n-au avut ce regreta... După 
alte cinci minute, scorul final era 
2—2 !

— Și acum, după ce-am epuizat 
aceste amintiri, să revenim la— pre
zent

— Ce crezi despre Farul ?.
— Am pornit-o bine, dar băieții 

mei_ au crezut că turul se termină 
după zece etape. Ne lipsesc un coor
donator de joc și un realizator ! In 
primăvară, vom rezolva însă proble
mele. Echipa va arăta altfel.

— Ce-ți dorești în anul viitor ?

— 1500 m? E o intenție de care 
n-am știut!

— Nici n-am făcut-o publică 
pentru că voiam să fie o surpriză. 
Și s-ar fi putut să fie dacă n-ar fi 
survenit acea tristă omisiune în hâr
tii. Dar, cine știe, poate nici n-a fost 
omisiune, ci expresia neîncrederii 
in posibilitățile mele < s-a ataca do
uă probe.

— Să înțeleg că cea de a doua ci
fră e legată de 1500 m?

— Desigur! De altfel 1500 m e 
proba care va deveni cea de bază 
cînd viteza la 800 m va începe să 
scadă. Sau altfel spus: 1500 m e pro
ba mea de viitor, probă pe care 
intenționez s-o onorez cu o cifră 
care gravitează tot în jurul recordu
lui mondial.

— Vorbind de viitor, înțeleg câ 
ignorați total capitolul „vîrsță".

— Mary Peters, câștigătoarea de 
anul acesta a pentatlonului olim
pic — și ce calități solicită pentatlo
nul! — are 35 de ani. Adică atît cit 
voi avea eu în anul Montrealului!

Aici i-am spus Ilenei, la reve- 
dere“, lăsînd-o pe zgura neagră pe 
care de 13 ani o bătătorește cu o 
perseverență uimitoare, zgură pe 
care s-a angajat s-o mai strivească 
încă 4 ani (și cine știe dacă numai 
atît!), pentru a-și atinge una dintre 
cifrele — sau poate pe amîndouă — 
care n-o lasă să doarmă. Cifre csrtre 
tuturor par o nebunie, numai Ilenei 
nu, atletei acesteia care vorbește atît 
de puțin și care dorește atît de mult!

Nușo DEMIAN

fierbinte a tribunelor. Ar fi fost poate 
cea mai adevărată istorie a fotbalului4*. 
Și, am adăuga noi, nu numai a fotbalu
lui. Este, de fapt, ceea ce încearcă 
și nu se poate spune că nu reușește — 
Fănuș Neagu.

O remarcă și pentru autorul — din 
păcate, nicăieri menționat — al carica
turii, foarte spirituale, de pe supraco- 
pertă. Nu același lucru putem afirma 
și despre reușita coperții propriu-zise 
care merita un desen mai sugestiv.

Emanuel FÂNTĂNEANU

*) Fănuș Neagu — Cronici de carnaval, 
Editura Stadion, 1972, 406 pag., 7,25 lei.

Recent, a apărut monografia „patolo
gie sportivă-, scrisă de un colectiv 
larg de specialiști, sub îndrumarea și 
coordonarea dr. I. Drăgan, cercetător 
apreciat in medicina sportivă. Adău- 
gîndu-se la „Elemente de investigație In 
medicina sportivă-, volumul de față în
tregește cadrul medico-sportiv, prezen- 
tind pentru prima oară o sistematizare 
a patologiei Induse sau favorizate de 
diferite activități sportive sau cu ră
sunet asupra randamentului sportiv. 
Sînt valorificate, de asemenea, achiziții
le în domeniul terapiei complexe și a 
recuperării, cu aplicații în sport. Coau
torii, posesori ai unor bogate cazuistici, 
oglindesc experiența proprie, unică in 
felul ei, legînd-o de datele generale 
ale medicinii moderne. Alături de re
zolvările terapeutice (curative), lucra
rea insistă asupra aspectelor preventive, 
aspecte realizate prin controalele mi
nuțioase și sistematice la care sînt su
puși sportivii fruntași din țara noas
tră la Centrul de medicină sportivă.

Păcat, însă că această lucrare, intere- 
sînd în egală măsură medicii de diverse 
specialități, sportivi, antrenori și me- 
todiști a apărut într-un tiraj extrem de 
scăzut (1150 exemplare).

O echipă cum a fost „Steagul 
roșu" pe vremuri. Adică o familie 
de 11 frați. Și sper s-o am. Dacă 
nu la anul, poate mai tîrziu.

George MIHALACHE



Împliniri In anii republicii
A

(Urmare din pay I)

genților $i cadrelor didactice. Fiind
că amenajarea unui veritabil com
plex sportiv cu o largă funcționa
litate (zilnic, de dimineață și pînă 
seara, studenții, în raport cu timpul 
lor liber, țin să fie prezenți pe di
ferite terenuri și în săli) a prile
juit un efort apreciabil din partea 
tuturor, zeci de mii de ore de mun
că patriotică pentru a transforma 
o suprafață cu bălării, de circa 6 
hectare, într-un complex cu sta
dion gazonat, cu piste de alergare, 
eu teren de fotbal. Terenuri spe
ciale există și pentru volei, baschet, 
handbal, cu bitum și cu zgură. De 
asemenea, ființează aici săli pen
tru atletism, gimnastică sportivă și 
modernă, tir (cu aer comprimat), 
judo, culturism și haltere, un club 
pentru șah și tenis de masă. Cel 
ce a cunoscut ieri locurile, astăzi 
văzînd ce s-a înfăptuit prin munca 
entuziastă a studenților și profeso
rilor, aproape că nu-i vine să crea
dă ochilor. Un asemenea complex 
■porțiv este unic la nivelul unui 
institut de invățămînt superior și 
experiența colectivului de aici ar 
merita, desigur, mult mai mult spa
țiu decît aceste rinduri.

Bogata activitate sportivă de 
masă, baza materială excelentă asi
gurată pentru practicarea exercițiu
lui fizic au stimulat studenții către 
obținerea de performanțe. Clubul 
„Pedagogic*  Oradea numără în 
prezent 135 de studenți și studente 
(de la 20, în primul an de exis
tență) djptre care 2 sînt maeștri 
ai sportului. 17 au categoria I de 
clasificare, iar 37 categoria a n-a. 
Performanța sportivă este ilustrată 
prin existența a 4 secții de nivel 
republican (atletism, gimnastică, 
schi și tir), prin îndeplinirea obiec
tivelor puse în fața unor sportivi 
fruntași ca atletul Octavian Popa, 
gimnastul Gheorghe lușan, trăgăto
rul Mihai Spătaru. O notație în 
plus : Popa și Nagy și-au adus o 
contribuție importantă la succese
le sportivilor români la Campiona-

tele balcanice de atletism de 
Atena. Demne de reținut sînt 
performanțele Lianei Cion — 
I in „Cupa României" la

la 
și 

locul 
armă 

standard 3x20 senioare și locul III in
aceeași competiție Ia armă sport 
3x20, rezultatele din „Cupa F. R. 
Schi" (printre ele locul III la 5 km 
fond juniori ocupat de Gheorghe 
Cioacă), pozițiile fruntașe la judo, 
eforturile handbalișlilor și haltero
fililor, de la Institutul pedagogic 
Oradea de a se inscrie in eșalonul 
tinerilor cuprinși în loturile repu
blicane, unde deocamdată activea
ză doar trei reprezentanți ai aces
tui institut, la atletism, gimnastică 
și tir.

riale amintite (capitol pe care am 
dori să-l completăm, amintind de 
excelenta bază de schi de Ia Stîna 
de Vale, permanent folosită și în
zestrată cu întreaga aparatură ne
cesară) ci și existența unor cadre 
didactice de specialitate cu o înaltă 
calificare, conf. univ. Aurel Encu- 
țescu. decanul Facultății de educa
ție fizică și sport, lectorii și asis
tenții D. Mușat. Ed. Junker. M. 
Pirtea, V. Popa, D. Drăgan. L Stă- 
nescu. I. Veiici șa. Unii mai vârst
nici. alții mai tineri, profesorii de 
specialitate de la Institutul peda
gogic din Oradea muncesc cot la 
cot. intr-o ambianță care favorizea-

PENTRU ATLETI, 1973 ESTE PRIMUL AN
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să

Ia clubul „Pedagogic* Orc 
unde

destul de mari,Chiar dacă e iarnă, chiar dacă 
Olimpiada e undeva, în urmă, și 
chiar dacă, deocamdată, concursu
rile de sală aduc la start numai co
pii și juniori, atletismul rămîne 
sportul numărul 1. Acum, la ora 
bilanțurilor de tot felul ale anului 
olimpic 1972, am încercat să aflăm 
ce obiective mai importante stau 
în fața atleților noștri fruntași în 
sezonul viitor. Ne-am adresat pen
tru aceasta antrenorului federal 
GHEORGHE ZIMBREȘTEANU, ale 
cărui probleme sînt adesea mai 
mari decît ale Iui Angelo Nicules- 
cu, deși nu toată lumea le cunoaș
te, așa cum se întîmplă eu fotbalul. 
Am fost obligați insă la început să 
facem un salt de 4 ani, întrucît, pe 
masa de lucru ne-a atras 
coperta unui dosar pe care 
scris un 
REAL.

— Ne
zile de

pice...

Dialog cu antrenorul federal
Gh. ZIMBREȘTEANU

X\\\\\\\\\\\\\\\\\W

facă cinste institutului în toate 
ocaziile, să fie exemple pentru co
legii ' - - - -
însă, 
talie 
decît 
de cercetare științifică cu cea prac
tică, din laboratoare și din teren. 
Studenții de la „educație fizică" nu 
fac excepție. Prezența lor, ca în
drumători tehnici ai unor asociații 
sportive din școli, din întreprinderi, 
sau de la sate constituie cea mai 
bună dovadă. Un foarte util exer
cițiu de muncă concretă 
anii cînd fiecare va trece la 
dră.

Succesele, împlinirile 
acum sînt legate și de 
conducerea Institutului 
din Oradea înțelege să 
iivitatea sportivă de masă și 
performanță a studenților.
mai multe din izbînzile de ieri sînt 
legate de numele fostului rector, 
prof. dr. Alexandru Sădulache, cele 
de astăzi apar generate de efortu
rile și înțelegerea actualului rector, 
conf. dr. Ion Crișan și, bineînțeles, 
a comitetului de partid, receptiv 
întotdeauna la nevoile de mișcare, 
de exercițiu fizic, de sănătate ale 
studenților.

Totul vorbește 
unui institut de 
rior-model, creat 
minpși ai Republicii, capabil 
formeze specialiști multilateral pre
gătiți, crescuți și educați în spiritul 
atașamentului fierbinte față de 
partid, față de tot ce se înfăptuieș
te în măreața construcție socialistă 
a țării.

de grupe sau de ani. Există, 
la Oradea o permanentă bă- 
pentru a da mîine mai mult 
azi, pentru a împleti munca

pentru
cate-

pînă 
cum

de 
modul 

pedagogic 
sprijine ai

de 
Cele

singur cuvînt :

despart aproape 
viitoarele Jocuri

atenția 
era 

MONT-

1400 de
Olim-

pionatele europene pe teren acope
rit (Rotterdam, martie), „Cupa Eu- 
ropei“ pentru reprezentativele mas
culine și feminine, și, ca în fiecare 
an, Jocurile Balcanice. Ca impor
tanță, primul loc îl ocupă, desigur, 
„Cupa Eifropei", competiție care se 
va desfășura anul viitor pentru a 
4-a oară. Echipa noastră masculi
nă va participa în grupa prelimi
nară de la Atena, alături de se
lecționatele Greciei, Bulgariei și 
Austriei, iar cea feminină va concu
ra direct în semifinale — la Bucu
rești — împreună cu R. D. Germa
nă, Ungaria, Italia și alte dotiă țări 
care vor obține calificarea în pre
liminarii. Pentru a obține dreptsl

aici de existența 
învățămînt supe- 
în acești ani lu- 

să

Stina de Vale, frumoasa 
posedă o cabană și in 

a fi perfecționarea in schi.

DUDU GEORGESCU1?

DUPĂ MECIUL DE LA TEL AVIV

IMPRESIILE LUI ANGELO NICULESCU

Studenții 
stațiune de munte din Apuseni, 

general condiții bune pentru
De bună seamă că în sfera per

formanței, studenții orădeni au toa
te șansele de a realiza și mai 
mult, de a ajunge la împliniri și 
mai spectaculoase. Pledează pentru 
aceasta nu numai interesul ce îl 
acordă sportului, condițiile mate-

ză succesele, cu exigența necesară 
realizării marilor împliniri. Munca 
prodigioasă, stăruitoare a cadrelor 
didactice de specialitate poate fi 
un bun îndemn pentru toți studen
ții de a se autodepăși și la sport 

la carte. Mulți, firește, reușesc

Rep. : Ce impresie v-a lăsat 
acest joc de la Tel Ayiv ?

Angelo Njculescu: Q. impresie ne
plăcută. Nu mă refer atît la fap- 
tiâl.că s-a pierdut un joc, cît la 
confirmarea unei mentalități mai 
vechi. într-un joc cu caracterul 
celui de miercuri seara, cei mai 
mulți dintre fotbaliști vor să rezol
ve situațiile numai cu tehnica, eli- 
minlnd (parcă) spiritul de 
combativitatea. Ei joacă, aș 
„din vîrful bocancului". Pe 
muri era o mîndrie să poți 
tica un astfel de joc. Astăzi, însă, 
fotbalul »-a schimbat, astfel că lip
sa de combativitate poate compro
mite orice tehnician.

Rep. : Au fost toți în această 
situație ?

A. N. : Nu chiar toți. Apărătorii, 
în general, „mai puțin dotați", știu 
să lupte. în meciul de la Tel Aviv, 
singurul care a făcut excepție mi 
s-a părut Sătmăreanu. Boc a amî- 
nat încă o dată integrarea în jo
cul echipei. Cel mai bun mi s-a 
părut Velea. Din categoria „melan
colicilor" fac parte înaintașii. Do- 
brin și Dumitrache au fost cei mai 
slabi jucători ai echipei. Au fost 
atît de slabi, incit după pauză, jo
cul a mers mai bine, deși înlocui
torii lor, Hajnal și Mircea Sandu, 
nu au nume

Rep. : 
portari.

A. N. : Au

luptă, 
spune, 

vre- 
prac-

prea sonore.
Două vorbe despre

fost nesiguri. Adama- 
che a confirmat o ușoară scădere 
de formă în acest final de sezon. 
Asta s-a văzut mai ales la apre
cierea distanței. Stan a ..bîlbîit" și 
el o minge. Dar nu e singurul vi
novat. Golul seamănă mult cu cel 
marcat nouă de englezi, la Guada
lajara. A fost o nesincronizare.

Rep. : Ce e cu Dumitru ?
A.N. : A fost lovit la o acțiune 

personală. A șchiopătat două zile. 
Dar nu-i nimic grav. Cred că a- 
cum e complet refăcut.

Rep. : Cum a fost atmosfera 
în vestiar, după joc ?

noastre cele

va trebui 
mondial în

A. N. : Toți erau posomoriți. I-a 
afectat înfrîngerea. Dar era prea 
tîrziu. Se spune, în general, in a- 
semenea situații, că jucătorii intră 
prea relaxați pe teren. îmi dau 
seama, însă, că în nici un fel nu 
e bine : nici concentrat, nici rela
xat. Adevărul e că a existat o 
lipsă de nerv, care ține de o men
talitate generală. Și mai e ceva : 
în clipa în care pe jucătorul nostru 
îl scoți puțin din priză, îl scapi. 
Dacă socotești necesar, la un mo
ment dat, să dai frîu liber unei 
personalități, mai ales într-un joc 
în care să poți aprecia posibilita
tea de creație a fiecăruia, îți dai 
seama pînă la urmă că nici atunci 
nu e bine. E cel puțin neplăcut să 
constați de fiecare dată că singura 
formulă este dădăceala.

Rep. : Ce proiecte aveți ?
A. N. : E necesară o mobilizare 

pentru sezonul care ne așteaptă.

Rep. : Care e programul ?
A.N.: Acum începe vacanța in

ternaționalilor. .. Sper să nu fie < o 
dolce vita, care să epuizeze toți a- 
cumulatorii. La 28 ianuarie ne 
vom reîntilni, în vederea pregătirii 
speciale a sezonului de primăvară, 
între altele, după acest joc de la 
Tel Aviv, a fost perfectată o re
vanșă la București, pentru 4 apri
lie. Cred că este o dată binevenită, 
deoarece peste alte două săptămini 
vom avea un joc dificil, cu puter
nica echipă 
'București.

Rep. : 
după joc

a Uniunii Sovietice, la

Ce au spus gazdele 
9

A. N. : Au admis că echipa noas
tră are tehnicieni mult mai buni. 
Dar asta nu e o soluție a fotbalu
lui modern 1972. Fotbalul e un 
sport total. Dacă nu accepți aceas
tă idee, atunci nu poți face nimic.

1. CHIRILA

DORU POPESCU
Șl FRUMOASELE SALE VISE DE IARNĂ

1 ■ ■ ■

...Intilnire, deloc întîmplătoare, cu 
Doru Popescu. „Uriașul" din ofensiva 
lui Dinamo se gîndește la zăpezile 
Predealului (unde va pleca cu soția 
peste 2—3 zile), la Revelion, dar și 
la turul campionatului.

— Nu mi-a adus prea multe bucu
rii acest campionat. A inceput chiar... 
împotriva mea. Primele patru etape 
am fost rezervă, n-am jucat.

— Cite goluri al marcat, Dorule, 
în acest tur ?

— Puține ! Numai patru! In turul 
campionatului trecut inscrisesem, to
tuși. șapte. Atunci jucasem, iasă, mai 
multe meciuri, jucasem și vîrf retras, 
acum mai mult pe partea stingă. E 
mai greu, mai ales pentru mine care 
am preferat tot timpul partea dreap
tă. Trebuie, însă, să te adaptezi nece
sităților echipei, mai ales ale unei 
echipe ca Dinamo cu atitea nume so
nore in componența sa.

— Cineva, puțin răutăcios poate,

TRAGEREA SPECIALA LOTO
A REVELIONULUI
1 IANUARIE 1973

Atribuie în număr NELIMITAT :
• Autoturisme DACIA 1300 

MOSKVICI 408/412 ;
• Excursii în 

ruta : BERLIN 
DRESDA — cu 
2 locuri, durata

• Excursii la
nul — durata cca. 8 zile ;

Și

peR. D. Germană
— LEIPZIG 

avionul — de cite 
cea. 8 zile ;
PARIS — cu avio-

extrag
25 de

• Se 
atribuie
• Participarea
2 lei, 5 lei și 
mai poate 
combinate 
pod".

Duminică
TIMA ZI 
telor.

36 de numere • Se 
categorii de premii, 
se face pe bilete de
15 lei varianta. Se

participa pe variante 
și combinații „cap de„cap

. 31 decembrie 1972, UL- 
pentru procurarea bile-

• Premii în bani de valoare fixă 
și variabilă.

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- 
re-rsca, de la ora 8 : concurs 
popular de viteză rezervat copii
lor între 7—14 ani.

BANI 
AUTOTURISME 
Șl EXCURSII

spunea că dacă s-ar face un clasa
ment al ratărilor tu ai fi golgete- 
rul ?...

— E drept, ratez foarte mult. Și 
asta pentru că mă paraliza parcă por
tarul care răminea pe loc. Sper că 
am găsit antidotul. Returul rămîne să 
confirme. Dar tot atît de adevărat e 
că eu, cel care am ratat atîta, am 
dat aproape numai goluri imparabile. 
Voi încerca să înscriu și goluri obiș
nuite. Goluri să fie, asta contează,

— Sincer, ce crezi că are tribuna 
cu tine ? Nu prea te poartă la inimă...

— M-am obișnuit! Deși nu-i un 
duel drept. Lumea numai pe mine mă 
blamează. Alții, care greșesc mai 
grav, nu se „bucură" de acest trata
ment. Cred că singurul mijloc de reu
șită in acest duel inegal este să-ți 
vezi de treabă și să dai goluri. La 
inceput, ostilitatea unei părți a tribu
nei m-a enervat la culme, inhibin- 
du-mă. Apoi acele răutăți m-au am
biționat. M-au ajutat și coechipierii, 
și antrenorii să trec peste acest 
psihic atit de important în viața 
jucător.

— Mai există și cealaltă parte, 
ta cu tine insuți ! Idealurile 
speranțele născute In copilăria 
talentată, acolo, pe malul Dunării, în 
Drobeta Tr. Severin, acolo unde ai 
inceput fotbalul ca stoper șt mijlo
caș... Acum, cind anii se adună și se 
fac atitea bilanțuri și planuri, acum, 
tu ce zici... ?...

— Că puteam face mai mult. Și că 
trebuie să fac de acum înainte mult 
mai mult. In ’73 trebuie să-mi îmbu
nătățesc tehnica in viteză și lucrez 
cu Nelu Nunweiller la acest capitol. 
Și. in primul rind. trebuie să dau 
multe goluri. La drept vorbind, aș 
putea să mă gindesc, chiar, la titlul 
de golgeter. Golgeterul de toamnă are 
o zestre săracă, iar eu m-am acomo
dat cu noul post... Asta e ! Trebuie să 
dau goluri, spectaculoase, nespcctacu- 
loase, nu importă. Să înscriu în fie
care meci, asta e marea mea șansă 
de afirmare. înscrii, te admiră tuată 
lumea. Uitați. Roznai, acest băiat ta
lentat, de altfel, e cel mai bun exem
plu. A venit din Divizia B, a înscris 
in primele două, trei etape, meci de 
meci și a și fost convocat la lotul na
țional pentru amicalul cu Akademik.

— Să înțelegem că această carte de 
vizită a ta, care vrei să fie golul, e 
o punto spre un ideal mai inalt, na
ționala ?...

— Da .' In ’74 sper să ajung în echi
pa națională. In ’73 nu-i posibil mai 
sînt jucători care mai au de spus 
ceva in fotbalul de elită. Dar în *74  
cițiva dintre aceștia vor ieși din na
țională. Atunci, eu voi avea 25 de ani, 
virstă ideală. Și pină atunci voi pro
gresa. sper, suficient.

...Timpul, marele judecător, rămîne 
să stabilească cite din frumoasele 
vise ale celui care pentru mulți a 
rămas „eroul de la Trnava", și atît, 
se vor converti, prin trudă și ambiție, 
în realități. Doru Popescu și-a arun
cat singur mănușa...

De curînd, pe adresa ziarului nos
tru a sosit o scrisoare din partea 
clubului Progresul, prin care ni se 
aducea la cunoștință că jucătorul 
Dudu Georgescu și-a părăsit fără 
motiv echipa, plecînd la Constanța, 
cu intenția de a se transfera la Fa
rul.

Cităm : „După ultima etapă 
campionat, înaintea meciului 
„16"-imile Cupei României, jucătorul 
Dudu Georgescu a absentat la două 
antrenamente și nu s-a prezentat 
nici la ședința de. analiză a, secție}".

(Ne punem jtatrebar'eg : dacă. Ouau 
Georgescu a săvirșlt această abate
re in săptămîna premergătoare me
ciului de Cupă cu Petrolul, de ce a 
fost totuși introdus în formație ?)

Memoriul respectiv se încheie cu 
următoarea precizare : „Biroul sec
ției de fotbal, analizînd tendința evi
dentă de căpătuială a jucătorului 
Dudu Georgescu hotărăște suspenda
rea pe doi ani din activitatea com- 
pctiționalâ și propune sancțiunea 

spre ratificare federației române de 
fotbal". (O copie a fost expediată 
și pe adresa F.R.F.).

Dar iată și punctul de vedere al 
clubului Farul : „Aflîndu-se in va
canță, Dudu Georgescu a venit la 
Constanța pentru a intra in tratative 
cu conducerea clubului Farul. Este 
adevărat că Dudu Georgescu și-a dat 
consimțămîntul verbal (fără o decla
rație In scris) de a se transfera la 
Farul, dar a insistat ca acesta să 
se obțină numai pe cale regulamen
tară, cu condiția primirii acordului 
din partea clubului Progresul".

Tinînd seama de faptul că Dudu 
Georgescu se afla în vacanță — pe
rioadă de timp pe care fiecare jucă
tor poate dispune cum dorește de 
timpul lui liber - 
se cere împotriva 
faptul că 
Farul ni 
Ce se va 
începerea , .
Dudu Georgrescu se va mai prezenta 
la antrenamentele echipei Progresul ?

Comisia centrală de competiții și 
disciplină din cadrul F.R.F. și-a în
trerupt activitatea pînă la 12 ianua
rie, dată la care va fi analizat și 
cazul jucătorului Dudu Georgescu.

Se va închide, oare, „compasul"

— Da, dar în fiecare zi trebuie fă
cut ceva pentru ca la sfirșit să nu 
regreți 
pentru 
început 
vareze.

nici una din ele. Grijile 
olimpiada „canadiană" au 
odată cu sflrșitul celei ba- 
Nu se poate altfel.
Care sint. totuși, obiective

le principale ale celor mai buni 
atleți români in 1973, primul an 
ai Olimpiadei XXI ?

— în ordine cronologică : cam-

3

3
HIPISM

lui Sărucan dincolo de S metri ?

etapele următoa-
— băieții în se- 

echi-

• sancțiunea care 
lui doar pentru 

o. vizită clubuluia făcut
se pare extrem de aspră, 
întimpla 

perioadei
însă ? O dată cu 

pregătitoare.

Dacă trebuie menționată de la bun 
început pasiunea cu care publicul a 
urmărit evoluția luptei pentru cuce
rirea titlurilor de campioni la antre
nori și driveri, apreciem că e~te deo- 

it să oferim citi- 
&ctele 
oferă

potrivă de interesant să ofe 
torilor rubricii noastre și 
cele mai notabile pe care ie 
datele statistice pe marginea 
mentelor respective.

ANTRENORI

tltlUi 
(1946— 
ord —

de participare în 
re ale competiției 
mifinale, fetele în finală 
pele noastre trebuie să se claseze, 
ambele, în primele două locuri în 
concursurile respective.

— Ar fi prima dată cind am 
reuși lucrul acesta. Ce șanse 
există ca această dorință să se 
împlinească ?

r— Șansele sînt 
cred, dar ele depind în cele două 
(jazuri, de comportarea atletelor și 
atleților ce ne vor reprezenta la 
probele în care ne aflăm acum pe 
o treaptă valorică asemănătoare cu 
viito*" : adversari. La băieți, aportul 
celor care vor concura la Atena în 
probele de 400 m (Al. Sălcudeanu), 
800 m (Gh. Ghipu), 1500 m (P. Lu
pan), 3000 m obstacole (Gh. Cefan), 
110 mg (N. Perța), înălțime (S. 
loan sau C. Dosa), prăjină (N. Li- 
gor sau D. Piștalu) și suliță (Gh. 
Megelea sau C. Grigoraș) poate fi 
decisiv. I-a fel, în întrecerea femi
nină calificarea pentru finală poa
te fi hotărîtă în probele de 400 m 
(Liliana Leau), 800 m (Rafira Fila), 
1500 m -(Ileana Silai sa.u Natalia 
Andrei), înălțime (Cornelia Popes
cu) și suliță (Eva Zorgo). în majo
ritatea acestor probe așteptăm creș
teri valorice de la primii noștri 
atleți. Pe acest lucru mă bazez cînd 
susțin posibilitatea obținerii ambe
lor calificări.

— ...Avînd în vedere, probabil, 
și „zestrea" pe care o vor adu
ce „star"-urile atletismului nos
tru. cei cu firmă respectată în 
arena internațională- Pentru că 
atletismul este în primul rind 
un sport individual- iar dvs. cu
noașteți planificările pentru 1973, 
v-aș ruga să ne spuneți ce tre
buie să așteptăm în viitorul se
zon de Ia valorile 
mai cunoscute.

— Argentina Menis 
să-și apere recordul
fața asaltului așteptat al Fainăi 
Melnik. Cred că din duelul aces
tor două mari atlete recordul lumii 
se va apropia și mai mult de 70 de 
metri. Sperăm să mu-și schimbe 
proprietarul. Valeria Bufanu va a- 
vea cîteva concursuri „tari", în care 
le va întîlni pe cele mai bune spe
cialiste din R. D. Germană, Polo
nia, R. F. a Germaniei. Ileana Si
lai anunță un interesant transfer, 
concentrîndu-și atenția doar asupra 
probei de 1500 m, încercînd să re
pete pe această distanță performan
țele care au făcut-o celebră în pro
ba de 800 m. Cornelia Popescu este 
complet refăcută și ne va obișnui 
cu constanța în rezultate de peste 
1,85 m. Carol Corbu este hotărjt 
să uite — să uităm și noi... — a- 
nul olimpic nereușit. N-ar trebui 
să fim prea surprinși dacă vom a- 
vea în 1973 și un recordman mon
dial. Poate în sală, poate afară... 
Gheorghe Ghipu. cu marele său 
talent, ne face să sperăm chiar In
tr-o victorie la campionatul euro
pean pentru juniori. Ar fi primul 
atlet român care cîștigă un titlu 
continental... Csaba Dosa și-a adus 
aminte, în sfîrșit, că este dublu 
vice-campion european (seniori 1971 
la Helsinki, juniori 1970 la Paris) 
și promite să urce din nou ștache
ta la 2,20 m. Vasile Sărucan și Va
lentin Jureă sînt amîndoi apți pen
tru sărituri de 8 metri la lungime... 
Cam aici s-ar termina lista.

— în încheiere, v-am ruga să 
ne spuneți care este cea 
mare dorință pentru 
trenorului federal 
Zimbreșteanu ?

— Intr-un interviu 
la sfîrșitul anului 1973 
peți singur această listă, invocînd 
lipsa de spațiu...

niai
1973 a an- 

Gheorghe

asemănător, 
să .întreru-

Vladimir MORARU

PE MARGINEA UNOR CLASAMENTE
DRIVERI

/. P. R. S

• Gheorghe Tânase a obținut 
de campion pentru a opta oară ( 
51, 1966), stabilind un nou recc.„ — 

39 — al victoriilor dobindite în de
cursul unui sezon pe hipodromul 
ploieștean, de către formațiunea unui 
antrenor.

• In ultimele cinci reuniuni caii 
antrenați de Tănase au cules 11 suc
cese, în timp ce trăpașii antrenați de 
Avram și Traian Marcu — principalii 
pretendenți la cucerirea titlului — au 
obținut cite 3 succese. De subliniat 
eă în acest interval, frații Nicolae și 
Vasile Gheorghe au înregistrat o 
spectaculoasă ascensiune în clasament 
recoltind 6 și, respectiv, 5 victorii.

• Traian Dinu, aflat pe ultimul loc, 
cu 13 victorii, a înregistrat cifra cea 
mai scăzută din ultimii 10 ani.

• Și pentru Mircea Ștefănescu a 
fost un sezon nefavorabil. Precizăm 
însă că i se pot acorda circumstanțe 
atenuante, deoarece elevii lui au fost 
foarte sever handicapați. Vom cita în 
acest sens doar exemplul lui Viraj. 
Debutînd cu timpul de 2 02.8 pe km. 
in cele 12 evoluții ulterioare și-a co- 
borit recordul Ia 1.26.4 .adică mai bine 
decît Talion, Seceriș și Rarița in 1968! 
Dar, cu tot saltul de valoare neobiș
nuit de viguros, în cele 13 probe dis
putate a realizat... o victorie. Ce să 
facă oare antrenorul, cînd handicape- 
rii noștri așa înțeleg să „protejeze" 
palmaresul elementelor de elită?!...

• Gheorghe Tănase a cucerit titlul 
pentru a 11-a oară (1944—51, 1966, 
1971) egalind, recordul în materie al 
hipodromului ploieștean — 32 — care 
fv-ese stabilit de M. Ștefănescu in 
1970.

• Recorduri personale au stabilit 
in acest an : Traian Marcu (29) Gh. 
Avram (22). I. Oană și Nicolae Gheor
ghe (18), Tr. Marinescu (17) G. Sol- 
can (14) și Dumitru Toduță (10).

• Cu numai 9 curse ciștigate, vete
ranul driverilor noștri, Iosif Toderaș. 
a coborît la cea mai scăzută cotă în 
ultimii 10 ani din îndelungata 
rieră pe hipodrom.

• Florea Pașcă a stabilit 
un record interesant, care de
aceasta — in fine ! — nu e din do
meniul sancțiunilor. A recoltat pen-

sa ca-

Mircea M. IONESCU

a cincia oară, cifra de 8 victorii, 
atît cît a mai realizat în 1962, 1965,

tru 
tot 
1906 și 1971. Planificare sau coinci
dență ?

• La aprantii, pe primele locuri 
s-au clasat: I .Florea cu 6 victorii, N. 
Huitan cu 4, D. Stan și Radu Costică 
cil' cite 3. Pentru a se înțelege mai 
ușor semnificația acestor cifre, spe
cificăm că Florea a dobîndit succesele 
din 42 curse disputate, Boitan din 29, 
iar Stan și Costică din 48 și, respec
tiv, 61.

• In sfirșit, merită consemnată per
formanța tinărului apranti Gheorghe 
Sandu, care, din 4 probe disputate, a 
recoltat două victorii. In toate cursele 
a condus numai iapa Formula. Deși 
procentul succesului este remarcabil, 
valoarea acestui mic talent rămîne 
de verificat în sezonul din 1973.

BANEASA
Str. Erou lancu Nicolae Nr. 32, Sectorul II

Organizează, începlnd cu data de 1 Ianuarie 1973, un curs de ?a n a 
gr. I — ---- - - •--------

•
• presatori metale la rece
• fochlști
înscrierea candldaților la cursurile 

rere însoțită de următoarele acte :
_ certificat de naștere In original
— actele de studii, in original
— certificat medical eliberat de circumscripția medico-sanltară la care 

candidatul este luat in evidență
— buletin de analiza slngelul șl 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 aceasta 
perioadă

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

rală. au vîrsta cuprinsă intre 18—30 ani șl au domiciliul in București sau co
munele subordonate din partea de Nord a orașului

Pentru lămuriri suplimentare vă adresați la telefon 33.38.30/171.

cu scoatere din producție In următoarele meserii : 
confectioner disp. semiconductoare cu 
strungari 
lăcătuși mecanici

CU 
cu 
cu 
cu

durata de 7 luni
S
s
I
s

de calificare se

durata 
durata 
durata 
durata

de 
de 
de 
de

luni 
luni 
luni 
luni 
face pe bază de ce-

și copie

și el 
data

Niddy DUMITRESCU



FINALEI „/NAȚIONALELOR" DE SCRIMA LA JUNIORI MARI

LUPTĂTORII SOVIETICI CISTIGATORI
Al CUPEI CAMPIONILOR EUROPENE

NOI RECORDURI MONDIALE
LA PARAȘUTISM

POLONIA-SUEDIA 2-2

HAICÂ sovietici au stabilit 6 
mondiale în cadrul 

orașul

Pe planșă. Aurora Crifi 
și o nouă victorie pen:

Paul Szabo (C.S.Ivl. Cluj)-merituos campion la spadă

BELGRAD, 23 (Agerpres). — La 
Zagreb, s-a disputat turneul final 
pe echipe al Cupei campionilor eu
ropeni la lupte greco-romane, care 
a reunit la start formațiile Akade- 
mik (Bulgaria), Lika (Iugoslavia), 
.Altin (Turcia) și selecționata 
asociațiilor sindicale „Spartak"

(U.R.S.S.). Victoria a revenit luptă
torilor sovietici, care au prezentat 
următoarea echipă : Valeri Ciavka, 
Nicolai Oșepkov, Abbass Șadev, 
Șamil Hisamutdinov, Anatoli Lo
sev, Leonid Liberman, Vladimir 
Muhanov, Victor Kosuhin, Ismail 
Iakutici, Vasili Merkulov.

Medaliatul cu bronz la < 
tineret de la Madrid, sri 
clujean Paul Szabo este ca 
de juniori al țării pe anul 1ST: 
5 victorii (deck fără nid o 
gere în turneul final), elevul 
norului Ad. Gurath a urca 
rna treaptă a podiumuln 
clare (am putea spune 
ușoare) in fața tuturor fin 
5—0 la Fekete. 5—2 la A 
Podeanu și Ungurean» 
Doboș.

Este limpede că Paul S 
cut o sericasâ opțiune pentrt 
seniorilor în care sperăm si 
dem cit de curind. Pe locul 
gelescu (I.E.F.SJ cu 3 rîekeri 
la Podeanu și Unmuemm 1 
la Fekete). Pirfnrmmț» fi mii uni 
care îl anunță printre spndmisn 
de mare viitor. Dafin*  C9taana 
cu 3 victorii (indice mai sM 
0,900 față de 3.571 rit a z- 
gelescu) s-a clasat pe Jrc — 
rezultat promițător penn-u z 
tul scrimer al riabri — 
kete, deși s-a anunți: . 
bițios, n-a ocupat de 
cu 2 victorii. Reprematan 
piei Satu 
la capitolul „tact*,  akâel este 
trăgător bine dotat pentru acu 
probă. Surprinzăt;- a: ; P» 
nu (Steaua). Ca—p — 
cut a fost o palidă 
ce ne-a arătat in 
tui an. O singură 
Ungureanul reprezinl 
puțin față de postatfitfi 
ale acestui spada?. 
torie a încheiat

OVICI SI

j

<Se cxc^ocros <

u
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dar
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a s

CCJC*.

Almajan rit o p

[*=* puc 
turi în

Dacă 
zentat 
convinși

bătălii, dar nu

ÎSI DISPUTĂ 
T

Din opt
III al întrecerii de 
sala clubului St 
calificat prin ne; 
sărilor. Este proc 
zul în care meciu 
— favoriții să fi 
atît de bine se pu 
țeanu. Nemeș și M:" t' 
car unul dintre ei) să C 
prize.

Să relatăm acum- 
«-au califica: cetii.’.

Farașutiștii

l-.trecenlor desfășurate în
Fergana. Primul record a fost sta- 

t la proba masculină de salt 
taro in grup, de la altitudinea 
600 m. Cei 9 parașutiști care 

lansat in același timp au 
aterizat la o distanță medie de 5 
cm față oe punctul fix. Același 
g: up de parașutiști. într-un salt de

Ia 2000 m. efectuat în timpul zilei 
au realizat o medie de numai 
1 cm față de punctul fix. Alte 
valoroase recorduri au fost stabi
lite de parașutiste în salturile în 
grup de la altitudinea de 600 m.

Geroea 
Lexț?ei

FLO-
Crijo (\u- 

rriea Draca 
riafta CKzfi 
^zâr (Ofioa- 

Prieo» 
Merisa Feoyes 
S 'BIE : L M. 
<b- X Csiki 

X Soare 
Frână (Trac- 
Autorafi 2

O • T.

ERIC DE VLAEMINCK
ÎNVINGĂTOR

LA VALLADOLID
ompetitie internațională 
la Valladolid (Spania) a 

___  _ _  acest an de campionul 
bei^jr. Erie de vlreminek. învingătorii 
a parcurs traseul, in lungime de 21 de 
ka B lh M3*.  l-au urmat in cla- 
■■■■eac spanftoitt Joae Mar:a Basualdo — 
1 h ți J- M. Gonzalez — 1 b 01:26.

în „Trofeul Izvestia“ ia hochei
MOSCOVA, 23 (Agerpres). — în 

ziua a 7-a a competiției internațio
nale de hochei pe gheață „Trofeul 
Izvestia", care se desfășoară la 
Moscova, echipa reprezentativă a 
Poloniei a terminat la egalitate 
2—2 (2—0, 0—1, 0—1) cu selecționa
ta Suediei. Au marcat Tokarj și 
Katzik, respectiv Olberg și Ham- 
marstrom.

Peste 5 000 de spectatori au ur
mărit această partidă în care ho-

cheiștii polonezi, în mare progres, 
au reușit să țină în șah redutabila 
formație a Suediei.

Fază din meciul de hochei 
slovacia — Suedia (2—2), in 
trofeului „Izvestia", care se 
șoară la Moscova. în atac, jucătorii 
suedezi.

Telefoto: TASS — AGERPRES

Ceho- 
cadrul 
desfă-

Primul concurs de tenis an sală

HĂRĂDĂU
AZI FINALA

VALERI BORZOV CEL MAI BUN
ATLET AL U. R. S. S....

NOUTATI SI PE FRONTUL SCHIULUI ALPIN feminin
• Proll. pentru a treia oară... 0 Franța, slăbită 
prin plecarea stelelor • Austria poate pierde 

schiului
alpin

ItZj pere

teăe acesae pre- 
ie esce o prâra- 
b tcaie cete trei 
. ur-as s a
uă fieri de

isopec^»oase»cT

BICAN — RECORDMAN 
MONDIAL KEiNCORONAT ?

Pepi Eatjlx

va pierde „războiul
Mai sânt Și

nu
consilier tehnic

alte învingătoare posibile,

Dublul campion olimpic, Valeri 
Borzov, a fost desemnat cel mai 
bun atlet sovietic al anului, în ur
ma anchetei efectuate de revista 
„Lehkaia Atletika" din Moscova, 
în clasamentul stabilit cu acest pri
lej, în urma lui Borzov au fost cla
sați în ordine următorii : Nikolai

Avilov, Ludmila Braghina, Faina 
Melnik, Nadejda Cijova, Anatoli 
Bondarciuk, Viktor Saneev, Iuri 
Tarmak, Veniamin Soldatenko și 
Ianis Lusis. Viktor Alekseev, Va
lentin Petrovski și Ivan Stepan- 
cenko au primit titlul de cel mai 
bun antrenor.

IAR WOLFGANG NORDWIG
SPORTIVUL Nr. 1 AL R.D. GERMANE

meni. Partida Ovici— 
consumat în două seturi, fără 
învingătorul să fi fost pus măcar 
o dată într-o situație dificilă. Ovici 
a fost sigur pe el de-a lungul în
tregii întîlniri. detașîndu-se ușor 
ca învingător 6—1, 6—1.

Desigur, Sântei nu s-a gîndit 
nici o clipă că ar putea pierde me
dul cu Uță. De aceea, tenismanul 

la C.S.U. Construcții și-a per- 
destins, < ofensiv de

de
mis un joc
foarte multe ori, dovedind o for
mă bună la începutul sezonului de 
tenis pe teren acoperit. Sântei a 
cîștigat cu 6—2, 6—1, tînărul său 
adversar și coechipier, Uță, avînd 
meritul de a nu fi ținut seama că 
are în fața fileului un fost Davis- 
cupman.

Partidele susținute 
și Hărădău le-am 
scurt într-unul din 
terioare ale ziarului.

în turul care avea sâ-i desem
neze pe semifinaliști, meciurile au 
fost ceva mai echilibrate. Dar și 
aici s-a înregistrat o neprezentare :

de Popovici 
comentat pe 
numerele an-

Hărăcâu 
)ine pusă 

in două se- 
6-4. 6-1. 
r fi pre- 
le, sîntem 

tat la o par
tidă viu disputată. Pentru că Mi- 
trache ar fi fost capabil sâ-i dea 
o replică dîrză campionului țării. 
Așa cum a făcut-o, de altfel, în 
partida cu Nemeș. Este drept, în 
cele din urmă a trebuit să se re
cunoască învins, dar întîlnirea din
tre cei doi a stat sub semnul echi
librului pînă la ultimul schimb de 
mingi. Nemeș și-a adjudecat vic
toria cu 7—6, 7—5.

Cele două semifinale, care au 
marcat penultimul act al acestei 
prime competiții de tenis în sală, 
s-au încheiat cu următoarele rezul
tate : Hărădău — Nemeș 6—3, 6—1, 
Ovici — Sântei 7—5, 6—2.

Duminică dimineață, începînd de 
la ora 10 are loc finala, Ovici — 
Hărădău.

Ion GAVRIIESCU
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cîș:; gat 
baiului, 
mai mult nici mai 
t ea dovezi de neo 
că 3;can ar fi ins-c 
cluburi La car . a j 
și Rapid din Vlena 
Praga — circa 5(XX 
goluri, performanță 
pînă și ..regele" Fel 
1000 de goluri ale 
să-și scoată pălăria ! în cartea nou 
apărută la Praga. “ 
cărui calificare și 
recunoscută) arată 
lele sale, Bican a
pentru Slavia Praga, 17a8 de go
luri oficiale, în campionat.

Astăzi, în vîrstă de 58 de ani. 
Pepi Bican este antrenor Ja o e- 
chipă din Belgia, S. K. Tongeren 
pe care a reușit să o promoveze 
din a patra divizie în cea secundă

De curind, acest adevărat record
man mondial al golgeterilor a fos‘ 
întrebat cît de greu era, pe vre 
muri, de marcat goluri „Erau ne 
cesare calități tehnice, viteză și a- 
bilitatca de a rezista Ia lovitu 
dure, plus un instinct cu totul spe
cial, care nu se poate învăța, a 
spus Bican. Poate cineva să învețe

mondiale, și-a 
r in istoria fot- 
k susține nici 
puțin că ar a- 

ontestat precum 
iris, la cele trei 
ucat — Admira 

și Slavia din 
) (cinci mii) de 

in fața căreia 
e, cu cele peste 
sale, ar trebui

Ponedelnik (a 
integritate este 
că, din calcu- 
înscris, numa;

al unei 
firme de materiale sportive), Annie 
Fantoșe (devenită director tehnic 
sportiv &1 unei întreprinderi de tu- 
i'isoj. Zoprid Lafforytte (r.erecuj 
rată după repetatele accidente) 
Fiomce Stezsrer (retrasă din ce 
petiție). înlocuitoarele lor. al 
nor port-drapei au rămas Isabt 
ilsr (veterană) și Jacot. nu au î: 
experiența 

i finală.
uon spr

șeaua a 
pentru 
berz.

CJ

echipe...
în urma unei anchete 

de ziarul Junge Welt“, 
cel mai bun sportiv din

organizate 
titlul de 
R.D. Ger-sînt

1
protagonistele 
mela Behr

inceputului de sezon: Anne-Marie Proll
Foto : A.P.-AGERPRES

F.C. SANTOS Șl PELE DIN NOU IN TURNEU
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BILANȚ LUXEMBURGHEZ...

Una dintre cele mai mici țări 
europene. Luxemburgul are un a- 
petit considerabil în materie de 
fotbal. în ultimii ani. mai multe 
dintre „forțele*  fotbalistice recu
noscute ale continentului au avut

IN JURUL
Așerpre»). 
soscuta e-

F.C Santos. în 
ile. nu s-a
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Sâ după

Canada, ia
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EFORTURI PENTRU 
CONSOLIDAREA FOTBALULUI 

EGIPTEAN

Fotbalul egiptean revine în ac
tualitate după cinci ani de inacti
vitate. Toate meciurile în care vor 
juca echipele din Cairo vor trebui 
să aibă loc — in urma unei decizii 
a guvernului, ia scopul de a com-

furcă cu surprinzătoarea selec-de
ționată luxemburgheză. Succesul nu 
venea însă. Dar iată că, acum, 
fotbaliștii din Luxemburg au ce să 
sărbătorească : prima victorie în- 
tr-un meci internațional inter-țări 
după multă vreme (ultima avusese 
loc în aprilie 1969), 2—0 cu Tur
cia. De asemenea, a fost prima vic
torie, după mai bine de 11 ani de 
întrerupere (ultima — octombrie 
1961, 4—2 cu Portugalia !) în ca
drul preliminariilor C.M. Bineînțe- 
'es că fotbalul luxemburghez nu 
are nici o șansă de calificare —mâi 
<int în grupă Italia și Elveția — 
dar suporterii săi se mîndresc cu 
această victorie și cu... cei trei ju
cători „exportați" în țări cu fotbal 
mai avansat; Nico Braun (Schalke

bate actele de indisciplină, pe sta
dionul național.

Un nou program destinat conso
lidării fotbalului egiptean a fost 
pus în practică anul acesta. Prime
le meciuri au avut loc în luna oc
tombrie. Aii Khalil, cel mai peri
culos atacant din echipa Zamalek, 
a înscris primul gol al sezonului 
și tot el a devenit autorul primu
lui „hat-trick", Zamalek și Natio
nal au suporteri în toată lumea a- 
rabă, nu numai în Egipt. Au fost 
compuse mai multe cîntece în o- 
aoarea lor și popularitatea de care 
se bucură este aproape unică.

în vederea preliminariilor C.M., 
40 de jucători, selecționați din mai 
multe -echipe din prima divizie, se 
întîlnesc în fiecare luni pentru an-

LUMII
rioadă a lunii februarie Santos va 
susține mai multe jocuri în Austra
lia. Indonezia. Turcia, Liban și Gre
cia. La 27 februarie, brazilienii vor 

d.r.: la Munchen echipa Bayern 
Munchen, urmind ca apoi ei să-și 
continue turneul în Belgii (2 mar
ne Ia Liege, cu Standard) și Fran
ța (4 și 7 martie la Bordeaux și 
Paris).

trenamente și omogenizare. De a- 
semenea, selecționata a fost întă
rită cu cîțiva egipteni care juca
seră pînă nu de mult în Kuweit.

PENA Șl FIICA 
TOREADORULUI

e-Mare surpriză pentru întreaga 
chipă națională a Mexicului și pen- 
- j căp.tanui ei. cunoscutul Gusta
vo Pena. în momentul îmbarcării 
i . avionul care urma să-i ducă în 
Costa Rica, pentru un turneu ce 
continua in Peru. Chile și Uru
guay, poliția mexicană l-a oprit pe 
Pena și, în urma acuzației de... bi
gamie, depusă împotriva sa, l-a a- 
: est at. Vizibil tulburat, Pena a a- 
flat că reclamația a fost înaintată 
de Consuelo Perez Dominque de 
Pena, fiica toreadorului mexican 
Silverio Perez. Deși Pena a repli
cat că „totul nu e decît o intrigă", 
selecționata mexicană a fost ne
voită să plece fără căpitanul ei...

FEYENOORD 2 000
Celebrul club olandez Feyenoord 

din Rotterdam, ale cărui instalații 
sportive luxoase și moderne sînt o 
mîndrie a suporterilor săi, se gîn- 
dește la... viitor. Fără să se atingă 
de stadionul care primește în me
die 45 000 de spectatori pe meci 
(capacitatea maximă 70 000), Feye
noord își va amenaja alte terenuri, 
și va construi un hotel în care o 
parte va fi rezervată drept inter
nat pentru tinerii jucători din club, 
o sauna, un restaurant, birouri și 
săli de reuniune, ca și instalații 
medicale ultra-moderne.

mană pe anul 1972 a fost atribuit 
atletului Wolfgang Nordwig, cam
pion olimpic la săritura cu prăjina. 
La feminin, cele mai multe voturi 
le-a întrunit gimnasta Karin Janz, 
dublă campioană olimpică. La an
chetă au participat peste 1 700 000 
de cititori

R. F. a GERMANIEI-PRIMA
ECHIPA NAȚIONALA A ANULUI

KATOWICE, 23 (Agerpres). In 
urma tradiționalei anchete de sfîr- 
șit de an, ‘clasamentul celor mai 
bune 10 echipe selecționate națio
nale de fotbal de pe continent al
cătuit de ziarul polonez „Sport" 
din Katowice arată astfel : 1 R.F. 
a Germaniei ; 2. U.R.S.S. ; 3. A.n- 
glia ; 4. Belgia ; 5. Olanda ; 6 Po
lonia ; 7. Ungaria ; 8. Portugalia; 
9. Spania ; 10. R.D. Germană.

CUNOSCUTA PATINATOARE
ZSUZSA ALMASI VA EVOLUA *

POIANA BRAȘOV
Cunoscuta patinatoare maghiară 

Zsuzsa Almasi (locul IV la J.O. 
de la Sapporo) va evolua miercuri 
pe gheața patinoarului artificial 
din Poiana Brașov, într-un pro
gram demonstrativ, prilejuit de 
carnavalul pionierilor brașoveni.

Alături de sportiva maghiară vor 
lua parte la demonstrație și pati
natorii artistici ai clubului Dinamo 
din localitate, de a căror pregătire 
se ocupă antrenorul Roman Turu- 
șanco.

Programul va fi încheiat de me
ciul de hochei dintre selecționatele 
României și Elveției.

t Caro! GRUIA

LA

TELEX
Consiliul sportiv european întrunit Ia 
Strasbourg preconizează norme noi de 
securitate și igienă pentru instalațiile 
sportive, stabilind criterii în ceea ce pri
vește construcția și întreținerea bazine
lor de înot, sălilor de gimnastică, sta
dioanelor și a diferitelor terenuri de 
sport. Aceste măsuri sînt destinate să 
încurajeze practicarea sportului ca ele
ment de întărire și menținere a sănătății 
oamenilor.

Concursul hipic internațional, disputat 
în arena Olympia din Londra, a reve
nit cunoscutului călăreț brazilian Nel- 

Pessoa, care, concurînd pe calul 
a parcurs traseul în 33,3. pe

son
Odeon.
locurile următoare s-au clasat în ordine 
Hubert Parot (Franța)
Royale și Francois Mathy (Belgia) pe 
Sans coeur.

Disputată la Oslo, întîlnirea internațio
nală amicală de handbal dintre selec
ționatele masculine ale Norvegiei și Da
nemarcei s-a încheiat cu scorul de 

• 17—16 (9—9) în favoarea handbaliștilor
norvegieni.
0
La Soci se desfășoară in aceste zile „Cupa 
U.R.S.S.“ la haltere, competiție care reu
nește 150 de concurenți. La categoria 
muscă, pe primul loc s-a clasat Adam 
Gnatov (ziarist de profesie) cu 217,500 kg 
la totalul celor trei stiluri. La categoria 
cocoș, victoria a revenit lui _ 
lenkov cu 242,500 kg.
a
Asociația ziariștilor sportivi 
desemnat pe cei mai buni _x.____  _.
țării pe anul 1972; La masculin, titlul a 
revenit schiorului Bernhard Russi, cam
pion olimpic în proba de coborîre, iar 
Ia feminin dublei campioane olimpice 
de schi, Marie Therese Nadig.
H
Echipa feminină de baschet Sparta Praga 
a cîștigat turneul internațional de la 
Gottingen. în ultimul meci, baschetba
listele cehoslovace au dispus cu scorul 
de 85—69 (39—38) de Lech Poznan (Polo
nia). Pe locul doi s-a clasat echipa 
„B.S.F.“ Budapesta, locul trei fiind o- 
cupat de Lech.

cu calul Porte

Rafail )Be-

elvețieni a 
sportivi ai

La Karlovy Vary s-a desfășurat ictil- 
nirea internațională masculină de s>im- 
nastică dintre .echipele Ruda Hvezdă și 
Dinamo Moscova. Gimnaștil sovietici au 
terminat învingători cu scorul de 
219,45—217,25 p.


