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Relația dintre trup și spirit, 
dintre mușchi și creier, a pre
ocupat pe mulți oameni de ști
ință, indiferent de domeniul în 
care își desfășurau activitatea. 
In jurul ei s-au făcut nume
roase speculații. Amatorii d- 
previziuni înfricoșătoare ne i- 
vertizau, chiar, că omul viito
rului va avea un craniu enorm 
dezvoltat, în dauna armoniei 
plastice care îneîntă simțul 
nostru estetic.

Nimic mai eronat! Antropo
logi de renume mondial afir
mă că, indiferent de progresul 
tehnic ne care îl va cunoaște 
lumea de mîine, omul nu vș 
suferi modificări important» în 
aspectul său anatomic, pentru 
că inteligența ființei noastre a 
găsit un admirabil corectiv în 
exercițiul fizic și la sport.

Acesta ar fi un aspect al 
chestiunii. Un altul, cu Dimie 
mai puțin important, este ace
la care se referă la marea f: r- 
ță a sportului ca element in
dispensabil în educația omu
lui, atlt pe latura ei fizică, 
cit și aceea morală. Caracte
rul uman, disciplina, perseve
rența, spiritul de echipă, prie
tenia. atașamentul față de an 
scop nobil și înalt, nu 
nicăieri ca to sport un teren 
mai fertil de înflorire. In a- 
ceste colective slat realizate și 
dezvoltate — cu pricepere si 
știință — însușirile cele mai de 
preț ale omului, pentru a con
stitui o sinteză armonioasă, o 
personalitate Integră, așa cum 
se arată admirabil in norme
le de etică și echitate socia- 
lfetă preconizate de partid. Lv 
crearea acelor trăsături. defi
nitorii pentru cetățeanul socie
tății socialiste multilateral dez
voltate, sportul 1st poete aduce 
o contribuție dintre cele mai 
de seamă.

Trăind intens minunata noas
tră actualitate, ancorați cu tea- 
tâ ființa noastră in L-nne—at-- 
vele incandescente ale r**-- 
animați de vibranta deviză 
-mai mult, mai repede, naa. 
bine", ne dăm seama si mat 
clar de marea resocnșabStti- 
te pe care o avea to tr^6- 
tirea acelor generații riguroa
se capabile să Infăctuiaepro
gramul amplu ce ni l-am pro
pus- In acest context, exe, a- 
țiul fizic și sportul devia pro
bleme de însemnătate națio
nală.

Voi încheia re’utod ideea ge
neroasă a unui scriitor : „Re
flecții despre sport ? Se pot 
face multe. Mă mulțumesc să 
cred că sportul oferă tinerilor, 
înlăuntrul ființei lor. an sta
dion al adevărului, arenele des
coperirii de sine, ale ÎBBObi fi
rii și autenticului majorat".

Este greu de crez-jt că al
tul ar fi scopul educație 
eternei asoirații umane 
armonie ți echilibr u.'

prof. dr. doc.
Emil CRĂCIUN 

membru corespondez: 
al Academiei
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CLASAMENTELE FEDERAȚIILOR 
PE ANUL 1972

CANOTAJ

1—2. ȘTEFAN TUDOR (Dinamo Eucurești) și PETRE CEAPURA (Dinamo 
București), 3. Maria Micșa (C.F.R. Timișoara), 4. Ileana Kondorossy (U.T. 
Arad), 5—6. Teodora Untaru (Clubul Nautic Universitar), și Marioara 
Singeorzan (Clubul Nautic Universitar), 7. Emeric Tușa (Dinamo Bucu
rești). 8. Adalbert Agh (Steaua), 9. Mihai Naumencu (Steaua), 10. Fran- 
cisc Papp (Dinamo București).

POPICE
1. ELENA TRANDAFIR (Laromel 

București). 2. Ildico Grozăvescu 
(C.S.M. Reșița), 3. Cornelia Petruș- 
că (Voința București), 4. Ana Pe
trescu (Gloria București), 5. Fîori- 
ca Neguțoiu (Gloria București), 6. 
Crista Szăcs (Voința București), 7. 
Ilie Băiaș (Constructorul Galați), 8. 
Cristu Vînătoru (Peirolul Ploiești), 
9. losif Tismănaru (Constructorul 
Galați), 10. Petre Purje (Flacăra 
Cimpina).

TENIS DE MASA

- .■:» ce : "Stă c podiumului doi campioni olimpici
ertivo. se naște firesc intrebereo : care sint izvoarele acestei reușite, care 
■> atare progres ?

Iltebâ- te:.» cc.tct in tradiția Sportului luptelor pe teritoriul 
• s tc::ee ocp. are înfățișează pe voinicul romon luîndu-se la 

> ț> brteadu i. Si 
e ifCincn» i*. soi
• tarte, p riibcoa

astăzi. ;*că. in mediul rural, se constată că tineretul a păstrat 
ai deosebire trintc. „Averea voinicului" — cum zice cintecul 
t -c-_ _ in aceste trăsături fizice caracteristice poporului

—-.ch—ea a fost cceea care și-a îndreptat atenția spreb . .răac. as »ree6ae-e 
ucte DecA. ie becML s-ao eMtart oneta recoltate in cadrul campionatelor balcanice, ba chiar un 
•c S b JocaBe OSapăce dta 1936 (prin orâdecnul losif Tozser). ele se datorează. în cea 

? rc-ne. «faaterior aoor eaoctatii sportive muncitorești din țara noastră.
Acecse e-z s-.“c ae cor< sportul -ctelcr o moștenea în preajma proclamării Republicii. 

Ub te*nmribf di 6-*ei tute de sportivi legitimați, care se pregăteau fără îndrumarea
: c-ț» sfaturile uror luptători mai experimentați. Cele 15 secții

nașei cte.-a centre o«âse nesti nu dispuneau decît de 7 săli pentru practica- 
c< igi'ervce a sportului luptelor.

s
SPORTIVII CARE SE PREGĂTESC TEMEINIC

Șl CONCUREAZĂ CU AMBIȚIE ÎNVING!
Realitatea ne oferă namercase 

exemple care arată că. a-atzr. ce 
aducerea la perfecțiune a fc.-one. 
sportive, a pregătirii fizice. tebnăce 
și tactice, de existența unor ti
ze sportive moderne și bine echi
pate, intervin și alți factori de ma
re importantă care favorizează ob
ținerea unor, performanțe de rak-a- 
re, a victoriilor sportive.

Să reamintim. însă, citeva fapte 
care demonstrează concludent acest 
adevăr.

Este de-a dreptul uimitoare am
biția și dăruirea de care a dat do
vadă Ivan Patzaichin in cursa ce 
canoe simplu din cadrul cal.tâ car. - 
tor de la Olimpiada munchenezâ

După citeva zeci de metri de la 
start, sportivului nostru i se fisu
rează padela și, nemaiputind trage 
în forță, rămîne pe culoar. Moment 
de mare cumpănă în conștiința lui 
Patzaichin, care își vede spulbera
tă o muncă stăruitoare de peste 
patru ani. In asemenea situații de 
mare răspundere, pe unii sportivi 
îi cuprinde teama, îi copleșesc e- 
moțiile, se pierd și evoluează sub

valoarea pe care o az. tvaa Pacste-

«t -
setnmde de te—eml rf-tar 
de iochetere a ctzrse. în acesz fel. 
el obține drept — de a parâcipa J 
cursa de recaLficâri pe care — « 
cistigă in stil de mare <■»— 
așa cum avea să facă st ia 
Recxmcscindu-: mertrul de a fi ret— 
ș;: să se descurce intr-o asemenea 
situație, de mare ctzmpâsă. toarte 
multi spectator. aa aprecia: ca ex
traordinară fapta sped, vă a repre- 
rcntant_:_. - Kcesz exemplu
fi aducem si mi ia atenție, pen-

prof. Gh. VLĂDICA

fCorUinuare tn pag. a 3-a)

■YIISTATU TMS8ARA
SELfCȚMATA BELGRAD (taeret)

52-17 (U-l) LA P1S8Y

la 
al <
sau

socoteală numărul mereu 
concursurilor pe plan ju- 

i local, cum ar fi „Cupa
punem 
sporit 
dețean 
Dunărea" (la Galați), „Cupa Carpați' 
(ia Brașov), „Cupa Moldova" (la Iași), 
„Cupa Mării Negre" (la Constanța) 
și multe altele.

Concomitent cu activitatea orga- 
r.izată a luptătorilor legitimați, este 
mult încurajată dezvoltarea pe sca
ră națională a acelui sport stră
vechi care este trînta. Nu e de mi
rare că la ultima ediție a concursu
lui național sătesc de trîntă s-au 
prezentat peste 22 000 de tineri să
teni, ceea ce reprezintă un. nesecat 
izvor de promovare spre loturile 
cluburilor șl asociațiilor sportive.

S-ar cuveni să adăugăm un cuvînt 
despre faptul că în această perioa
dă. ia ființă în cadrul Institutului 
de educație fizică și sport o catedră 
consacrată spartului luptelor și în
cep astfel să apară primii antrenori 
de lupte cu studii superioare, capa
bili să Ir.drume pe sportivi în mod 
științific. Dintre cei peste 300 de an
trenori calificați de astăzi, 123 po
sedă diploma de absolvire a Institu
tului.

A vină asemenea posibilități 
deschise, tinerii luptători ro
mâni nu au întîrziat să se 
afirme din ce In ce mai mult 

pe plan international Intîlnirile tra
diționale din cadrul Jocurilor Balca
nice. cu puternicii luptători bulgari, 
rarei sau iugoslavi, au prilejuit o 
admirabilă școală pentru cei mai do
tări dintre luptătorii români. Trebuie

Costin CHIRIAC
(Continuare în pag. a 2-a)

1. MARIA ALEXANDRU (Progre
sul București) 2, Lidia Ilie (Spartac 
București), 3. Ildico Gyongyosi 
(Voința Arad), 4. Carmen Crișan 
(Politehnica București), 5. Eleonora 
Vlaicov (Voința Arad), 6. Șerban 
Doboși (Progresul București), 7. 
Aurel Ovanez (Progresul București), 
8. Liana Mihuț (Voința Arad), 9. 
Ligia Lupu (C.S.M. Cluj), 10. Ale
xandru Buzescu (Progresul Bucu
rești).

CICLISM

1. VASILE TEODOR (Dinamo 
București), 2. Ștefan Laibner (Di
namo București), 3. Constantin Gri- 
gore (Dinamo București), 4. Con
stantin Ciocan (Voința București), 
5. Nicolae David (Mureșul Tg. Mu
reș), 6. Costel Cirje (Dinamo Bucu
rești), 7. Petre Dolofan (Steaua),
8. Teodor Puterity (Metalul Plopeni),
9. Mihai Hrisoveni (C S. Brăila),
10. Cristian Tudoran (Steaua).

HALTERE
1. ION HORTOPAN (Olimpia 

București), 2. Victor Rusu (Steaua), 
3. Vasile Daniel (C.S.M. Cluj), 4. 
Fiți Balaș (Steaua), 5. Vasile Deac 
(Steaua), 6. Gheorghe Miinea (Ra
pid București), 7. Aurel Miuț (Ra
pid București), 8. Constantin Du
mitru (Steaua), 9. Spiridon Herghe
legiu (C.S.M. Cluj), 10. Marian 
Grigoraș (Petrolul Ploiești).

ȘASE CĂPITANI Al ECHIPELOR NOASTRE NAȚIONALE 
NE ÎMPĂRTĂȘESC PROIECTELE Șl SPERANȚELE LOR 

PENTRU SEZONUL COMPETITIONAL 1973>
O amplă anchetă întreprinsă de reporterii noștri oferă cititorilor posi

bilitatea de a lua cunoștință de proiectele, speranțele și gîndurile cu care 
o seamă de sportivi de frunte ai țării — căpitani ai echipelor reprezen
tative — intimpină sezonul competițional 1973.

(Citiți amănunte in pagina a Il-a).

Fază din intilnirea Universitatea București — I.E.FS. disputat* tn cam
pionatul ti ecut.

AZI, LA CLUJ, ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ

PRIMUL TURNEU DE SALA 
AL CAMPIONATULUI

4.

Daniela Munteanu. câștigătoarea probei de slalom Foto î Paul ROMOȘAN

începînd de astăzi, timp de trei 
zile. Sala sporturilor din Cluj găz
duiește primul turneu de sală din 
cadrul campionatului feminin de 
handbal, divizia A.

Spectatorii clujeni au, deci, prile
jul să se reîntâlnească cu handbalul, 
după o destul de îndelungată aștep
tare. în programul celor trei zile de 
întreceri, ei vor avea posibilitatea să 
urmărească partide extrem de inte
resante, cu urmări directe în situa
ția din clasament.

Cele zece divizionare A care se 
prezintă la reluarea campionatului 
s-au pregătit pînâ acum cu interes, 
fiind decise să realizeze jocuri bune 
și spectaculoase. Firește, însă, nu 
toate vor obține victorii...

Iată programul celor trei zile :

LUNI, începînd de la ora 15 : Con
structorul Timișoara — Universitatea 
Timișoara : Progresul București — 
I.E.F.S. : Mureșul Tg. Mureș — Voin
ța Odorhei ; Rulmentul Brașov — U- 
niversitatea București : Rapid Bucu
rești — Textila Buhuși;

MARTI. începînd . de la ora 15 1 
Voința Odorhei — Constructorul Ti
mișoara ; Universitatea București — 
Progresul București ; Universitatea 
Timișoara — Rulmentul Brașov; 
I.E.F.S. — Rapid București ; Textila 
Buhuși — Mureșul Tg. Mureș ;

MIERCURI, începînd de la ora 15 : 
Constructorul Timișoara — Rulmen
tul Brașov ; Voința Odorhei — Tex
tila Buhuși ; Mureșu) Tg. Mureș - 
I.E.F.S. ; Rapid București — Uni
versitatea București ; Progresul Bucu
rești — Universitatea Timișoara.

ÎNVINGĂTORI SCONTAȚI ÎN CONCURSUL
DE DESCHIDERE A SEZONULUI DE SCHI

POIANA BRAȘOV, 24 (prin te
lefon). In absența stratului de ză
padă care se Iasă așteptat, con
cursul de deschidere, programat 
inițial la Predeal, a trebuit să fie 
transferat — pentru fond — la 
Poiana Brașov, în pădurea Orendi, 
iar pentru slalom special în masi
vul Cristianul Mare. Dar și aici 
întrecerile au căpătat un caracter 
oarecum improvizat. La fond, de 
pildă, antrenorul Ștefan Stăiculescu

a trebuit să traseze o pîrtie nouă 
prin pădure (un circuit de 5 km), 
pentru ca seniorii să aibă un te
ren de antrenament și de concurs. 
La probe alpine, zăpada foarte sub
țire și dură poate fi comparată cu 
o peliculă care învelea muntele. Tn 
aceste condiții, evoluția schiorilor a 
căpătat un plus de dificultate.

Marea atracție a concursului a 
constituit-o, desigur, prezența la 
start a echipei naționale recent

înapoiată în țară de la pregătirile 
și competițiile la care a luat parte 
în Austria și unde, după cum se 
știe, Dan Cristea a obținut rezul
tate prestigioase. După cum era de 
așteptat, evoluția sa a fost deasu
pra celorlalți concurenți, el domi- 
nind prin eficacitate și decizie am-

Minai BÎRĂ

(Gontinuare In pag. a 2 a)
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ÎNTRECERI DOTATE CU

cicliști de 
țări.

Zece mii de 
dețul Gorj au 
cros organizat 
Republicii. Cel 
în faza finală __
Trofeul a revenit echipei liceului 
dor Arghezb 
(pregătită de prof. I.

NUMEROASE ACȚIUNI

ecliîxȚca

Primul concurs deschis tuturor posesorilor de patine

CU INTERESUL CUVENIT

(Urmare din pag I)

dimineața peO secvența de la

i trecere cu 
multe

DU

ursul popular desfășurat dumi nicâ

o redresare considerabilă pe toate 
planurile — valoarea jocului, re
zultate, masă de practicanți etc — 
a baschetului nostru masculin, A-

r.„--n. plac jinaâtâțLe oe masi 
Sisteț. de aoorxi. cred. câ aceasta 
donau -u depășește pombiutâțile 
ecarpe noastre. Pe ce mă bazez 
t-rrâ spzs. acest lucru 2 Valoarea 
de ar-sairdhi a jucâioarezor care 
fae parte din lot, seriozitatea în joc 
și la antrenamente. 1 pro-
pace Înscăunat in cad: pe: ne

acest 
11 lui 
rească 
ti- și 
arătat 
ndrăz- 
torilor 

României 
slabă decît 

R D. Germane. Iugoslaviei, 
locurilor 
ediție a 

Forța de 
cu sigu- 

odată eu re-

spus că primele lor succese 
inte de a ajunge la culmile olim
pice — s-au vădit aici, in campio
natele Peninsulei Balcanice. La edi
țiile din acest pătrar de veac, luptă
torii români au colecționat un im-

tru Pirvulescu — medalii de bronz 
la categoriile lor. In clasamentul pe 
națiuni, la Olimpiada din capitala 
Japoniei, România a ocupat locul 5, 
înaintea unor țări ai căror luptători 
obținuseră de mult consacrarea în a- 
rena Internațională : Turcia, Iran, 
Suedia, Finlanda, Iugoslavia ș.a.

La capătul altor 4 ani de pregă
tiri intense. în condiții dintre cele 
mai bune, luptătorii români obțin noi 
succese olimpice. La Ciudad de Me
xico, înlocuitorul lui Cernea la ca
tegoria cocoț, Ion Baciu, a intrat în 
posesia medaliei de argint, iar Si- 
mion Popescu (cat. semiușoară) și 
Nicolae Martinescu (cat. semigrea' 
le-au dobindit pe cele de bronz. Țara 
noastră, în clasamentul neoficial pe 
națiuni, a mai urcat o treaptă, re- 
venindu-i locul 4. Tot la Olimoiada 
mexicană stnt consemnate și primei»

■■■ ape ■ 
. x* Vo-

3«ra. oe-
aceator

w

7'înărul Victor Dolipschi s-a afirrr șt ț* 
tort cu i impresionante palmarese late i pe

iftri au întreprins o an- 
penlm a vedea cum Ja

mi propus și cum se 
multe echipe repre- 

73 dificilele examene 
unor competiții de 

i să fie cițiva dintre

ambițiile fi obiectivele cu care

i români evenimentul princi- 
el fiind nu numai un excelent 
j de verificare a potențialului 

alergătorilor noștri frun- 
în plus 
valoare,

pm.
Drilc 
tuturoi 
tați, dar și o posibilitate 
de

Pentru mine, ca de altfel pentru 
întreaga echipă reprezentativă, anul 
1973 trebuie să aducă performanțe 
de valoare, mai ales în „Cursa Pă
cii"- și ..Tour de l’Avenir", adevă
rate campionate mondiale de lung 
kilometraj. Și trebuie să obținem 
rezultate de prestigiu întrucît toți 
sîntem animați de dorința afirmă- . 
rii ciclismului românesc, a reeva
luării lui pe plan internațional. în 
această idee vom căuta să ne com
portăm cit mai bine și la Balca
niadă, cu atît mai mult cu cît ul
timele două ediții nu ne-au adus 
nici un titlu...

întîmpinăm, deci, noul sezon 
competițional cu multe și mari spe
ranțe. Pentru a le materializa, 
munca pe care o vom depune la 
antrenamente se va dubla, se va 
tripla chiar".

• Dorim și putem să devenim campioane mondiale la handbal I

• Așteptăm cu interes reluarea „Turului României7' •

a ajuns la maturitate • Două

Generația

prezențeactuală de baschetbalist!
românești in finalele C. M. de tenis de masă ® Rest jeturarea echipei 

de polo creazâ noi premise afirmării sale • Voleiul nostru —

să urce din

tunci, la meciurile de baschet sălile 
vor fi din nou neîncăpătoare, ca 
pe vremea lui Folbert, Fodor, Ne- 
def...

Competiția de maximă importan
ță din 1973 a echipei reprezentati
ve este campionatul european, ca
re va avea loc în Spania. O primă 
dorință în legătură cu acest cam
pionat este aceea de a reuși să ne 
clasăm în rîndul primelor 8 echipe 
de pe continent. Acest lucru ne-ar 
asigura participarea de drept, fără 
meciuri de calificare, la ediția vii
toare. Speranțele mele și ale co
echipierilor nu se opresc însă aici. 
Ne putem gîndi mai... sus, la locul 
5, poate chiar 4. Va fi extrem de 
greu, știm acest lucru, cred însă 
că nu și imposibil. Dificultatea va 
fi înțeleasă, de altfel, de toți cei 
care vor urmări în ianuarie și fe
bruarie echipele cu care vom juca 
în cupele europene. Veți vedea oa
meni de 2,07 m jucînd „afară", în 
timp ce jucătorii noștri de sub 
coș, Novac și Țarău au doar 1,96 
m. Repet, însă, nu este imposibil. 
Generația noastră, în al cărei 
lent am crezut întotdeauna, a 
juns acum la maturitate. Nu 
mai bazăm doar pe elan. Sper 
în 1973, echipa națională să aducă 
celor care iubesc baschetul cel pu
țin satisfacțiile produse acum de 
Dinamo și Steaua. Ce bine ar fi 
fost, totuși, să avem un Novac de 
2,10 m...“

Calendarul internațional 1973 es
te dominat de primul campionat 
mondial, programat în luna sep
tembrie în Iugoslavia. Aceasta va 
fi competiția pentru care se pre
gătesc toate echipele naționale, 
deci și noi.

Formația României — ale cărei 
rînduri au fost primenite cu jucă
tori foarte tineri, promovați din lo
tul de juniori (Răducanu, 1. Slăvei, 
Schervan, Mirea, etc.) — urmăreș
te, la această primă ediție, ocupa
rea unui loc onorabil, pe măsura 
talentului și valorii

. căpi- 
feminine de tenis de 
programează o nouă

MARIA ALEXANDRU 
tanui echipei 
masă : „1973

presionant total de aproape 200 ir 
medalii, dintre care 56 de aur.

După un debut modest la Olimpia
dele antebelice — locul 5 Ir. 1336 ‘.a 
Berlin — prima medalie a fost 
cerită în 1956 la Melbourne, de '. .- 
gojanul Francisc Hon^th — bronz, 
la categoria cocoș. Tricolorul româ
nesc avea să urce pe cel mal fetii: 
catarg olimpic In 1960, La Roma, rfrB 
Dumitru Pirvulescu a cucerit pre
țioasa medalie de aur la categoria 
muscă. Șl tot atunci, La Basilica d! 
Massenzio, alțl doi luptători români 
urcau treptele podiumului de onoa
re : Ion Cernea — medaliat eu ar
gint la categoria cocoș sl Ion Tirana 
— cu bronz la aemlmijlode. La ur
mătoarea ediție a confruntărilor o- 
limplce — In 1964, la Tokio — luptă
torii onorează sportul române»: r: 
alte succese prestigioase : Valeria Bu- 
larca — medalie de argint la cate
goria ușoară, Ion Cernea și Dumi-

ÎN CINSTEA MĂREȚULUI JUBILEU

elevi și eleve din ju- 
luat parte la marele 
in cinstea aniversarii 

mal buni s-au întrecut 
organizată la Tg.

■ ; ■ ----------- -Tu-
din Tg. Cărbunesti

_ . Albăstroiu).
care'" s-a dovedit cea mai puternică 
si mai omogena.

*
In comuna Scoarța a avut loe o 

competiție rezervată asociațiilor să
tești cu cele mai bune rezultate In 
activitatea sportivă. Această origi
nală acțiune s-a bucurat de participa
rea a aproape 200 de tineri. Echipa

IAȘI. Liceul 2 din Iași a organizat 
un turneu de handbal pentru Juniori 
șl Junioare la care au participat echi
pele Liceului 2 din localitate, școii’or 
sportive din Iași, Huși și Galați.

Ambele întreceri au revenit for
mațiilor Liceului 2 Iași, care au 
terminat toate meciurile fără să cu
noască înfrîngerea. Golgeterii com
petiției — V. Georgescu și Maria Ba- 
si (ambii de la Liceul 2) — au fQst 
distinși cu frumoase cupe și dlp'o-

ÎNVINGĂTORI SCONTAT! IN

bele manșe, pe care le-a cîștigat. 
în imediata sa apropiere, Gheor- 
ghe Vulpe și Virgil Brenci, făcînd 
proba virtuții lor, demonstrează 
că, împreună cu Cristea, au consti
tuit un trio destul de redutabil, ca
pabil să se poată afirma și pe plan 
internațional.

Rezultate bune s-au înregistrat și 
în probele de fond. Din simpla 
lectură a timpilor realizați s-ar 
putea vorbi de rezultate de valoare 
internațională sau chiar europeană, 
dar trebuie menționat că perfor
manțele obținute au fost influen
țate favorabil de starea excelentă, 
înghețată, a zăpezii (care a îmbu
nătățit considerabil alunecarea) și 
de alegerea unui traseu (din cauza 
lipsei de zăpadă) fără diferențele 
de nivel regulamentare, astfel in
cit cursa, deși foarte dinamică, s-a 
desfășurat mai mult pe plat. De
sigur, nu este vina concurenților. 
Ei au alergat pe traseul impus. Cu 
toate acestea, rezultatele obținute 
sint încurajatoare și ne fac să cre
dem că, în viitorul sezon și _fon- 
diștii vor lărgi breșa deschisă în 
sezonul trecut de schiorii alpini.

Surprinzătoare și inexplicabilă a 
fost absența unor schiori valoroși 
cum ar fi Gheorghe Voicu 
campion național în 1972), 
Fdntana și Gheorghe Cristoloveanu 
care, după o perioadă de mai mult 
de o lună de antrenament, nu s-a 
prezentat la startul acestui concurs, 
un adevărat criteriu de selecție a

(dublu
Victor

IN JUDEȚUL GORt

l-am 
■taereit ta rinăarile de mai

- - 1 -5 -<••■ 'izte-
i activități susținute, 
mî pe tirimol socr

ii* țara noastră. Per
le devin astfel n 
•itor deptxe ani si 
i a consolida carac- 

luntelor si pentru 
«rg d.-omal spre perfec- 

Svirșire în arta trîn- 
neindoios faptul 

accese amintite, 
iilnr propice care 
sportului nostru 

amenta a partidului și

venirea Rozaliel Șos și a Cristinel 
Metzenrath, două dip jucătoarele 
de bază, care nu au putut fl folo
site în această toamnă. Avem șl 
un portar bun, Elisabeta Ionescu, 
care ne Inspiră încredere. Dacă se 
va pregăti cu multă seriozitate și 
ambiție, poate aspira la faima Iri- 
nei Cllmovschl.

In sfirșit, nu trebuie să uităm 
că tabloul campionatului mondial 
ne este avantajos. Avem în „ju
mătatea" noastră numai echipa Un
gariei, în timp ce partea cealaltă 
este mult mai dificilă (R.D. Ger
mană, Iugoslavia. U.R.S.S.). înainte 
de toate aceste considerente am în
să în vedere, repet, valoarea echi
pei".

VOSILE TEODOR — căpitanul 
echipei de ciclism : „Poate că nici 
unul dintre ultimii ani nu a fost 
atît de bogat în competiții interna
ționale de anvergură cum va fi 
1973. Cronologic, patru întreceri 
dețin „capul de afiș" al sezonului 
internațional : „Cursa Păcii", „Tour 
de 1’Avenir", „Turul României" și 
„Turul Mexicului". Bineînțeles că 
dintre acestea, ..Turul României" — 
care este reluat după trei arii de 
întrerupere — constituie pentru ru-

I
I

RADU DIACONESCU — căpita
nul echipei masculine de baschet : 
„Niciodafă, parcă, baschetul nostru 
masculin n-a avut un sfîrșit de an 
atît de frumos. E drept, bucuriile 
le-au adus, deocamdată, echipele de 
club, Steaua și Dinamo, care îm
preună, reprezintă, de fapt, echipa 
națională. Sperăm ca această dublă 
calificare să fie un prim pas spre

Recentele măsuri luate de fede
rația noastră — constituirea unui 
nou cuplu de antrenori la loț (Ana- 
tol Grințescu — Alexandru Szabo 
— n.n.), întinerirea echipei, alcă
tuirea unui calendar competițional 
bine eșalonat și întocmirea unui 
plan de pregătire complex — cred 
că vor duce la o ascensiune fireas
că pe scara ierarhiei internaționa
le. Pentru mine doresc ca anul 
1973 să-mi aducă multe împliniri, 
pornind de la absolvirea anului 
IV Ia I.E.F.S. și pînă la recucerirea 
titlului de campioană a țării de că
tre Dinamo, echipa mea de club".
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CONCURSUL DE DESCHIDERE

nu3nc 
țara

Rezultate. __ ALOM
seniori : 1. D. Cristea 
64.7; 2. Gh Vulpe (D 
3. V. Brenci (ASAJ 
Manta (ASA.) 67 6; 
(C.S.U. Brasov) 6S 6 : 
(Dinamo) 68.7 : senioare : 
Munteanu (ASA) 62.3 ; 
Neagoe (Caraimanul) «3A ; 
dith Tomori (Dinamc» M• : 
1. N. Szabo (Dinamoi 71.1 
Barbu (Brașovia) 71.6 : 1 C. Negu- 
țescu (S.B.C. Sinaia) 73.6; junioare:
1. Nela Sîmion (Lie. Predeal > 68.7 :
2. A.nnemarie Verhari (Viitorul Bra
șov) 102,2 ; 3. Arlette Erețian (Șc. 
sp. Brașov) 103,9: FOND seniori 
15 km : 1. Gr. Gimită (Dinam 
46:21 ; 2. N. Sfetea CASA) 47:1
3. N. Cojocaru (Dinamo' 48:18 : 
V. Papuc (Dinamo) 4820: 
Gh. Cincu (A5.A.) și Gh. C 
(A.S.A.) 49:00 ; senioare 5 km 
Marcela Leampâ (Dir.arr.c 18:09; 
2. Adriana Barabas (Tractorul) 
19:19; 3. Iuliana Demeter C 
dagogic Oradea) 19:30 ;
10 km : 1. Gh. Ionetecu 
32:57 ; 2. F.
via) 32:58 ; 3. N. Girniță 
33:11 ; juniori II 5 km : 
lin (Steagul roșu) 16 40 
maș (Brașovia) 17:33. ; 3 
nu (Brașovia) 18:01 ;
5 km : 1. Elena Bășa 
18:95; 2. Maria Tocitu (SB.C. Si
naia) 20:05 ; 3. Elena Tișcă (Trac
torul) 20:52 : 
Lucia Benga 
Ana Bădescu 
Elena Rimbu

(Tra ctoruD 
ist. Pe- 

juniori I 
(Dinamo) 

Forico (Șc sp. Braso- 
(Dinamo)
1. I. Pe-
2. I. Ta- 
1. Oltea-

junioare I 
■'Dinamo)

junioare II 5 km : 1. 
(Tractorul) 29:16 ; 2. 
(Dinamo) 29:18; 3. 

(Dinamo) 20:33.

se vor organiza, în 
ei de iarnă, cîteva 
are de viteză, des- 
sorilor de patine 
: petrecerea re
ni liber al elevi- 
se pare mai im- 

a unor elemente 
are patinajul nostru 
atita nevoie.

suri de acest fel 
uminică diminea- 
icială de la „Flo- 
piciile C.M.E.F.S., 
pal al organiza- 

•r si I.D.MS. în pro-

gram au figurat probe pe categorii 
de virstă, incepind de la 7 ani.

Pe foile de arbitraj au fost în
scriși peste 150 de fete și băieți. 
La prima vedere această cifră pare 
destui de mare. Dar dacă ne gîn- 
ă:m că organizatorii sperau să fie 
prezent’ la start circa 500 de pio
nieri și elevi, atunci numărul par- 
ticipanților nu mai poale ti consi
derat nici măcar mulțumitor. La 
această situație — pe cît de sur
prinzătoare pe atit de neplăcută — 
au contribuit cadrele didactice, in

0 INIȚIATIVA NEONORATA
special cele din sectoarele 6 șl 7 
care, fie că n-au prezentat nici 
un concurent, fie că au făcut slabă 
propagandă concursului printre 
elevi. Că profesorii de educație fi
zică nu au acordat atenția cuvenită 
acestei acțiuni de natură să com
pleteze în mod util programul de 
vacanță, o dovedește și faptul că 
majoritatea copiilor au venit du
minică dimineața fără dascălii lor.

Și încă ceva foarte important. 
Ținînd seama că unul din scopurile 
acestei manifestări îl constituie se
lectarea elementelor dotate pentru

performanță, ne așteptam ca în ju
rul mantinelei să întîlnim cit mai 
mulți tehnicieni ai secțiilor bucu- 
reștene. Dar mare ne-a fost mirarea 
cind, printre micii patinatori, am 
văzut-o doar pe tînăra și inimoasa 
antrenoare Ana Rață de la Clubul 
sportiv școlar. Unde se aflau du
minică ceilalți antrenori și instruc
tori din Capitală ? Unii dintre a- 
ceștia s-au deplasat la Tușnad. îm
preună cu cei mai buni elevi ai 
lor. pentru a se antrena pe... uscat, 
întrucît, după cîte sîntem infor-

mâți, pista de pe lacul Ciucaș a 
rămas și la această oră tot în sta
diul de... proiect.

Am insistat asupra deficiențelor 
amintite mai sus pentru ca ele să 
nu se mai repete și, printr-un efort 
colectiv al organizatorilor, profeso
rilor de educație fizică și cadrelor 
tehnice, viitoarele concursuri popu
lare, deschise tuturor posesorilor 
de patine, să se bucure de un suc
ces deplin.

Nu putem încheia, fără a mențio
na măcar în treacăt, că disputele 
micilor alergători au fost pline de

ediție • campionatelor mondiale 
(5—15 aprilie, în orașul Sarajevo 
din Iugloslavia). Această a 32-a e- 
diție este așteptată cu un Interes 
enorm de toți jucătorii și de toți 
specialiștii, dovadă fiind și faptul 
că sezonul internațional 1973 a în
ceput din... 1972 !

Participarea masivă la toate tur
neele organizate în ultima vreme 
(în Suedia. Austria, Franța, Bulga
ria etc.) atestă seriozitatea cu care 
se pregătește toată lumea. La noi, 
antrenamentele s-au desfășurat 
non-stop, participarea la competi
ții interne și internaționale a fost 
planificată rațional, în așa fel îneît 
să ne permită o curbă ascendentă 
de formă, al cărei vîrf să fie atins 
în timpul „mondialelor" din Iugo
slavia. Atît eu, cît și coechipierele 
mele de „națională", Carmen Cri- 
șan și Eleonora Vlaicov, căutăm 
să alcătuim o formație foarte omo
genă și redutabilă întrucît „tabloul" 
ne dă posibilitatea să 
nă în semifinala si 
întrecerilor pe echipe, 
tua pregătiri în plus, 
ba de dublu-mixt, unde voi for
ma, ca întotdeauna, pereche cu 
Iugoslavul Stipancici.

De la 1973 așteptăm, deci, rezul
tate bune, mai bune decît în anul 
care se încheie peste cîteva zile și 
pentru a le realiza sîntem pe de
plin conștiente că trebuie să ne 
antrenăm mai mult, mai intens și 
mai susținut. Avem doar de păs
trat niște tradiții, de confirmat 
niște succese și de obținut altele..."

WILLIAM SCHREIBER — căpi
tanul echipei masculine de volei: 
„Sînt de acord că iubitorii voleiu
lui au toate motivele să fie supă- 
rați pe noi. Echipa masculină a 
României — și în general voleiul 
masculin românesc — nu mai re
prezintă astăzi în arena internațio
nală ceea ce însemna echipa lui 
Roman, Nicolau și Cherebețiu sau, 
acum 10 ani, formația lui Drăgan 
și Derzei. Iubitorii voleiului nu pot 
uita nici o clipă că am fost vice- 
campioni mondiali, că am cîștigat 
titlul de campioni ai Europei și că, 
odinioară, finala Cupei campionilor 
europeni își disputa turul în „Ciu
lești" și returul în „Ștefan cel Ma
re". De la mijlocul deceniului tre
cut sîntem — s-o spunem deschis! 
— in vizibil regres. Zvîcnirea rea
lizată de echipa reprezentativă în

ajungem pî- 
chiar finala 
Eu voi efec- 
pentru pro-

farmecul vîrstei 
rituoși au mers 
torie, calificindu-se 
lor trei probe. Iată 
categorii de virstă :
ani) Verona Chirie: 
Magda

cei mai me-lor, că
din victorie în vic

ia finalele ce- 
cîștigătorii pe 
FETE — <7—9 

(10—12 ani)
.latei : (13—15 ani). Monica 

Conslantir.escu : BAlETI — (7—9 
ani) T. Tu! ,e ; (10—12 ani) A. Fîn- 
tineanu ; (13—15 ani) Radu Năstu
rel.

Traian IOANUESCU 
Dumitru NEGREA

GHEORGHE ZAMFIRESCU — 
căpitanul echipei de polo : „Practic 
nu pot aborda o discuție despre 
anul competițional 1973 fără a lega 
de el rezultatele 
ținute de polo-ul 
Firește, există și 
de la J.O.. locul 
flectat nici pe 
echipei și care a determinat seri
oase modificări în componența lo
tului national dar, în ansamblu, 
anul care a trecut poate fi consi
derat printre cei mai fructuoși anî 
ai polo-ului nostril.

promițătoare ob- 
românesc în 1972. 
„accidentul" acela 
8, care nu a re- 
departe valoarea

1971, cînd ne-am clasat pe locul 
trei la campionatele continentului, 
în Italja, fiind chiar la un pas de 
treaptă a doua a podiumului, s-a 
stins tot atît de repede, tocmai 
cînd nu trebuia, în anul Olimpia
dei.

Cînd ai un asemenea trecut, nu 
poți accepta cu mîijnile încrucișate 
postura de... epigon. Aș vrea ca 
mai tinerii mei colegi din „națio
nală" să înțeleagă acest lucru, să 
punem toți umărul pentru a ridi
ca din nou voleiul românesc pe 
cele mai înalte culmi. Aceasta este, 
de fapt, singura mea dorință".

Anchetă realizată de
Horio AlEXANDRESCU 

Vladimir MORARU

Desene da AL CLENCIU

ȘCOALA SPORTIVĂ 2 BUCUREȘTI A CUCERIT „TROFEUL BEGA"f»

LA HANDBAL FEMININ (junioare,

HANDBAL |

TIMIȘOARA (prin telefon). în 
sala Olimpia din localitate s-a des
fășurat, timp de trei zile, un inte
resant turneu 
handbal feminin, dotat cu 
Bega". Competiția a- fost rezervată 
echipelor de junioare, la startul 
ei aliniindu-se urrr»itoarele forma
ții : Șc. sp. 2 București, Dinamo 
Pancevo (Iugoslavia), Odeva Hloho
veț (Cehoslovacia), Șc. sp. Timi
șoara, Șc. sp. Brașov și Șc. sp. Hu
nedoara.

La capătul unor jocuri foarte 
frumoase, presărate cu faze specta
culoase, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Șc. sp. 2 — Odeva 
Hlohoveț 12—4 (9—1) ; Dinamo Pan
cevo — Șc. sp. Timișoara 16—10 
(7—6) : Șc. sp. 2 — Șc. sp. Brașov

internațional de 
„Trofeul

20—6 (8—1) ; Șc. sp. Hunedoara — 
Șc. sp. Timișoara 10—9 (3—5) ; Șc. 
sp. Brașov — Odeva Hlohoveț 9—9 
(6—2) ; Dinamo Pancevo — Șc. sp. 
Hunedoara 12—11 (4—5). în jocurile 
decisive, Șc. sp. Timișoara a între
cut Șc. sp. Brașov cu 17—14 (6—4) 
pentru locurile V—VI, Odeva Hlo
hoveț a învins Șc. sp. Hunedoara 
cu 12—9 (9—5) pentru locurile III— 
IV, iar Șc. sp. 2 București a cucerit 
primul loc în competiție, obținînd 
victoria cu 14—9 (8—2) în partida 
finală disputată cu Dinamo Pan
cevo

în acest turneu s-au remarcat 
jucătoarele Georgeta Vasile și Ma- 
rioara Miiler (Șc. sp. 2 București), 
Iuliana Hobincj (Șc. sp. Brașov), 
Komell și Marcov (Șc sp. Timi
șoara).

P. ARCAN-coresp. județean
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• Anișoara Matei (Dinamo) a egalat recordul țării la pistol cu aer comprimat
(Steaua)• Ion Corneliu pistolmerituos ciștigător la

Aă 2.,

b.

DIN NOU, UN REUȘIT CONCURS LA PLOIEȘTI

3

va

„csl t- coi 
c*«z--a 

i ar ajunge cu adevărat 
echipei militare, Va- 

și Gh. Constantin,

national — Silvia 
precum și Juniorii 

____ ) și Ionel 
Brașov).

f*1»* (Vrmare din pag. I)
«ti .......................... ■

TURUL S-A JUCAT IN PRIMA ETAPA!...

Sîmbătă și duminică s-a desfășu
rat la Ploiești, în organizarea fe
derației de specialitate și a clubu
lui Petrolul, o mare competiție de 
tir la arme cu aer comprimat do
tată cu „Cupa a 25-a aniversare a 
Republicii". La întrecerile organi
zate în condiții excelente (mini- 
poligonul a fost instalat în sala de 
jocuri a clubului Petrolul și a a- 
vut 25 de linii de tragere, mai 
multe ca la alte concursuri ținut? 
la noi în țară) au participat aproa 
pe 150 de trăgători, între care toți 
fruntașii tirului românesc. La am
bele probe, pușcă și pistol, s-au 
obținut, în general, rezultate valo
roase la aproape toate categoriile 
de concurenți, media cifrelor reali
zate de către primii șase clasați 
fiind mai mult decît mulțumitoa
re pentru acest început de sezon în 
tirul de sală.

Competiția ploieșteană, avînd și 
un caracter de selecție în vederea 
alcătuirii loturilor pentru C.E. de 

Linz—Austria), a 
con- 
con-

MY1ZICNARE STEAUA DOMINA, DE JUSTEȚE,
ÎNĂLȚIMILE REDIMENSIONATE ALE CLASAMENTULUI

s

care s*

sală (februarie, 
fost deosebit de disputată. O 
tribuție remarcabilă la reușita 
fruntărilor au adus-o și unii 
tre concurenții mai tineri, 
ueosebit de ambițioși, care au 
și: să se impună cu autoritate. 
Dintre ei s-a detașat, în mod sur
prinzător, tînărul pistolar al clu
bului Steaua Ion Corneliu, care 
și-a înscris numele pe lista cîștigă- 
toiilor de la pistol, unde au fost 
pre^nți, toți așii, în frunte cu cam
pionul continental al probei, Dan 
Iuga. și experimentații I. Pieptea. 
M. Roșea. L. Giușcă, I. Tripșa etc.

Reprezentanții clubului Dinamo 
au dominat întrecerile, cucerind 
ttofeul pus în joc. Ei s-au eviden
țiat, în mod deosebit, 
feminine (senioare) și la 
bărbați, unde Marin 
cîștigat în urma unui 
„duel"

Ia probele 
pușcă 

Ferecatu a 
pasionant 

cu stelistul Ilie Codreanu. 
Ne-a plăcut cum au voluat și Ani
șoara Matei (Dinamo) — singura 
sportivă la acest concurs care a e- 
galat un record 
Bujdei (U.T.A.), 
Marian Mirea (I.E.F.S.) 
Andrei (Metrom

IATĂ REZULTATELE : pușcă cn 
aer comprimat 48 „diabolouri" : se-

(Dinamo)
P), 2. I.

niort : 1. M. Ferecatu
378 p (ultima decadă 96
Codreanu (Steaua) 378 p (95), 3. St. 
Cabân (Dinamo) 377 p, 4. E. Sa ta.a 
(Dinamo) 376 p, 5. P. Sandor 
(Steaua) 376 p, 6. Gh. Vasilescu 
(Olimpia) 376 p. Senioare : 1. Ma
riana Feodot 379 p, 2. Veronica 
Stroe 374 p, 3. Marina Tomescu- 
Vasiliu 373 p, 4. Ioana Serbănescu 
370 p (toate de la Dinamo), 5. 
Magda Borcea (I.E.F.S.) 368 p. 6. 
Melania Petrescu (Dinamo) 384 p. 
Juniori : 1. M. Mirea (I.E.F.S.) 369 
p, 2. E. Vasiliu (Petrolul Ploiești) 
368 p, 3. I. Vochin (C.P.M.B.) 364 
p. Junioare: 1. Vasilica Manea (U- 
nirea Focșani) 368 p. 2. Angela 
Tudorică 366 p, 3. Anca Iuga 365 
p (ambele de la Dinamo). Pistol 
cu aer comprimat 40 „diabolouri": 
seniori : 1. I. Corneliu (Steaua) 37g 
p, 2. I. Pieptea 377 p (u.d. 95). X D. 
Iuga 377 p (u.d. 94). 4. M Roșea 
376 p (toți de la Dinamo). 5. N. 
Ciotloș (Steaua) 373 p, 6. M. Tapu

tentativa de escaladare spre vîrful 
piramidei. De remarcat că reușita 
Mstcf tentative colective a fost di- 
reet tafhsențată de formidabila „serie 
Ni rase*. cu cele 7 goluri ale sale în 

trei meciuri ! Steaua evoluea- 
n din ce In ce mai sigură pe 
tățile sale, în ciuda chiar a 

: ancfcap-f.ui suferit prin accidenta
rea a două din piesele sale de bază, 
Dumitru și lordache. Jocul forma
ției militare capătă o pronunțată nu- 
aafă de realism, dozarea efortului 

-ea ce-i permite să 
controleze finalurile de meci și să se 
taBpună In fața adversarilor. Neîn- 

msă In aceste patru partide ale 
erioadei de ascensiune. Steaua rea
șează la toți indicii eficacității bi- 
knțuri pozitive i 70—57 raportul șu- 
□rikr ia poartă, 41—26 al loviturilor 

pe (papul porții. 24—23 la cernere și 
-4 golaveraj ! în minutul 90 al 

a 9-a. formația antrenată de 
Stănescu se instalează astfel, pen- 
rxruna oară in ultimii patru ani, 

fruntea plutonului divizionar, cu 
12 panele.

A treia perioadă și ultima este a- 
c-eea a „consolidării și conservării po
ziției de lider". Formula de echipă 

ită o mai mare stabilitate, echi- 
.. dintre compartimente este ce- 
mai evident, prestațiile lui Du
ru mai aproape de posibilități, 

defensiva mai puțin ezitantă, calita- 
tee jocului -colectiv atinge uneori li-

SPORTIVII CARE SE PREGĂTESC TEMEINIC
ȘI CONCUREAZĂ CU AMBIȚIE ÎNVING!

Tătaru, Iordănescu (Năstase), Aele- 
nei. Indiscutabil, un „unsprezece" e- 
chilibrat și redutabil ;

e raportul general al șuturilor la 
poartă : 229—216 ; pe spațiul porții i 
102—97. Frecvență și precizie satisfă
cătoare.

• goluri înscrise : 27, dintre care 
13 în prima repriză și 14 în a doua, 
O simetrie elocventă. Repartiția a- 
cestor goluri, pe posturile jucătorilor 
care le-au realizat : înaintașii din 
lina întîia 14 (Pantea — 1, Tâtaru — 
2, Năstase — 8, Voinea — 3) și ata- 
canții din linia a doua, 13 (Dumitru
— 6 și Iordănescu — 7). Așadar, un 
indiciu grăitor în ce privește concre
tizarea ideii de joc și echilibrul între 
compartimente.

o goluri primite : 12. Dintre aces
tea, 4 în repriza l-a și 8 a în cea 
de-a doua. Se pare că dublarea nu
mărului de goluri la pasiv, în repri
za secundă, este consecința scăderii 
concentrării apărătorilor și a reduce
rii treptate a aportului înaintașilor 
(renunțarea la presing) în acțiunile 
defensive ale echipei. Din cele 12 go 
luri înscrise de adversari, 9 sînt ope
ra vîrfurilor de atac (jucători tn 
grija fundașilor centrali) și 3 ale fun
dașilor laterali (!).

Acestea au fost cîteva elemente obiec
tive de analiză ale unei evoluții com- 
petiționale care în finalul primei jumă
tăți a campionatului a permis for
mației Steaua să totalizeze un număr 
de 20 de puncte, să ocupe — pe me
rit — primul loc în ierarhia turului 
și să se reabiliteze în acest fel, pînă 
la urmă, în anul aniversării pătraru
lui de veac de existentă a clubului.

Considerată din unghiul strict îl 
luptei pentru clasament, o asemenea 
performanță apare deosebit de valo
roasă și lăudabilă în același timp, ea 
constituind rodul așteptat al unui sus
ținut efort colectiv. Privind însă și 
dincolo de performanța în sine și 
raportind realizările echipei militare
— în ansamblul lor — la posibilități 
și la obiectivele de bază ale fotba
lului nostru, va trebui să recunoaș
tem că Steaua a etalat, in acest se
zon recent încheiat, doar o parte din 
ceea ce în mod normal pretindem de 
la ea și de la o candidată autentică 
la titlul de campioană. Și, spunind 
acest lucru, ne gîndim deopotrivă la

marile resurse sportive și morale ale 
lotului de jucători, nevalorificate 
încă plenar, și la obligațiile în per
spectivă pe care vor trebui să le ono
reze aceștia (jucătorii), într-o even
tuală participare la una dintre marile 
competiții europene. (Acestea din ur
mă fiind, de fapt, în ultimă instan
ță, termenul major de referința,' a- 
tunci cînd vrem să vorbim de marea 
performanță).

Și, pentru a 
aici, antrenorii 
lentin Stă nes cu 
știu — fără sâ le mai fie sugerat 
din altă parte — ce și cit mai au de 
făcut. In fața lor stă înainte de toa
te, sarcina definirii profilului valo
ric al unora dintre jucătorii tineri 
și apoi al echipei în ansamblul ei. 
Aici ni se pare necesar a fi concen
trate principalele eforturi în perspec
tivă ale activității de instruire și 
educație. Pentru că aici este și mun
ca cea mai grea. Cu atît mai grea 
cu cît, pe undeva, exagerîndu-se a- 
precierile în privința valorilor indi
viduale certe ale lotului, s-au făcut 
adeseori anticipări și pronosticuri, 
privind finalul întrecerii competițio- 
nale, îneît unii erau tentați să crea
dă că Steaua nu prea mai are pro
bleme în acest campionat. Or, lucru
rile nu au stat și nu stau deloc așa. 
Fiindcă pentru a ajunge aici unde a 
ajuns, în fruntea plutonului divizio
nar, Steaua a făcut apel în primul 
rind la buna pregătire a lotului, la 
dorința de afirmare și de confirmare 
a valorii jucătorilor ei și nu la car- 

. tea lor de vizită sau la elemente de 
conjunctură.

Va reuși ea oare, formația milita
ră, să-și continue drumul victorios 
și dincolo de aceste prime reușite ? 
La primăvară, lupta va fi și mai as
pră, iar asaltul urmăritorilor ,și în 
special al dinamoviștilor bucureșteni), 
va fi indiscutabil lipsit de menaja
mente. Deocamdată, Steaua domină 
înălțimile clasamentului și așteaptă, 
desigur, cu optimism returul. Asta 
pentru că și tradiția din ultimii zece 
ani — cu comportări și rezultate mai 
bune în sezonul de primăvară — 
este, nu numai teoretic, de partea sa.

Mihai IONESCU

tori șî »ub privirile ■ iute de mi
lioane de telespectatori, doi cam
pioni olimpici se îmbrățișau, Iar cel 
mai puternic dintre „grei*, Nicolae 
Martinescu, îl purta Intr-un braț 
pe cel mai puternic dintre „cel mai 
ușori*, Gheorghe Berceanu, în su
fletele celor doi sportivi români se 
împletea trăirea unei mari satisfac
ții personale cu bucuria datoriei 
împlinite față de țară, pentru a 
cărei glorie sportivă luptaseră ad
mirabil.

După cum se știe, printre cele 
mai dramatice curse de viteză de 
la Olimpiadă a fost finala de 100 
m. garduri femei. Dramatismul a 
constat în faptul că reprezentanta 
țării noastre, Valeria Bufanu. care 
a fost ultima pe prima parte a 
cursei, a reușit printr-un extraor
dinar efort de voință să depășeas
că în final 6 adversare și să ter- 
mtfie pe locul II, amenințind chiar 
și primul Ioc. Frumoasele aspirații 
de a cuceri o medalie olimpică — 
afirma Valeria Bufanu la ședința 
ulterioară de analiză cu atleții — 
s-au înfiripat în mintea ei încă de 
la vîrsta de 13 ani, cînd a început 
să practice atletismul. Pentru rea
lizarea lor, ea a 
cu o dăruire, cu 
tîlnită.

La Olimpiada 
luptătorul Victor 
neșansa de a întîlni, în primul tur, 
pe cel mai bun sportiv al catego
riei peste 100 kg, sovieticul Roscin, 
la care a pierdut prin descalifica
re. Cu patru puncte negative și cu 
o programare, în continuare, nu
mai cu sportivi dintre cei mai va
loroși, șansa lui de a mai rămîne în 
concurs mai mult de una sau ma
ximum două întîlniri era teoretic 
pierdută. Dolipschi nu s-a resem
nat însă : considerind că 
o posibilitate în care, 
credea și cu o ambiție 
a continuat competiția 
du-și să atingă un obiectiv ce pă
rea imposibil de realizat — învin
gerea viitorilor adversari înainte de 
limită, prin tuș sau descalificare. 
Finalul celui de-al treilea meci, 
hotărîtor pentru cucerirea medaliei 
de bronz. îmi va stărui mult timp 
în memorie. După o luptă acerbă, 
căreia Dolipschi i-a imprimat per
manent un ritm ofensiv infernal, 
el își aduce adversarul, luptătorul 
vest-german Wilfrid Dietrich. în
tr-o asemenea stare de epuizare în-

in limitele maxime ale dă- 
Jucători și specialiști, spec- 
și telespectatori au înțeles 
că au in fața lor un admi-

muncit ani în șir 
o pasiune rar în-

de la Miinchen, 
Dolipschi a avut

mai există 
numai el 
fantastică 
propunîn-

eft, eu M d» secund» înainte de 
terminarea partide., arbitrii a= tre
buit să oprească lupta. TnfiTnjiiia 
lui Dietrich prin desființare era 
de necrezut, atît pentru el eri și 
pentru spectatorii care îl susținu
seră cu înflăcărare.

Nu de mult, cu prilejul finale! 
„Cupei Davis*, sportivul lo* Tiriac 
s-a impus admirației noastre, de- 
monstrind în evoluțiile sale cită 
importanță are o voință puternică, 
dorința de a învinge, conștiința pa
triotică de a reprezenta cu cinste 
șt a contribui la afirmarea țării in 
lume. Este, intr-adevăr, emoțio
nant să vezi eă și atunci rind 
pierde, un sportiv are tăria de a 
lupta 
ruirii.
ta tori 
atunci
iabil exemplu de voință, abnegație 
și deplină dăruire. Am văzut, 
atunci, și am aplaudat sincer, en
tuziast. au numai an mare jucă
tor dc tesis. ci și un sportiv de 
frunte al țării întrunind, remarca
bil. toate acele înalte calități mo
rale pe care le dorim fiecăruia 
dintre performerii mmănl

Stimei și respectului nostru li 
s-au impus șt alp sportivi. dar 
spațiul nu ne permite 
tuturor celorlalte fapte 
prețuire.

Se pune întrebarea : 
izvorul acestei forțe inepuizabile de 
energie, ce a fost botăritor in as
censiunea acestor tineri spre cul
mile gloriei sportive ? Ce ar merita 
să generalizăm și să înrădăcina 
trainic în întreaga activitate 
sportivilor noștri fruntași ?

Explicația se găsește intr-un 
de văr simplu, extrem de simplu 
evident, pe care îl afirmă cel rr 
bine campionul olimpic și mond 
la lupte Gheorghe Berceanu. în
trebat fiind de un ziarist ce l-a 
ajutat sâ cucerească medalia de 
aur și titlul de campion olimpic la 
Munchen. el a răspuns : -Am fost 
foarte bine pregătit. Antrenorii 
met cărora le mulțumesc din tot 
sufletul, m-au in vă lat încă de la 
primii pași pe saltea eă sportul de 
performanță 
ciu. N-am 
Am lucrat 
fost hotârit 
prețios trofeu ce-1 poate obține un 
sportiv: medalia de aur și titlul 
dc campion la Olimpiadă".

Din acest răsoun?. ca și din mul
te alte fapte desprindem argumen-

spctttvi 
irtfâ; 
ce merită

a-
Ș3 

iai
<u

cere mancă și sacrili- 
ezitat nici o secundă, 
enerm pentru eă am 
ii aduc tării eel mai

Miine, in sala Dinamo

SEMIFINALELE „CUPEI F. R. BOX"

Mîine, cele patru formații califi
cate în turneul final al Cupei F.R. 
Box, se vor alinia, în sala Dinamo 
din Capitală, pentru susținerea me
ciurilor din cadrul semifinalelor 
competiției. Ambele partide, cu 
prilejul cărora se vor desemna fi
nalistele celei mai mari întreceri 
pugilistice pe echipe, se vor dispu
ta. în continuare, de la orele 17.30.

Nu se cunosc meciurile din pri
ma zi a competiției, deoarece tra
gerile la sorti se vor efectua abia 
marți dimineața, după vizita medi
cală a boxerilor și cîntarul oficial. 
Așa stînd lucrurile este posibil ca 
încă din prima zi să asistăm la

disputa celor mal bune echipe. 
Constructorul Galati și Farul Con
stanta. apreciate de specialiști ca 
principale candidate la cucerirea 
trofeului.

Indiferent de rezultatul tragerilor 
la sorți, pe ringul din sala Dinamo 
vor evolua o serie de pugiliști bine 
cotati In boxul autohton, printre 
care se cuvine să amintim pe Au
rel Mihai. Aurel Iliescu, Octavian 
Amăzăroaie, Ilie Dascălu, 
Lehăduș, Nicolae Manea,
Oancea, Oito Anderco, Vasile Kiss, 
Ladislau Mathe, Mircea Toni, San
du Tîrilă, Petre Ganea și multi 
alții. Aceste „prezențe" pe ringul 
sălii din soș. Ștefan cel Mare con- 

tive, spectaculoase, «<.
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de toamnă 
0—2).
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..VACANTA INSEAMNA 
REFACERE PSIHICĂ'

tren-
Ștefan Onisie. Se

ilnit zilele acestea pe an- 
universitariloe clujeni, 

acasă, la

rer
un ul

București, :n vacanta. Discuția pe
care am p jnaz-o s-s reier.i m n-
na! tot la fotbaL Am primit asi-
ararea că. în returul campionatu-
Iui. formația clujeană va depăși

cum

„punctul critic" și va urca pe 
ti ca la clasamentului, țintind 
din locurile fruntașe.

— Dacă a-ți mai fi jucător, 
v-ați petrece vacanța de iarnă ?

— Pe vremea cind jucam Ia 
Steaua, perioada intercompetițională 
de iarnă însemna pentru mine in 
primul rind refacere psihică. Cău
tam să uit definitiv de fotbal. Mă 
deconectam făcînd dese plimbări in 
aer liber, scurte excursii, la care 
se adăuga și odihna activă, eu ju- 
cind baschet, inotind sau mergînd 
la patinaj. Astfe! reușeam să revin 
cu forțe proaspete la primul 
trenament

— Credeți că jucătorii 
procedează la fel ?

— Din păcate, numai o 
fimă Actualii jucători

an-

de azi

in-

mitele ruperlativulul, ața 
carul în partidele cu

cum a fost 
___ __  r_____  _ Dinamo și 
Steagul roșu. In cele 540 de minute 
cupricse îr.tre etapele a 10-a și a 15-1 
inclusiv. Steaua a șutat de 87 de ori 
la poartă, de 35 ori pe spațiul porții, 
a executat 35 de lovituri de colț și a 
laser» 6 goluri față de numai 3 pri
mite. O contribuție deosebit de im
portantă la reușita, în final, a echi
pe! militare a avut-o, fără îndoială, 
si portarul de rezervă, Carol Haidu, 
aproape imbatabil pe parcursul ulti
melor trei întîlniri, în care l-a înlo
cuit și 1-e învins în duel indirect pe 
titularul Vasile Iordache.

Stntetizir.d acum — cu ajutorul 
elementelor de obiectivizare a jocu
lui — activitatea In ansamblu a for
mației din Calea Plevnei, vom putea 
Înscrie. In dreptul său. la capătul 
celar 15 etape ale turului o serie de 
cifre și date deosebit de semnifica 
tive și anume :

• numărul de jucători folosiți : 22 
Pe posturi : 3 portari, 6 fundași. 4 
mijlocași și 9 atacanțL De unde de
ducem și o anumită orientare a cău
tărilor, pentru găsirea formulei opti
me de echini ;

• înlocuiri efectuate în timau! ce
lor 1350 de minute de joc: lâ Pe 
posturi : 2 ftmdas:. 2 mijlocaș: și (14)1 
'narntașt. Concluzia ? Se impuse de 
ia sine;

• formația dc bază — cu cea mal 
mare stabiutate ■ Iordache (Haidu) — 
Slt—âreenul Ctugarm. Negrea. Hăl- 
=âgeanu — Dumitru, Vigu — Pantea.

IN PRIMUL RIND

cînd

parte 
consideră 

campionatul un calvar și. odată scă- 
pați de îndatoririle antrenamente
lor, se răzbună pe propria lor fi
ință, făcînd multe abuzuri. în loc 
să ducă o viață cumpătată, „șue
tele* cu așa zișii suporteri se pre
lungesc la infinit.

— Deci, după cite înțeleg, există

P R O N O
Așa arată o variantă cu 13 rezul
tate exacte la Concursul Pronosport 
nr. 52, etapa din 24 Decembrie 1972 

I. Atalanta — Palermo 1
II. Fiorentina — Roma 1

III. Internazionale —
Lanerossi

IV. Juventus — Ternana
V. Lazio — Torino

ANULAT
1

X

influente negaure din exterier ?
— Desicur- Se știe e* exfrtâ faer- 

multi esossn iubesc fot*
baluL Pînâ a.d, r...— .c de condam
na L Dar aceștia greșesc cumplit 
crezind că se fac aproptați rucăto- 
nlor numai oferincu-Ie un pahar 
de vin in plus. Dacă țin neapărat 
să-și manifeste simpatia, există și 

Sînt cunoscute cazurile în 
mulți jucători au încheia*, 
prea devreme activitatea toc- 

datoritâ unor astfel de prie- 
Majoritatea ’urătorilor uită că 

donală de iar- 
lai grea din întreg 
iul este supus unor 

in condiții de

alte căi.
care 
mult 
mai 
ten:.
perioada precompel 
nă este cea i 
anul. Organs 
eforturi suplimentare, 
lucru foarte dificile. pe zăpadă, și 
la temperaturi deseori scăzute. Or, 
dacă ei se prezintă vlăguiți. fără 
resurse fizice minime, trebuie să 
reiei totul de Ia capăt, pentru obți
nerea ur.or parametri fizici cît de 
cît ridicați, pe fondul cărora să poți 
aplica și elementele tehnico-tactice. 
ale antrenamentului.

— Ce le recomandați jucătorilor ?
— Mai întîi. un echilibru în toa

te privințele. Să se abțină de la 
tentațiile excesive ale zilelor de 
vacantă. O mare grijă și în pri
vința rației alimentare, pentru a 
nu depăși greutatea unui sportiv 
de performanță. Multă mișcare, ac
tivitate sportivă, dar fără fotbal — 
numai cu jocuri complementare.

SPORT
VI. Napoli — Milan X

VII. Sampdoria — Bologna 1
VIII. Verona — Cagliari X

IX. Bari — Catania X
X. Brindisi — Genoa 1

XI. Novara — Como 1
XII. Reggiana — Foggia X

XIII. Lecco — Mantova 1
FOND DE PREMII LEI 325.890

Dacă vor proceda ața, vor reuși să 
treacă cu mai mare ușurință peste 
antren.amentele din timpul iernii, 
iar la reluarea campionatului vor 
simți, Ia timpul jocurilor, că se 
află intr-o dispoziție deosebită toc
mai datorită unei prospețiml fizice.

Gheorghe NERTEA

Pentru mulți, titlul acesta nu 
poate fi decît o figură de stil for
țată și nimic mal mult. Poate chiar 
o afirmație inutilă, acum, 
campionatul și-a tras cortina peste
al XV-lea act; acum, cînd toate 
discuțiile gravitează în jurul cla
samentului de toamnă și al întîm- 
plărilor din finalul stagiunii. Dar 
tocmai de aceea, o retrospectivă 
a etapei de debut relevă elemente 
neașteptat de interesante și mal 
mult decît „strict accidentale"... 
Pentru că, să nu uităm, în acea 
duminică de 20 august...

....Steaua înscria nu mai puțin de 
patru goluri unei formații bine co
tate la ora aceea, A.S.A. Tg. Mureș 
(Steaua, liderul de azi, are cea mai 
eficace linie de atac, în momentul 
de față, iar team-ul lui Bone, re
velație în sezonul trecut, a termi
nat turul modest, pe locul XII...)

...Petrolul, echipă abia scăpată de 
retrogradare, reușea, la Ploiești, un 
joc bun și un rezultat onorabil 
(1—1) în fața lui Dinamo, hotărîtă 
din start să se „bată" pentru alti
tudinile maxime. Ambele team-uri 
au repetat jocul lor bun în acest 
tur si se află, acum, în primele 4 
poziții™

—Farul avea să cîștige greu (1—0) 
meciul său cu C.F.R. Cluj. Dar, în 
cronica de atunci, se preciza că 
Farul s-a mai stins în partea a 
doua a jocului, în timp ce „C.F.R. 
Cluj” a venit să demonstreze (și a 
reușit I) încă din startul ediției că 
»u intimplător a realizat un retur 
excelent in campionatul trecut*. 
Farul s-a stins și în partea a doua 
a turului, ajungînd dincolo de 
..geamandură*, pe locul XIII, după 
ce fusese si lider, iar C.F.R. Cluj 
e pur $i simplu revelația sezonului, 
aflîndu-se pe locul 6. fiind și cam
pioana deplasărilor (2 victorii și 2 
remize)—

—„U“ Cluj. echipă de '„Cupa 
U.E.F.A.". remiza, surprinzător, pe 
Someș. (2—2) cu Jiul, în plină re
structurare. Studenții lui Onisie se 
află astăzi lingă „valea suspinelor", 
pe locul 14, iar minerii antrenați 
de Coidum au ajuns la nivelul 
nr. 3...

„.La Arad, o victorie a orgoliu
lui. U.T.A. învingea cu 2—1 echipa 
campioană, F. C. Argeș, dar ambe
le team-uri trădau destule slăbi
ciuni. Nu căutațl, acum, cele două 
nume mai sus de locul IX !...

...In fața a 20.000 de oameni 
(ceea ce-i un procent obișnuit la 
Craiova), Rapidul pierdea din nou 
(1—2) acolo unde „nu a cîștigat 
niciodată din 1964 încoace", E poa
te singurul meci al primei etape 
care n-avea să anticipeze ceva e- 
sențial. Pentru că, cine s-ar fi gîn- 
dit atunci că Rapidul se va regăsi 
abia după etapa a VH-a ?...

...Sportul studențesc pierdea aca
să, la debutul în prima divizie, a- 
nunțînd că se va chinui mult în 
noua societate. Studenții aveau să 
mai piardă destule lupte, ajungînd 
acum să dețină „lanterna", cu nu
mai opt puncte. Atunci, îi învin
sese în Capitală o echipă (Sport 
club Bacău) care se poate lăuda 
astăzi cu cinci puncte obținute în 
deplasări, dintre care o victorie la 
Brasov și un egal la Pitești...

...In sfîrșit. la Reșița, cealaltă de
butantă. C.S.M.. nu reușea decît 
un 0—0 în fața brașovenilor. în 
pofida echilibrării sale treptate, e- 
chipa lui Reinhardt a mai pierdut 
5 puncte acasă, nescăpînd de obse
sia retrogradării.

Aceasta a fost prima etapă I O 
etapă de mari anticipații. O etapă 
care — cu cîteva excepții — a re
produs la o scară mică istoria a- 
cestui tur de campionat. Probabil 
că unii vor pune totul pe seama 
simplei coincidențe. Am Ignora, 
însă, că valorile se pot defini încă 
din start, iar un campionat, chiar 
dacă începe înainte de prima eta
pă, se definește foarte mult și prin 
dimensiunile morale generate de 
debut.

Va veni și prima etapă a retu
rului. îi vom găsi, oare, și ei o a- 
semenea corespondență la sfîrșitu! 
acestui campionat ? Probabil că 
mulți vor căuta răsnunsul în a- 
ceastă vacanță șî în lunile de pre
gătiri care vor începe în ianuarie. 
Probabil...'

Mircea M. IONESCU

ACEST CONTROVERSAT 4-3 3...
Se vorbește mult, in ultima vreme, despre proiec

te 4—3—3 al echipei naționale. Există păreri pro 
și, mai multe, contra.

Ce reprezintă, de fapt, acest 4—3—3 ?
Formula nu e nouă. Dimpotrivă. Ea are aproape 

15 ani. Brazilienii, la Stockholm, au jucat-o în stare 
pură. Zagalo era ,un veritabil mijlocaș cu nr. 11 pe 
spate. După vreo zece ani, am încercat-o și noi. 
Dacă nu mă înșel, așa s-a jucat la 0—1, cu Italia, 
după Zurich.

în ciuda faptului că ideea este veche, conjuncfura 
de astăzi face din ea o formulă de avangardă.

Ce a determinat, la urma urmelor, acest 4—3—3 ?
Ea reprezintă revolta unui singur om. Acest om se 

numește Dinu Fostul stoper al echipei naționale s-a 
regăsit în curtea copilăriei, obsedat de ineficacitatea 
artiștilor prea abstrccți din avangardă și s-a decis 
să se arunce în față. Vrînd-nevrind, tumultul din 
capul și inima lui Dinu s-a transmis tuturor Și ast
fel, formula capătă treptat viață, chiar dacă, poate, 
nu are o acoperire deplină.

Dinu, cel mai englez dintre jucătorii români, nu 
mai suportă rondeletele de la mijlocul terenului și 
mai ales pe cele din fața porții advers». în noul său 
post de mijlocaș-centru, el vrea să fie un anima
tor. Asprul half dinamovist a simțit că Dumitru co
chetează prea mult cu mingea, că Rodu Nunweiller 
descrie broderii prea dense, că Dobrin încarcă tor
tul cu prea multă frișcă, că Dumitrache se furișează 
prea des pe marginile terenului, unde iarba e mai 
grasă și mai puțin roasă de crampoane.

Există în jocul lui Dinu, mai ales în ultima vreme, 
o frenezie care depășește firesc, calculele. Poate că

pasa aceea lungă va fi mai des interceptotă de sto
perul advers decît de Dumitrache, dor Dinu știe că 
asta este singura soluție de stimulare a unui vîrf 
deocamdată șovăielnic. Poate că pasa aceea lungă 
ii va obliga pe cei de la mijloc să se replieze încă 
o dată, cu prețul unor eforturi sporite, dar Dinu știe 
că o altă alternativă, în afara alergării generoase, 
pe care el o servește fără preget, nu există.

Această linie de trei, creație spontană a unui Ju
cător nemulțumit, are misiunea de a susține efor
turile nu prea intense ale unor vîrfuri obișnuite să 
incinte printr-o fentă subtilă și printr-o pasă care, 
de cele mai multe ori, e doar o iluzie.

Dinu vrea mai mult. El nu și-a clarificat încă 
ideile tactice, dar știe că această nouă aventură 
ar putea naște idei. într-o seară, în meciul jucat de 
Ajax la Sofia — sînt aproape două luni de atunci 
— a existat un moment cînd tribunele au amuțit. 
In clipa în care un apărător bulgar a executat o 
pasă-degajare la firul ierbii, Cruyff a realizat o in
tercepție cu totul neașteptată. Atunci am asistat la 
un fenomen neobișnuit pe terenurile noastre. La un 
semnal nevăzut, alti cinci olandezi s au năpustit, ca 
iritr-o finală olimpică de 100 m, spre poarta bulgară, 
pentru a-l susține pe Cruyff. A fost un moment de 
fascinație fotbalistică.

Rostul liniei de trei, emanație a acestui fotbalist 
niciodată mulțumit care se numește Dinu, este de a 
se ajunge la un asemenea start, sub imboldul liniei 
a doua.

...Istoria fotbalului a fost scrisă, în primul rind, de 
fotbaliști.

loan CHIRILA



„CUPA FEDERAȚIEI" LA GÎMNASTÎCÂ

FINALA PE APARATE-
UN SPECTACOL REUȘIT

9

• Sabina Șerbănescu — învingătoare la ,,modernă*1

PITEȘTI, 24 (prin telefon). Ultima 
tei: a „Cupei Federației** la gimnast’- 
că a fost, fără îndoială, și cea mai 
interesantă din punct de vedere al 
spectacolului sportiv. Și aceasta pen
tru că acum șl-au dat întîlnire cel 
mai buni dintre cei mai buni gim- 
naști ai țării, Analiștii pe aparate. 
Rînd pe rînd, prin fața unui public 
numeros, s-au perindat cele mai bune 
maestre, și cei mai buni maeștri, pre
cum și sportivele invitate spre a par
ticipa la concursul de gimnastică mo
dernă. Este de remarcat că, deși se 
afla într-o stare febrilă, Alina Go- 
reac, învingătoarea de Ia feminin, 
s-a prezentat la finale, cîștigînd chiar 
săriturile. în alte două probe, vie 

t toria a revenit campioanei noastre 
absolute pe 1972, Anca Grigoraș. Ele
na Ceampelea nu a fost intr-o prea 
bună dispoziție de concurs, ratînd la 
bîrnă și renunțind apoi la sol... în 
întrecerea masculină, s-a impus din 
nou Dan Grecu, cu multă acuratețe 
și siguranță în execuții. Au mai plă
cut, de asemenea, Constantin Petres
cu la bară, Mihai Borș la inele, pre
cum și Nicolae Oprescu la sol.

în ce privește concursul de gim
nastică modernă, o plăcută impresie 
a produs Sabina Șerbănescu, constan
tă în execuții bune, care și-a luat o 
binemeritată revanșă în fața adver
sarelor cu care s-a întrecut recent 
în finala de Ia Brăila. Maria Predi, 
campioana țării, a concurat sub posi
bilități. De remarcat că aproape 
toate sportivele de Ia modernă nu 
se prezintă prea bine la capitolul 
greutății corporale optime...

„Cupele Federației" pe echipe au 
fost luminate formațiilor Flacăra 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej șl Dinamo 
București. C.J.E.F.S. Argeș a oferit 
cîte o cupă gimnaștilor Nădia Co
mănici și Dan Grecu.

Iată rezultatele tehnice ale finale
lor pe aparate disputate în ultima zi 
a „Cupei Federației" la gimnastică i

Feminin : sărituri — Alina Gorenc 
(Dinamo București) 18,50, Ileana Co- 
man (Flacăra Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej) 18,40, Elena Ceampelea (Dina
mo București), Anca Grigoraș (Fla
căra), Vanda Ispravnicu (Șc. sp. Lu
goj) — toate cu 18,375, Rădica Sa- 
bău (C.S.O. Arad) 18,30; paralele — 
Grigoraș 18,75, Gabriela Trușcă (Sport 
Club Bacău) 18,375, Sabău 18,25, Go- 
reac 18,125, Ispravnicu 18,075, Maria 
Hanț (C.S.O. Arad) 17,80 ; bîrnă — 
Grigoraș 18,825, Goreac 18,725, Ceam
pelea 18,30, Marcela Păunescu (Șz 
sp. Craiova) 18,00, Sabău 17,875, Co- 
man 17,875 ; sol — Sabău 18,275. Pău
nescu 18,075, Ispravnicu 17,875, Co- 
man 17,800.

Masculin : sol — Nicolae Oprescu 
(Dinamo București) 18,125, Gheorghe 
Păunescu (Dinamo București) 18,075 
Radu Branea (Dinamo București) 
17,80, Gh. îușan (Universitatea Ora-

dea) 17,35, Constantin Petrescu (Di
namo București) 17,15, Eiviu Mazilu 
(Dinamo București) 17,20 ; cal cu 
minere — Dan Grecu (Dinamo Bucu
rești) 18.275, Păunescu 18.150, Ștefan 
Gall (Dinamo București) 17,425, Bra
nea 16,45, Petrescu ' 16,20, Mircea 
Gheorghiu (Steaua) 15,25 ; inele — 
Grecu 18,35, Oprescu 18,15, Gheorghiu 
17,325, Mihai Borș (Steaua) 17,175,
Petrescu 17,025, îușan 16,85 ; sărituri 
— Păunescu 17,965, Branea 17,725,
Gali 17,525, Mazilu 17,500, Petrescu 
17,450, Gheorghe Tohăneanu (Dinamo 
București) 17,075 ; paralele 
18,125, 
17,850, 
Iusan 
18,525, 
îușan 17,75, Gali 16,925, 16,60.

Gimnastică modernă : exercițiu cu 
cerc — Sabina Șerbănescu (IEFS)9,30, 
Rodica Pintea (Șc. sp. 2 Buc) 9.25, 
Carmen Bucaciuc (Șc. sp. 2); exercițiu 
cu minge — Șerbănescu 9,30, Maria 
Preda (IEFS) 9,25, Pintea 92D ■ exer
cițiu fără obiect — Bucaciuc 9,40, 
Pintea 9.40, Șerbănescu 9.35; exercițiu 
cu panglică — Pintea 940 Bucaciuc 
9,30, Șerbănescu 9,30; individual cotn- 
P*15 — Sabina Șerbănescu 37,25, Ro- 

‘ 37,25. Carmen Bucaciuc
Preda 37,00, Luminița Ci- 
2) 36,10, Ilie Anca (IEFS)

-------------------  Grecu 
Păunescu 17,925, Petrescu 

Gali 17,050, Gheorghiu 17,040, 
17,2a ; bară fixă — Petrescu 
Oprescu 18,425, Grecu 18.025, 

, Gheorghiu

dica Pintea 
37,05, Maria 
zer (Șc. so.
35,25 p.

Prof. Gh. GORGOI
Iot-o pe Nadia Comănici la bîrnă, aparat la care exercițiul ei aproape 
că oprește respirația spectatorilor Foto: I. MIHAICA

IN DIVIZIA A DE BASCHET,

DINAMO, NEÎNVINSĂ, CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ
ECHIPA FEMININĂ RAPID ÎNTRECUTĂ, LA ORADEA, DE CRIȘUL!

PE PiRTIILE DE SCHI 
ALE CONTINENTULUI

• Martine Couttet conduce in „Cupa Europei"

• Kuno Messman — noul antrenor al schiorilor

vest-germani

Proba feminină de slalom special, 
din cadrul concursului internaționa1 
de la Folgarida, contind pentru 
..Cupa Europei-' la schi, a revenit 
schioare: italiene Claudia Giordani, 
care a realizat în două manșe 
timpul de 78,34. Pe locurile urmă
toare s-au clasat : Cristina Tisot 
(Italia) 79,33 și Martine Ducrot 
(Franța) 49.79. Proba de slalom 
uriaș a revenit Christinei Tissot 
în 1:32,12. urmată de Martine 
Couttet (Franța) 1:33,11 și Andrea 
Staub (Austria) 1:33,40. După des
fășurarea acestei probe, în ,,Cupa 
Europei" conduce Martine Couttet 
cu 56 p. Christina Tissot se află pe 
locul doi cu 45 p.

★

Montojoie (Franța) a revenii spor
tivei Fabienne Serrat (Franța), care 
a realizat timpul de 88,85. Pe locu
rile următoare s-au clasat compa
trioatele sale Patricia Emonet 
88,94 și Chri’‘,Tie Ray 90,32.

★

Noul antrenor al echipei de schi 
(alpin) a R.F. a Germaniei este 
Kuno Messmann. El va fi ajutat în 
activitatea sa de antrenorul Klaus 
Mayer. Harald Schoenhaar, fostul 
antrenor al echipei, a fost conce
diat, deoarece nu a organizat un 
program adecvat de pregătire a 
schiorilor vest-germani la Jocurile 
Olimpice de la Sapporo.

„TROFEUL IZVESTIA" 
A FOST CUCERIT 

DE H0CHEIȘT1I 
SOVIETICI

MOSCOVA, 24 (Agerpres). — 
Tradiționalul turneu internațional 
de hochei pe gheață pentru „Cupa 
Izvestia", desfășurat la Moscova, a 
revenit echipei U.R.S.Ș. în ultimul 
joc, hocheiștii sovietici au întîlnit 
formația Cehoslovaciei, campioană a 
lumii, pe care au învins-o cu scorul 
de 8—4 (1—1, 4—3, 3—0).

Clasamentul final al competiției: 
1 u.R.S.S. 8 p; 2. Cehoslovacia 4 
p* 3. Suedia 4 p; 4. Finlanda 3 p; 
5. Polonia 1 P-

L FALTA - SPORTIVUL 
Nr. 1 AL CEHOSLOVACIEI

PRAGA, 24 (Agerpres). — în ur
ma unei anchete întreprinse în nn- 
dul ziariștilor, titlul de cel mai 
bun sportiv cehoslovac pe anul 
1972 a fost atribuit campionului o- 
limpic de tir, Ladislav Falta. Pe 
echipe, titlul a revenit echipei de 
motocros a Cehoslovaciei, învingă
toare în „Cursa de 6 zile" (Cupa 
Mondială).

Cu meciurile 
și duminică, a 
tur al campionatului național de 
baschet masculin. Pe primul Ioc s-a 
clasat echipa Dinamo, neînvinsă, 
iar locul secund va fi decis de re
zultatul restanței Steaua—Universi
tatea Cluj, programtă pentru marți 
la ora 18, în sala Dinamo. Rezul
tatele:

MASCULIN

desfășurate sîmbătă 
luat sfîrșit primul

VOINȚA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA CLUJ 68—67 (36—31). 
Intr-o partidă în care se întîlnesc 
două echipe aflate la periferia cla
samentului și pentru care victoria 
le este absolut necesară, calitatea 
jocului are de suferit. Așa s-a pe-

tiecut și în acest meci în care am
bele team-uri au evoluat confuz, 
abundînd în pase greșite și ratări. 
Primul sfert de oră a fost dominat 
de clujeni, care au reușit să-și cre
eze un avans de șapte puncte. Dar, 
în ultimele minute ale acestei re
prize, studenții au comis o serie 
de greșeli, pe care bucureștenii 
le-au speculat prompt, au refăcut 
handicapul și au luat un avantaj 
de cinci puncte. La reluare, oas
peții au făcut eforturi disperate 
pentru echilibrarea jocului, dar ab
sența unui conducător tehnic de 
ne margine (după cum se știe, an
trenorul V. Mureșan este suspen
dat) s-a resimțit tocmai în momen
tele decisive din finalul partidei. 
Au înscris : Capsali 4, Teodoru 18, 
Kiss 14, Giurgiu 21, Duță 7, Bradu 
4 pentru Voința, respectiv Moldo
van 4, Banu 15, Moisin 5, Voicu 
2. Roman 25, Barna 16. Au arbi
trat foarte bine D. Chiriac și I. 
Dinescu. (A. VASILESCU).

FARUL CONSTANTA—STEAUA 
66—106 (34—51). Victorie facilă a 
bucureștenilor, care au demonstrat 
că merită poziția ce o dețin în ie
rarhia europeană. Cele mai multe 
puncte : Savu 29. Dumitru 24, Ta- 
rău 18, pentru Steaua, respectiv 
Purcăreanu 18, Spînu 14. Pașca 
Au arbitrat bine D. Crăciun și 
Atanasescu. (L. BRUCKNER 
coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ — 
CADEMIA MILITARĂ 102—65 
—24). Decalajul valoric s-a mani
festat pregnant de-a lungul întregii 
partide. Au înscris: Demian 27, 
Zdrenghea 20, Riihring 18, Schul
ler 16, Mathe 6, Nagy 6, Antal 4, 
Kun 3, Ursache 2 pentru „U“, res
pectiv Antoniu 22, Papo 12, Teodo- 
rescu H, Mărgineanu 9, Turcanu 
9. Marinescu 2. Au arbitrat foarte 
bine G. Dutka și V. Kadar. (MIR
CEA RADU — coresp.).

CLASAMENT

10. 
A.

A- 
(48

1. Dinamo 11 11 0 966—?30 22
2. Steaua 10 9 1 865—664 19
3. „U" Cluj 10 8 2 736—634 18
4. I.C.H.F. 11 7 4 732—731 18
5. Univ. Timișoara 11 6 5 807—705 17
6. I.E.F.S. 11 5 6 781—781 16
7. Farul 11 5 6 697—781 16
8. Voința Buc. 11 4 7 603—709 13
9. Polit. Buc. 11 4 7 749—8*38 13

10. Rapid 11 3 8 671—722 14
11. Polit. Cluj 11 2 9 682—784 13
12. Academia Militară 11 1 10 658—838 12

Aruncare din „cirlig' cu brațul sting, executată de Kiss (Voința), un spe
cialist al acestui procedeu tehnic. Banu nu-l mat poate jena. Facă din 
meciul Voința — Politehnica Cluj. Fcto 1 Dragoș NEAGU

FEMININ
CRIȘUL ORADEA — RAPID 

BUCUREȘTI 64—46 (30—17). Doar 
12 minute au reușit feroviarele să 
țină piept acțiunilor furtunoase ale 
orădencelor. în min. 12 scorul era 
16—14 și apoi Crișul s-a distanțat, 
inipunîndu-se categoric prin recu
perări sub panou, contraatacuri și 
aruncări de la semidistanțâ, dato
rită în special jucătoarelor Dudaș,

Ghiță și Topor. Au înscris : Czege 
15, Topor 14. Dudaș 16, Bodor' 6, 
Balogh 7, Ghiță 6 pentru Crișul, 
respectiv Racoviță 21, Ion 10, Suli- 
man 6, Basarabia 2, Bohm 5, El. 
Pajtek 2. Au arbitrat foarte bine 
A Caraman și G. Berekmeri. (I. 
GHIȘA — coresp. județean).

UNIVERSITATEA CLUJ — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 57—89 
(27—44). Clujencele au făcut o par
tidă foarte slabă, fiind deficitare, 
în special în lupta sub panouri. Ti- 
mișorencele s-au impus datorit’ 
contraatacurilor și pătrunderilor 
individuale. Au înscris: Neța 16, 
Călinescu 12, Anca 8, Voștinaru 6, 
Miiller 5, Farkas 4, Petruica 2, Do- 
bri 2, Lazăr 2 pentru „U“, respectiv 
Schnebli 27, Goian 20, Villanyi 16. 
Grosskopf 10. Nedelea 6. Sarchi- 
nian 4. Dobosi 3, Balogh 3. Au ar
bitrat bine I. Petrutiu și M. Negu- 
lescu. (P. RADVANYI — coresp.).

SĂNĂTATEA SATTî MARE — 
VOINȚA BUCUREȘTI 65—77 (24 
—39). Avînd în Liliana ________
o bună coordonatoare și în Gabrie
la Ionaș o excelentă realizatoare 
de la semidistanțâ, bucureștencele 
au realizat un succes meritat. Săt- 
mărencele s-au resimțit după cele 
patru meciuri susținute în șapte 
zile și nu au putut realiza mai 
mult. Au înscris : Mihalik 15, Hor
vath 12, Fulop 15, Pop 11, Pataki 
6, Benedek 4, Biro 2 pentru Sănă
tatea, respectiv Ionaș 22, L. Rădu
lescu 17, Andreescu 11, T. Rădu
lescu 10, Spînu 6, Bujduveanu 6, 
Varga 5.

Au arbitrat I. Szabo (cu greșeli) 
și A. Ivan (bine). (ȘT. VIDA — 
coresp.).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
—_ VOINȚA TG. MUREȘ 51—48 
(25—25). Derby-ul codașelor a ofe
rit o partidă de slab nivel tehnic. 
După perioadele în care au avut 
inițiativa, ambele echipe puteau 
obține victoria. Cu un plus de ma
turitate în final, elevele antreno
rului Marian Spiridon s-au impus 
în fața unei formații în care toate 
acțiunile au fost subordonate pivo
tului Elena Opriciu. Aceasta. însă, 
a corespuns doar în prima repriză. 
Au înscris: Ivanovici 9, Godeanu 
12, Petreanu 6, Gheorghe 12, Gu- 
randa 6, Popescu 2, Gugu 4 pen
tru Constructorul, respectiv Toduț 
6, Lorincz 2, Papp 8, Brassai 12, 
Lucaci 6, Opriciu 14. Au arbitrat 
foarte bine G. Chiraleu și S. Filoti.

în cadrul concursului internațio
nal de schi de la Davos, proba de 
slalom uriaș a fost cîștigat'ă de aus
triacul Hubert Berchtold, care în 
cele două manșe a realizat timpul 
total de 2:57,70. Italianul Tino Pie
tro Giovanna a ocupat locul doi cu 
2:58, urmat de compatriotul său 
Fausto Rădici 2:58,22. Campionul 
olimpic, elvețianul Russi, a ieșit din 
concurs, căzind în manșa a doua.

★

Proba feminină de slalom special 
din cadrul concursului internațio
nal de schi de la Les Contamines

GEORGE FOREMAN: „lL VOI ÎNVINGE 
PE FRAZIER ÎNAINTE DE LIMITĂ!"

LOS ANGELES, 24 (Agerpres). — 
într-un interviu televizat, șalan- 
gerul la titlul mondial al catego
riei grea, boxerul american de cu
loare George Foreman, a afirmat 
că va cîștiga înainte de limită me
ciul pe care-1 va susține Ia 22 ia
nuarie la Kingston (Jamaica) împo
triva lui Joe Frazier, actualul cam
pion. Printre altele, Foreman a

spus : „11 cunosc bine pe Frazier. 
El nu-și mai poate modifica stilul, 
deoarece este un boxer care este 
aproape de sfîrșitul carierei**.

Pe de altă parte, mulți dintre 
specialiști sînt de părere că Fore
man, boxer lipsit de viteză în exe
cuție, ar putea fi învins ușor de 
Joe Frazier.

CORESPONDENȚĂ SPECIALA

DIN LONDRA OCROTIȚI OFSAIDUL!

Rădulescu

CLASAMENT
1. Politehnica 9 8 1 680—483 17
2. I.E.F.S. 7 6 1 473—340 13
3. Rapid 8 5 3 485—152 13
4. Univ. Timișoara 8 4 4 505—507 12
5. Voința Buc. 8 4 4 548—476 12
6. Crișul Oradea 7 4 3 436—404 11
7. ,.U“ Cluj 8 3 5 432—535 11
8. Sănătatea 9 2 7 506—663 11
9. Constructorul 8 2 6 392—468 10

10. Voința Tg. Mureș 8 2 6 480—6C9 10

Legea ofsaidului este din nou a- 
tacată, de data aceasta de unele 
figuri foarte cunoscute ale șocce- 
rului britanic, printre care Jimmy 
Adamson, managerul tînărului și 
talentatului team din Burnley și 
Derek Dougan, atacant central la 
Wolverhampton și al echipei na
ționale a Irlandei de Nord, preșe
dinte al asociației jucătorilor pro
fesioniști.

Adamson spunea : „Jocul de fot
bal a devenit un fel de meci de 
șah între doi maeștri care-șj cu
nosc toate „armele**. Singurul re
zultat posibil este o plicticoasă și 
foarte lungă remiză, consemnată 
printr-un „pat**, un fel de impas 
din care jucătorii nu mai pot ieși. 
Dacă începem să căutăm cauzele 
acestei stări a lucrurilor, ajungem 
la concluzia că singurii vinovați 
sînt managerii. Atitudinea lor ul- 
tra-negativă pentru un joc mai o- 
fensiv este principala boaiă a fot
balului actual. Trebuie să găsim 
căi noi pentru a da strălucirea din 
trecut celui mai popular sport din 
lume. O soluție ar fi, cred, deschi
derea lui prin renunțarea Ia legea 
ofsaidului, sau modificarea cores
punzătoare a lui. Jocul s-ar lumi
na deodată și n-am mai vedea ni
ciodată 20 de jucători în luptă pen
tru balon într-o zonă de numai 20 
de yarzi din mijlocul terenului. A- 
ceastă lege a ofsaidului a fost for
mulată pe vremea cind echipele 
foloseau 5 jucători exclusiv pentru 
atac. Asta însemna că apărarea 
era mereu în situația de a face 
față unei adevărate „cavalerii u- 
șoare". Ofsaidul a fost un mare a- 
jutor pentru sărmanii apărători. 
Astăzi el nu mai este decît o o- 
preliște învechită în calea ofensi
vei. și asta pentru că spiritul jo
cului s-a schimbat radical : acum 
vedem șapte apărători și numai trei 
atacanți .' Fotbalul actual e plin 
de piedici pentru frinarea oricăror 
veleități ofensive..."

Derek Dougan, cu care am apă
rut recent într-o dezbatere televi
zată, era de asemenea de părere că

legea ofsaidului trebuie să dispară. 
Unul dintre motivele avansate de 
el era că un tușier pur șt simplu 
nu are cum să aprecieze cu exacti
tate dacă atacantul a trecut de li
nia apărătorilor înainte sau după 
ce mingea a fost lovită de un coe
chipier, uneori la mai bine de 30 
de metri distanță...

Respect argumentele ambilor, 
dar acest lucru nu mă împiedică 
să cred că părerile lor sînt greșite, 
așa cum de astfel i-am și spus-o 
lui Dougan Ia timpul respectiv. 
Pentru a vă convinge, trebuie să 
ne luăm însă privirea de la fotba
lul britanic — un foarte plicticos 
spectacol, din păcate, pentru cea 
mai mare parte a sezonului — și 
să ne-o întoarcem spre lumea lar
gă. Părerile lui Adamson și Dou
gan sînt, mi se pare, învechite. 
Primul mai ales, vorbește despre 
o situație care, în afara fotbalului 
englez, nici nu mai există real
mente.

La sfîrșitul sezonului trecut, 
două mari echipe au arătat adevă
ratul patent al fotbalului contem
poran ; dacă vreți, exact așa cum 
echipa Braziliei I-a demonstrat (din 
păcate, puțini au observat) la C.M. 
din 1970. Mai întîi, „naționala" 
R. F. a Germaniei zdrobind An
glia pe Wembley și cîștigînd ,,la 
pas" Campionatul european, apoi 
Ajax, copleșind pe Internazionale 
în finala Cupei campionilor, au 
demonstrat cit se poate de convin

gător că legile ofsaidului nu au 
nimic comun, în ultimă analiză, cu 
modul de a privi ți practica fot
balul. Ambele team-uri joacă ceea 
ce în genere a fost denumit „Fot
balul total", cu un „libero" ofen
siv și permutări continue între 
atacanți și apărători, fără să dea 
vreodată impresia că ar fi împie
dicate cumva în desfășurarea jocu
lui propriu de legea ofsaidului. Im
plicațiile sînt clare. Fotbalul de ca
litate poate fi, cert, jucat chiar în 
cadrul regulilor actuale ale jocului, 
cu condiția să existe dorință și 
jucători dispuși să-l practice. Ni
mic din meciurile-experiment ju
cate în scopul abandonării ofsaidu
lui nu a demonstrat necesitatea u- 
neî astfel de măsuri radicale S a 
jucat fără ofsaid în „Cupa Wat- 
ney**, în „Trofeul Anglo-Italiarr și 
această lege este... necunoscută ne 
terenurile din Statele Unite unde 
liga profesionistă nord-americană 
a luat hotărîrea să nu o introducă 
în regulamentul propriu ! Cu toate 
acestea, golurile nu curg deloc în 
valuri. în concluzie, decît compli
cații foarte greu previzibile pe care 
le-ar putea aduce renunțarea Ișț 
legea ofsaidului, mai bine ar fi 
ca eforturile să fie purtate spre 
reîmprospătarea spiritului ofensiv 
al jocului. Și, de ce nu, chiar după 
exemplul fotbalului vest-german și 
al celui olandez...

BRIAN GLANV1LLE

Londra, decembrie 1972

F.C. LIVERPOOL, LIDER ÎN CAMPIONATUL ENGLEZ

LA TENIS IN SALĂ, DUPĂ O FINALĂ EXTREM DE SPECTACULOASĂ,

TOMA OVICI A CÎȘTIGAT PRIMUL TURNEU AL SEZONULUI
Spectatorii fideli care au urmărit 

timp de o săptămînă, o întrecere 
de tenis întreruptă, adeseori, dato
rită capriciilor unor jucători, au 
avut satisfacția — poate ca o com
pensație — de a fi urmărit, dumi
nică, o finală de-a dreptul palpi
tantă. Amîndoi foarte bine antre
nați, deși sezonul pe teren acope
rit este de abia la început, cei 
doi protagoniști, Toma Ovici și Du
mitru Hărădău, au oferit un ade
vărat spectacol de gală,

Hărădău a intrat pe teren avînd 
convingerea, mărturisită, că se află 
în „mînă bună" și, deci, victoria 
va fi de partea sa. Trece repede 
la fapte și, pe serviciul lui Ovici, 
își adjudecă un ghem „alb“. Cîș- 
tigă încă un ghem fiind la serviciu, 
face încă un break, iarăși cîștigă 
serviciul, și iată-1 în posesia a pa
tru ghemuri la zero. Mărturisim că 
nici o dată nu l-am văzut pe Hă
rădău astfel dezlănțuit, bătîndu-se 
pentru fiecare punct, trimițînd lo
vituri în cros. în lungul liniei, vo- 
leuri admirabil plasate — într-un 
cuvînt practicînd o manieră de ioc 
ofensivă fără nici o derogare. Abia 
în acest punct al întîlnirii Ovici 
și-a revenit și a reușit să-l stăvi
lească (smulgîndu-i un ghem), ne

elevul antrenorului Costică Chi- 
varu. Dar Hărădău va cîștiga din 
nou, consecutiv, două ghemuri 
(dintre care unul pe serviciul lui 
Ovici), adjudeeîndu-și și setul cu 
6—1.

Nimic pare să nu-i stea în cale 
nici în setul al doilea, căci tot așa 
de repede ca și în primul cîștigă 
trei ghemuri fără să fi cedat vreu- 
nuL Dar meciul, cum spuneam, a 
fost palpitant și această notă i-a 
dat-o tocmai răsturnarea care s-a 
produs în continuare, Ovici, mar- 
cînd o puternică revenire — ajutat 
și de erorile Iui Hărădău care, în
tr-un singur ghem, a comis trei 
duble greșeli — cîștigă de șase ori 
consecutiv și, astfel, își adjudecă 
setul cu 6—3. Situația este acum 
echilibrată și începe al treilea set. 
Hărădău cîștigă pe serviciul lui 
Ovici : 1—0, acesta din urmă face 
break : 1—1, din nou Hărădău cîș
tigă pe serviciul adversarului său: 
2—1. Seria de breakuri continuă : 
Ovici face 2—2. apoi Hărădău în
scrie 3—2 în favoarea sa pentru ca, 
în sfîrșit, să mai cîștige un ghem, 
de astă dată pe propriul serviciu : 
4—2. Ovici, un mare ambițios, ju
cător în stare să răstoarne în orice 
moment o situație, își începe seria

de lovituri scurte, trimise aproape 
sub fileu în terenul adversarului, 
returnează puternic și plasat cîteva 
servicii ale lui Hărădău, și, încet, 
încet reduce din handicap. Egalea
ză : 4—4 și, în sfîrșit, cîștigă ul
timele două ghemuri fără să cedeze 
nici un punct, revenindu-i, astfel, 
și setul : 6—4. Așadar, rezultat fi
nal in întilnirea Ovici (Progresul) 
— Hărădău (Steaua) 1—6, 6—3, 
6—4.

Foarte pe scurt despre cele două 
semifinale. în prima dintre ele, 
Hărădău a dispus de Nemeș (Pro
gresul) în două seturi : 6—3, 6—1. 
Doar în primul set Nemeș a încer
cat o rezistență mai evidentă, dar 
fiind bolnav și resimțind oboseală 
după meciul terminat tîrziu, cu o 
seară înainte, în compania lui Mi- 
trache, nu a mai reușit să se con
centreze.

In cealaltă semifinală, Ovici l-a 
întrecut pe Sântei cu 7—5, 6—2. 
A fost un meci de luptă, mai ales 
în prima sa parte, cînd Sântei ar 
fi putut să cîștige dacă și-ar fi stă- 
pînit mai bine nervii. Dar nu a 
reușit, și rezultatul este cel cu
noscut. ..

Ion GAVRILESCU
Toma Ovici intr-un moment cind se simte stăpîn pe situație. Dar pentru 
aceasta a trebuit să depună • eforturi deosebite Foto t Vasiie BAGEAG
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LONDRA, 24 (Agerpres). — în 
campionatul englez de fotbal con
duce Liverpool cu 34 p, urmată de 
Arsenal — 32 p, Leeds — 31 p, 
Ipswich — 27 p, Chelsea — 25 p 
etc. Rezultate înregistrate în etapa 
disputată sîmbătă : Birmingham —

TOMMY DOCHERTY,

LA MANCHESTER UNITED!
MANCHESTER, 24 (Agerpres). — 

Antrenorul Tommy Docherty, di
rectorul tehnic al echipei de fot
bal a Scoției, a fost numit mana
gerul echipei Manchester United. 
El îl înlocuiește pe Frank O’Far- 
rell, concediat de conducerea clu
bului pentru rezultate nesatisfăcă
toare.

Arsenal 1—1 ; Chelsea — Everton
1— 1; Leicester — Crystal Palace
2— 1 ; Liverpool — Coventry 2—0; 
Manchester United — Leeds 1—I ; 
Norwich — Wolverhampton 1—1 ; 
Southampton — West Ham 0—0; 
Stoke City — Derby 4—0 ; Tot
tenham — Sheffield 2—0 ; West 
Bromwich — Ipswich 2—0; New
castle — Mancheste? City 2—1.

PALMEIRAS SAO PAOLO - 
NOUA CAMPIOANĂ A BRAZILIEI

In ultimul meci al turneului fi
nal din cadrul campionatului de 
fotbal al Braziliei, Palmeiras Sao 
Paolo și Botafogo Rio de Janeiro 
au terminat la egalitate : 0—0. în 
urma acestui rezultat, Palmeiras a 
devenit noua campioană a Brazi
liei.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Gottingen s-a disputat partida tetur 
din cadrul optimilor de finală ale C.C.E. 
la baschet feminin între echipele Sparta 
Praga și „Gottingen 05“. Baschetbalistele 
cehoslovace au obținut victoria cu sco
rul de 92—54 (46—16). învingătoare și în 
prima partidă cu scorul de 86—42, echi
pa Sparta Praga s-a calificat pentru 
sferturile de finală ale competiției.
■
Concursul internațional de călărie de la 
Londra a fost cîștigat de sportivul bra
zilian Nelson Pessoa, pe calul »■,Odeon". 
El nu a suferit nici o penalizare. De-a 
lungul traseului, Pessoa a reușit să trea
că un obstacol de 2,16 m. irlandezul 
Larry Kiely s-a clasat pe locul doi, ur
mat de englezul Ray Howe.

După Lake Placid (statul New York) și 
Salt Lake City (statul Utah), o altă sta
țiune de sporturi americană — Reno- 
Lake Tahoe, situată la Frontiera dintre 
Nevada și California, — șl-a depus can
didatura de a organiza Jocurile Olimpice 
de iarnă din 1976. comitetul olimpic 
american urmează ca, in primele zile ale 
lunii ianuarie, să prezinte oficial C.I.O. 
candidatura uneia dintre cele trei sta
țiuni, care s-au oferit să fie gazde 
viitoarelor întreceri ale Olimpiadei Albe.

Feste 15 000 de spectatori au urmărit, la 
Pekin, dubla întîlnire internațională de 
tenis de masă dintre echipele R. F. 
Chineze și R.F. a Germaniei. în ambele 
partide, victoria a revenit gazdelor: la 
masculin, scorul a fost de 5—0, iar la 
feminin de 3—0.■
In turneul internațional de tenis, care 
are loc la Hobart (Australia), John 
Cooper l-a învins cu 6—4, 6—4, 6—4 pe 
Goven. în sferturile de finală ale prOBel 
de dublu masculin, Anderson șl Me- 
treveli au dispus cu scorul de 6—2, 6—3 
de Haillett, Cavjolle.■
Concursul internațional de cros, desfășu
rat pe străzile orașului Barcelona, a fost 
cîștigat de atletul englez Lachie Stewart, 
cronometrat pe distanța de 6,400 km cu 
timpul de 16:36,4. Pe locurile următoare 
s-au situat compatrioții săi Richard 
Newbie 16:38,4 șl Malcom Thomas 16:40.0.■
Concursul Internațional de ciclocros, des
fășurat în localitatea vest-germană Frei
burg, s-a încheiat cu victoria sportivu
lui belgian Albert van Damme, crono
metrat cu timpul de 1 h 10:24. Pe ideu- 
rlle următoare s-au situat vest-ger:nanil 
Joerdens la 1:48, Wolfshohl la 1:56 șl 
elvețianul Muller a 4:00.
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