
ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de 25 decembrie 1972 a avut loc ședința 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Comitetul Executiv a analizat propunerile Minis
terului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor 
privind salarizarea în acord global a personalului 
din întreprinderile agricole de stat și din alte uni
tăți agricole ale statului. Ținînd scama de experiența 
deosebit de pozitivă dobîndită de unitățile coopera
tiste din agricultură in aplicarea acestui sistem, Co
mitetul Executiv a hotărit ca salarizarea pe bază 
de acord global să fie introdusă, in mod experimen
tal, în unitățile agricole de stat.

Comitetul Executiv a muivii, fa caauaaarc. pro
iectul de Lege cu privire U înființarea, oegaaî- 
zarea și funcționarea Cârtii Superioare de i—liol 
financiar.

Comitetul Executiv a aprobat Moounrrilr Minis
terului Minelor. Petrolului w Geologiei *i Mumtera- 
lui Economiei Forestiere si Materialelor de Cossorocui 

unor investiții prevăxzte iu —alai rti» euczaai. 
precum și unele aaâsari iu .rgâ'.xră cu realizarea a- 
cestor invesutii.

(omiteiul Executiv a reaoriaz. totodată. încă;
probleme ale activității roret»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÎN CINSTEA MĂREȚULUI JUBILEU

La Vulcan SUCCESE ÎN MUNCĂ
Șl ÎN ACTIVITATEA SPORTIVA
Dealul Spirii din Capitali. 

Ne aflăm In cunoscuta -z? - 
Vulcan — unitate industrială 
vestită pe plan economic, cu tra
diție în mișcare muncitorea-.- 
— înființată încă de prin 19.-4 
Explicăm scopul vizitei: vrem 
să cunoaștem citeva cin reali
zările muncitorilor de ai a.» 
întregului colectiv în c’r.r.t,-. 
aniversării Republicii. Am . - 
ri, însă, dacă se poate, să 
se spună numele unor frjr.tă- 
din uzina care să fie și mbit r. 
al sportului, care îl practică.

Rămînem oarecum surprinși. 
Secretarul asociației -r. :rt. e 
Vulcan, tov. Nicolae Zaharia. 
cînd află scopul venirii r - - 
tre pare puț:.-, de;c... -- 
fie de negăsit asemer.ea oa
meni ?

— Nu-i greu, știți — r.e ex
plică — ezitarea mea vine insă 
de la faptul că avem prea 
multi. E greu de ales. Foarte 
niulji dintre salariații urinei 
noastre fac sport ți evident—

Asociația sportivă Vulcan 
se numără printre fruntașele 
sectorului VI având peste 3 &•■. 
de membri; aici există o ecL> 
pâ de rugby care activează ir. 
divizia națională A. • ecMn* 
de fotbal și una de volei fn. ca
tegoria -onoare* a Capitalei, 
șahiști toarte buni: m. : 
salariațl slut angrenați în a .- 
vitatea sportivă de masă.

Evident r.e aflăm fata . ■ 
activități meritorii. F:ir.c:ă

sistăm șă aLam nume msere- 
uaor oameni care iubesc sport— 
1! practică, fîmd — acela'
: f-.t. s*: :=. —i. li«
Alrxaadresea — fretpr mec— 
r.c șef, Sase Xaaca v G*. 
Castel — Licâmx: ia tamtru 
metalice. A «ret Neaga — <a— 
răngiu. Alexandra litera — 
trasator, C—rreeria Umk> —
arspecer la =nec.ta; 
Zaiera — -ăcătuș'

■ edt tae», «firea — saaăr* 
ce —• b ctnaaea azwntel a

ar: jurira. <>

î\ sem\ oi «hei nrcij\oșn\ii
Alpiaiștă ce la A A A-aata »ca
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ÎMPLINIRI ÎN ANII REPUBLICII
UN CADRU COMPETIȚIONAL ADECVAT ARIEI COMPLEXE 

Șl DIVERSIFICATE A SPORTULUI MODERN

s. acas: aer. geoeraf oe expr.- 
r»e u este s. rer-ul compe-
‘ Xra. E :-.irr:L gț ^3 eoestîtuae 
pac; .'zrm*. car.-.r^kA fried a_‘-a 
tar ma. catxpCexâ k C-xms:lx~a;ă a 
’•soct-u.-. — fenr taer. șocat cu acc- 
>» vx*_ . lemzetf. Duc.

«pf iară pcee-cact ia acest păma.- 
tie veac a- Rrțx;buf -, mod:f-vâri 
sr nuc-jrale precocrae de partid, 

j-i aeceăh- —ațelor largi Gc- 
eferrr: ăe sex. matîocaDâate. grad 
de <t. M toc ce mxacâi. forma 

t.-t . a ' . să c-? a-
acest— x: mai oc*a: coc-

La -ncep—„ er~«: pe care ne-am. 
orot—- s-o de-~a»em. să dăm cite- 
a nenpe &mtmăeauna fotbalul 

s-a taezat ce cea mai mare au- 
iec-i ir -nodul . ab-tonlor de sport, 
aarâg-d totocanâ. cel mai mare nu-' 
măr oe pnact-canțî. Astfel. în 1971 
a_ ins: -efi_mau S5âll jucători. în 
ace* ar. >. Ia sfârșitul aciua- 
u _ ere nai prevărînd j-se a fi 

•' J*J de ic: oa: mî. Aceasta a pre- 
ccgaruama unu: sistem corn-

1947 1968 1972

SPORTIVI LEGITIMAT! 34 965 106 034 174 043
SPORTIVI CLASIFICAȚI — 72 176 119 723
SECT AFILIATE LA FEDERAȚII 1 492 6 358 9 593

Foto : Theo MACARSCHI

Handbalul constituie una din disciplinele care au cunoscut un avînt deosebit în sfertul de veac pe 
care-l sărbătorim sub semnul Republicii.

1972-SECVENȚĂ SPORTIVĂ FINALĂ
• In prag de An Xou. oe<pre toc %aT al patinajului viteza • Lltima... 

repriză a ba«chetbafistiior • O finală de tenis spectaculoasă...

pettțional extins și adaptat cerințe
lor locale crescute, dar și necesită
ților performanței, exprimate prin 
campionatele divizionare.. „Explo
ziei" de echipe sătești —corespun
zătoare nivelului tot mai bogat de -W e' . •'Z. V

exprimare pe plan economic, social 
și cultural-sportiv al satului coope- 
rativizat — i-au fost necesare cam
pionate județene mai ample și mai 
bine programate în timp. Prezenței 
tot mai pregnante în sportul, națio? ..

nai a fiecărei entități, teritorial-ăd- 
ministrative, prin asociații și clu
buri tinere, aparținînd de puternice

Paul SLĂVESCU
..(.Continuare, hi pag. a 2-a)

AZI, LA DINAMO, ÎN „CUPA FR BOX- DE LA ORA 17,30
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woarf r-.« dîime
mat m. t

concurentt al^ee- 
cd elegant pe 
yhffța parrulate- 
rului de la Flo- 
reasca. Peste ci- 
teia clipe, ea ta 
trăi emoțiile pri
mului start pe 

patine.

i’oto : S. BAKCSY
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blocului, ca rotiieW

— Da. dar io at Cb* ta 
zi la patizxaar. te-*: 
gheata, a sa că trecxi e să-1 
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IERI, ÎN SALA SPORTURILOR DIN CLUJ

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL S-A RELUAT 
SUB SEMNUL UNUI ACCENTUAT ECHILIBRU DE FORTE

CLUJ, 25 (prin telefon). — In 
sala sporturilor din localitate s-au 
reluat întrecerile clin cadru) cam
pionatului feminin de handbal, 
divizia A. lueă din această primă 

rundă a turneului de sală, forma
țiile au luptat cu o ambiție și o 
du/enie surprinzătoare, dovedind o 
pregătire atentă și bine pusă la 
punct. Iată prezentarea rezultate
lor ;

C O N ST R U CTO R U L TI M IS O A R A 
— UNJVLRSITATEA TIMIȘOARA 
7—10 (1—5). Deși teoretic partida 
nu trebuia sâ pună probleme cam
pioanelor, ele au trebuit, practic, 
să muncească mult pentru a-și a- 
sigura victoria în tata Constructo
rului — un adversar ambițios, care 
s-a zbătut enorm pentru un re
zultat cit mai strîns. în formația 
Universității a evoluat și Cristina 
Metzenrath care — după lunga 
perioadă de întrerupere — a (osl 
una dintre cele mai bune jucătoa
re ale echipei.

Handbalistele de la . Constriîcto-

rul, urmărite de ghinion (care se 
rnai poate numi și lipsă de preci
zie !) au ratat 2 aruncări de la 7 
ni și au expediat mingea în bară 
de 5 ori! Și dacă mai adăugăm 
faptul că ele au evoluat crispat, 
incercînd să joace numai pe sche
mele tactice exersate la antrena
mente (dar nereușite în partidă), 
ne dăm seama că nu puteau obți
ne. totuși, victoria în acest joc. 
Ptincipalele realizatoare : Ștef (4) 
Constructorul, respectiv Metzenrath, 
Ibadula și Prundaru — toate cîte 2.

Au arbitrat V. Iepure și N. Ma- 
gliețiu (ambii din Timișoara).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. 8-11 (5-8). Partida de
butează într-un ritm alart, cu faze 
spectaculoase, alternate la ambele 
porți, cu goluri îndelung aplauda
te. Surprinzător de insistente, 
handbalistele de la Progresul reu
șesc să păstreze echilibrul în pri
mul sfert de oră (min. 15: 5—5). 
dună care diferența de forte își va 

spune cuvîntul. formația studente

lor distanțîndu-se pînă La pa-_î 
la trei goluri.

în pjartea a doua a meciului a- i 
sistăm . ia faze încilcite și la multe | 

greșeli a ale jucătoarelor din ambele I 
formații. >>. Tn min. 31 (7—9) și 43 I 
(8—10) F Progresul mai face c?jă ' 
tentative vs de egalare. dar Fiincu ș: • 
Niculina la VasHe restabilesc dife- I 
renta corftonsemnată la pauză de ta
bela de rr marcaj : 3 puncte di teren- I 
ță cu cațere se și încheie intiinirea

Principata/e/e realizatoare: Sze- , 
beny (4) — Progresul. respectiv • I
Băicoianu și Rublencn — ambele / / 
cite 2

Au arbitrat V. Pelcnghian 
(Eucurești) și I. Manoliu (Sibiu)

MUREȘUL TG. MUREȘ — VO
INȚA ODORHEI 6—11 (5—7).
Rare faze de spectacol handbalistic 
și puține goluri frumoase in acesl 
..derbv al disperării Beneficiind

Nusa DEMIAN

(Continuare in pag ata) L-
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CONSTRUCTORUL GALATI - FARUL CONSTANȚA 
IN PRIMA REUNIUNE SEMIFINALA

llie Dascălu - Vasile Lehăduș capul de afiș al galei
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Hcrie AUXANDUSCU

Federația română de box a luat 
Lotârirea binevenită, după părerea 
noastră, de a efectua tragerile la 
sorți ale echipelor participante la 
turneul final al Cupei F. R. Box. 
pentru meciurile semifinale, cu o zi 
mai înainte decît cea a întrecerilor, 
stabilită inițial. în aceste condiții, 
sir.tem în măsură să-i informăm pe 
cititorii noștri încă de azi asupra 
pmgram jJui de disputare a meciuri
lor din semifinalele cctapetiției pe 
cehi

în prima reonhtneț cea rare va în
cepe aă a orele 1730 in sala Dinamo, 
se ver Ir.tiir.i principalele favorite 
ale intrecerii, fbrmatiile cele mai 
mstcese. fiarei Ct*sten;t si Con- 
tfm«9oral Gatafă

In cea de-a dona intilnire- care se 
va dîsrxjta fn coetlr rare, ss: vor dis
puta Irtfietetea pentru calificarea in 
finala celei mai mari competiții 
pe echipe sejerti: zac z Cîapdiu și 

Cfecpaiaap .Wascrf.

lung Muscel. Dar, în condițiile pro
gramului stabilit conform regula
mentului, una dintre aceste puternice 
garnituri va trebui să părăsească 
întrecerile încă din prima zi a turne
ului finaL

Meciul de debut al semifinalelor 
din sala Dinamo se anunță deosebit 
de atractiv, valoarea compor.enților 
celor două formații fiind o garanție 
fn arest sens. Din rândul candidați- 
'. jr la calificarea în finală fac parte

o serie de pugiliști binecunoscuți în 
’.ara noastră și chiar peste hotare. 
Cînd afirmăm aceasta ne gîndim la 
boxeri ca Aurel Mihai (vicecampion 
european). Aurel Iliescu, Aurel Simi- 
onescu, Valeriu Filip, Petre Pirvu și 
llie Dascălu de la Farul, ca și la 
Pe:rc Ganea, Mircea Toni. Octavian

Mihai TRANCA

(Continuare tn pag. aia,

ĂlEXf, POMHCU SI DOBRESCUin echipa de box pentru meciul cu Danemarca
fa ziua de 5 ianuarie, la Copenhaga, 

! echipa de bcx a Romârăei debutează 
• ar.jl Is73, fntilr.ind ir.tr-un meci 
’ revanșă formația Danemarcei. T. ve- 
I derea -acestei întîlniri. selecționerii 

--a. oprit la următorul lot: Paul
' Dragu (E’ectroputere Craiova). Traian 

Cerchia Port-! Constanța), Dinu 
Condurat (Steaua), Constantin Ștefa- 

I no, ici lElectropjtere Craiova). Ga- 
I briei Pometeu (Rapid), Paul Dobrescu 

. Marcel Lupu (Automobilul 
Mă.ir.). Ion Mocanu (Metalul Bcxșa

Română). Ion Petei (Dinamo Biașov), 
Ion Siliște (Voința Satu Mare) și Ion 
Alexe (Dinamo).

După cum se constată este o for
mație în care se aliază experiența 
utțor pugilisti ‘ fruntași (Alexe. Po- 
metcu. Dobrescu) cu . tinerețea unor 
campioni naționali de juniori, pregă
tiți de pe acum pentru campionatele 
europene de tineret din 1974. .dacă nu 
chiar pentru Jocurile Olimpice din 
1976.

CLASAMENTELE FEDERAȚIILOR
ȘAH JUDO ALPINISM

7. HOP.IN GHEOPGHIU rE
2. Alexandra Nicolau Ce;'-.-Ce
rul București] 3. Eiisabeta Polthra- 
niode HJm e : tc’eo Bucure?- 4. 
Gertrude Baumstorxk Mec := 
Timișoara; 5 Victor Ciocâltea 
(Constructorul București) 6. Theo
dor Ghitescu (Constructorul Bucu
rești) 7. Carol Porto? (Petrox! 
Ploiești) 8. Dumitru Ghizdovu U- 
niversilafea București) 9. Suzana 
Mokoi (Medicina Timișoorc; 10. 
Margareta Teodorescu (I.T.B.ț.

î. GHEORGHE BOSCU Popic 
Bucureșrj 2. Dumitru Alexandru 
2 r.c—o 8rașov) 3. Ion Hermon 
5o ’e-- ca Bucureșh) 4. Cornel 

Romon Dinamc București) 5. Sa
bin Lucea ^opid Bucureș’i) 6 Cri- 
»Hon Nicolou (Școala Sportivâ 1 
București) 7. Ștefan Pop (Dinamo 
Brașov) 8. locn Buzic (A S. Șoi
mii Buzău' 9. Gheorghe Dumbravă 
’l.tF.S ' 10. Constantin Comon
(I.E.F.S.)

PE ANUL 1972

alexandru floricioiu iDi- 
nomo Brașov) 2. Adrian Tănase 
'Dinamo Brașov; 3. Nicolae Noghi 
A.S Armata Brașov) 4. Mircea 

Opriș (Dinamo Brașov) 5. Dumitru 
Chivu (A.S. Armcta Brașov) 6. Ni
colae Bulmez (Dinamo Brașov) 
7. Matei Schenn (A.S Armata Bra
sov) 8. Dan Vașilescu (I.P.G.G. 
Bucureștii 9. Avei Ritișan (Dinamo 
Brașov) 10. Mihai Szalma (A.S. 
Turdeana Turcia).

ORIENTARE TURISTICĂ

1- C1ARA SZABO (Metalul roșu 
Cluj) 2. Piroșca Szabo (Metalul 
roșu Cluj) 3. Eva Szanlai (Cluieana 
Clui) 4. Paula Ciurlea (I.T.B.), 5. ,
Ion Gheucă (I.P.G.G. București) 6. 
Mircea Țicleanu (Dacia București)
7. Ileana Scully (Voința Bucu’ești)
8. Ion Kusalik JMetalul roșu Cluj'
9. Ștefan Laza (Voința Clui! 10. 
Alieta Cotițosu (Voința București).

!



Pag. w 7-â Sportul Nr. 727$

Împliniri în anii
REPUBLICII
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unități economica sau de organe 
județene, i-a corespuns extinderea 
diviziei naționale C — prima poar
tă a fotbalului de performanță — 
la 12 serii a cite 14 echipe. în a- 
ceasită sferă, deci, 168 de echipe. Să 
adăugăm divizia de juniori și șco
lari Și competițiile locale Care se 
adresează echipelor feminine — ul
timul contingent pe care l-a 
atras balonul rotund în țara noas
tră — și vom găsi rațiunea actualu
lui sistem competițional menit să 
faciliteze buha funcționare a unei 
discipline sportive cu mare priză 
în mase.

Jocurile sportive, în general, au 
pătruns mult în rîndul tineretului în 
aceste decenii. Vblektltii și basche
tului, sporturi tradiționale printre 
școlari îndeosebi, li s-a adăugat 
handbalul, propulsat de seria succe
selor impresionante obținute de re
prezentanții României în arena 
mondială. Beneficiind și de avanta
jul sezonului de sală, care prelun
gește perioada competițională și în 
anotimpul friguros, handbalul a a- 
jîins să numere în acest an peste 
2G 000 de sportivi legitimați (din 
care aproape 8 000 fete), pășind, din 
âcest punct de vedere, în urma 
fotbalului și precedînd voleiul, care 
Are aproximativ 15 090 de practi
cant! legitimați (din care mai mult 
de 5 000 fete). Aceste cifre sînt însă 
departe de a epuiza fenomenul, doar 
faptul că în campionatele teritoria
le — județene, locale, municipale

— participă 5 368 echipe de copii, 
fiind mărturie în acest sens. Ase
menea campionate teritoriale — a- 
devărată bază de masă a performan
ței — angrenează la această oră 
20 335 echipe (seniori, senioare, ju
niori, junioare și copii).

Sporturile individuale au drept 
port-drapel atletismul, primul sport 
olimpic. Cu aproape 11 000 de 
sportivi legitimați (din care peste 
4 500 juniori), atletismul s-a relan
sat în acest an cu un nou sistem 
da campionat pe echipe, divizionar 
și interjudețean, menit să eșalone
ze pregătirea și verificarea marii 
majorități a competitorilor de-a 
lungul întregului sezon în aer li'oer 
și, mai ales, să stimuleze prezenta 
pe stadion a tinerilor performeri. 
Conjugat cu concursurile de sala — 
care au transformat și la noi iarna 
dintr-un anotimp pierdut pentru 
atletism, într-o excelentă perioadă 
de pregătire — acest calendar per
mite să se spere în continua ascen
siune a atletismului românesc, care 
are o oarte de vizită pe stadioanele 
lumii. Și tenisul de masă — cu a- 
proximativ 4 500 de jucători legiti
mați, aflat pe locul secund printre 
sporturile individuale — a abordat 
în anul 1972 o nouă formulă de 
campionat pe echipe, cu etape.

Dezvoltarea bazei de masă a spor
tului de performanță, presupune 
consolidarea actualelor secții de 
performanță, din cluburi și asocia- 
h!, înființarea de cluburi teritoriale 
in județe care nu dispun de ase
menea unități, scopul final fiind.

evident, depistarea și pregătirea ta
lentelor sportive din toate colțurile 
țării în vederea realizării unor înal
te performanțe naționale, competi
tive pe plan european și mondial, 
in întrecerile olimpice. Iată un 
singur exemplu, pe deplin edifica
tor in acest sens. La Tulcea. In va
tra nesecată a talentelor care an de 
an scoate la iveală canolști și ca- 
i-aciștl de reală perspectivă, a luat 
ființă, acum doi ani, clubul specia
lizat „Delta’. în acest scurt inter
val de timp, clubul tulcean a obți
nut 24 de titluri naționale (juniori 
și junioare) și un titlu continente! 
la europenele de juniori din 1971, 
valorificînd prin performantă un 
potențial urmi real și condițiile 
create de C.N.E.F.S. și organele lo
cale de partid și de stat intr-un ju
deț tînâr, care abia își definește 
profilul pe planul performanței 
sportive.

Panoramic în continuă eferves
cență, activitatea competițională a 
cuprins și cuprinde anual sute de 
mii de tineri sportivi în concursuri 
șl campionate, sistematic organiza
te la 40 de ramuri. Talentul și ap
titudinile sportive ale tineretului 
nostru îșl găsesc aci un cadru a- 
decvat de manifestare și afirmare.

S-AU RELUAT ÎNTRECERILE JUNIORILOR BUCUREȘTENI

I . POPICE’ ____ 1____ ' ......... ' - -

„CUPA
30 DECEMBRIE”

UN REUȘIT 

CONCURS 
ORGANIZAT

DE CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI

Clubul Constructorul București 
a organizat Zilele acestea o inte- 
teresantâ ți tradițională competi
ție : cea de a 23-a ediție a „Cupei 
36 Decembrie’. Și în acest an în
trecerea de pe arena Constructorul 
a fost onorată de participarea a 
100 de sportivi, popicari fruntași 
din Capitală, juniori și seniori, 
care timp de sase zile s-au între
cut cu multă dirzanie pentru cu
cerirea trofeului. Majoritatea 
competitorilor au obținut rezul
tate mari, dintre care se detașea
ză cele realizate de către câștigă
tori. juniorii Ion Paraschiv — 
1009 p d, la 200 lovituri mixte, 
Caliopia Băncilă — 4.33 p d la 100 
bile. seniorii Petre Branchi —
— 1027 p d ți Margareta Bordei — 
486 p d.

Pe echipe (conform tradiției com
petiției formațiile erau alcătuite 
din opt sportivi, doi seniori, două 
senioare, doi juniori și două ju
nioare) trofeul a revenit popicari
lor clubului organizator, la o di
ferență apreciabilă față de a doua 
clasată.

Iată primii trei clasați: junioarei
1. Caliopia Băncilă (Frigul) 433 
p d, 2. Lucia Vrăbiuță (Construc
torul) 424 p.d., 3. Mirica Bălașa 
(Laromet) 413 p d; juniori: 1. Ion 
Paraschiv (Constructorul) 1009 p d.
2. Alexandru Cătineanu (Gloria) 
911 pd, 3. Grigore Marin (Rapid) 
882 p d ; senioare: 1. Margareta 
Bordei (Gloria) 486 p d, 2. Elena 
Irod (Rapid) 478 p d, 3. Elena Bă- 
lâtică (Constructorul) 457 p d, se
niori: 1. Petre Branchi 1027 p d. 
2. Alexandru Popescu 1010 p d, 3. 
Iii# Dumitru 994 p (toți de la 
Constructorul). Clasament general 
pe echipe! 1. Constructorul Bucu
rești 5 578 p d. 2. Gloria București 
5 275 pd, 3. Voința București 5072 
pd.

*
într-un meci restanță pentru 

campionatul diviziei A masculin 
GLORIA BUCUREȘTI a întrecut 
formația Rulmentul Brașov cu 
5 266—5 034 p d. Cele mai multe 
popice le-au doborit .Dumitrescu
— 911, Marcu — 901 și Cătineanu
— 918 de la bucureșteni. respec
tiv, Kovac» — 898 de la brașoveni.

„FORMELE NECOMPETIȚIONALE - PRINCIPALA MODALITATE
DE ATRAGERE A FEMEILOR IN PRACTICAREA 1

EXERCITIILOR FIZICE §1 SPORTULUI11
— eiie de părere ELLA CONSTANTINESCU, președinta Comisiei

Cu cîtva timp în urmă s-a desfășurat la București o ședință de lu
cru la care au participat componențele Comisiei centrale pentru practi
carea sportului în rîndul femeilor. A fost o acțiune demnă de cel mai 
mare interes întrucît, avînd în vedere lipsa de pînă acum a unor preo
cupări susținute pentru practicarea sportului de către femei, cu această 
ocazie S-au trecut in revistă citeva dintre realizările ultimilor doi ani în 
acest domeniu și, pe această baza, au fost definitivate citeva dintre di
recțiile principale care trebuie urmate în viitor. Tocmai de aceea consi
derăm utilă publicarea unei discuții pe care am avut-o imediat, cu pre
ședinta Comisiei, Ella Constantines

— Cărei categorii de femei 
credeți că trebuie să i se adre
seze, în principal, eforturile de 

răspindire a sportului de că
tre Comisia centrală ?

— Noi avem în vedere, în pri
mul rind, acea categorie a femeilor 
adulte, angrenate în producție și cu 
obligații familiale, adică a acelora 
cuprinse între 25 si 45 de ani. ele 
reprezentînd 45,4 la suta din tota
lul femeilor. Ne-am îndreptat si ne 
vom îndrepta în continuare atenția 
spre această categorie de vîrstă, în
trucât la nivelul elevelor și studen
telor, lucrurile sint mult mai bine 
organizate prin Ministerul Educa
ției și învățămîntului, prin U.T.C., 
sau prin Organizația pionierilor.

— Ne-a ți putea tace o scurtă 
trecere in revistă a acțiunilor 
organizate in ultimii dai ani ?

— După perioada de „pionierat”
din anul 1971, „Cupa Diana” (la
București) ți „Cupa Femina’ (la
Timisoara ți Iași), în ultima pe
rioadă au avut loc. îfi 27 de județe, 
nu mai puțin decit 58 de acțiuni 
competitionale specifice pentru e- 
lementul feminin. Dintre acestea 
menționăm „Crosul fetelor” (Sucea
va). „Cupa Femina” (ediția a tl-a, 
iași), Jspartachiada fetelor” 
(Neamț), .Cupa Sâlăjanca” (Sălaj), 
„Cupa Danubius“ (Mehedinți) șa. 
După cum se vede, este vorba de 
acțiuni competiționale. care angre- 
hează. in principal, tineretul, dar 
într-o măsură extrem de redusă fe
meile mature. Ele au un pronun
țat caracter propagandistic și mobi
lizator dar, datorită necontinUității, 
hu rezolvă corespunzător scopul i- 
gienic al exercițiului fizic. De aceea, 
Credem (și lucrările ședinței au re
levat din plin acest aspect) că toate 
eforturile Comisiei centrale trebuie 
să fie îndreptate spre practicarea e- 
xercițiultii fizic de Către fentei prin 
formele lui necompetiționale.

— Care sint, în mare, aceste 
forme necompetiționale și 

cum pot ele deveni, eu adevă
rat, puncte de rezistență ale 
sportului de masă feminin ?

— Am să încep cu partea a doua 
a întrebării. Nu trebuie să precu
pețim nici un efort (iar principa
lul mijloc pentru atingerea acestui 
deziderat este o propagandă susți
nută și variată), pentru ca în cel 
mai scurt timp posibil să putem

vorbi pe plan larg de existența 
unei tradiții în educația sportivă 
mai ales a generațiilor tinere. Pînă 
atunci accentul trebuie să cadă, 
asa cum afirmam mai sus, pe ci
teva dintre formele necompetițio
nale ale practicării exercițiului fi
zic. Aș menționa în primul rînd 
GIMNASTICA DE PRODUCȚIE din 
întreprinderi șt instituții. Desfășu
rată numai în moți experimental 
pină acum, vom căuta să o extin
dem într-o măsură mult mai mure. 
Dar acțiunea întîmpină, din păcate, 
mari greutăți chiar la nivelul con
ducerii unor întreprinderi și al co
mitetelor sindicale. Conducerile în
treprinderilor nu trebuie să Uite 
că gimnastica de producție (ar pu
tea fi foarte bine numită „odihnă 
activă) nu este o problemă pur 
sportivă ci una generală, de pro
ducție, legată efectiv de organiza
rea științifică a producției. E ne
cesar ca. pe această linie, directorul 
întreprinderii, medicul și inspecto
rul pentru protecția muncii să răs
pundă. și sâ tragă 15 răspundere 
în același timp, pe activistul ins
tructor voluntar asupra bunului 
mers și asupra eficacității gimnas
ticii din pauzele de producție. O 
altă formă necompetițională mult 
solicitată de către categoria femei
lor mature rămîne frecventarea

centrale pentru sport feminin —
CENTRELOR DE GIMNASTICĂ 
pentru populație.

— Ce alte forme necompcti- 
ționale mai pot găsi mare au
diență in rîndul femeilor ?

— Sînt foarte multe și, tn aceas
tă direcție, trebuie să se manifeste 
din plin inițiativele locale. Eu m-aș 
limita doar la 2—3 exemple. în e- 
voluția modernă a femeilor se sem
nalează dorința pentru existența 
unor CLUBURI EXCLUSIVE pen
tru ele, cu activități specifice. Ast
fel de cluburi prezintă posibilități 
multiple de angrenare a elementu
lui feminin și spre forme diverse 
de practicare a exercițiului fizic. 
Asemenea inițiative am întîlnit la 
Botoșani sau la Tg. Mureș. Iar la 
Baia Mare pe lingă o unitate a co
operativei Igiena. UCECOM a în
ființat și o secție de vibromasaj. 
N-ar fi prea greu ca un cadru spe
cializat să se ocupe și de efectua
rea unor seturi de exerciții de gim
nastică. Mai mult, casele de cul
tură, cluburile sau căminele cultu
rale ar putea repartiza anumite 
spații tocmai pentru practicarea di
feritelor discipline sportive.

în cadrul discuției purtate cu 
președinta comisiei centrale pentru 
sport feminin am căutat să punctăm 

. doar cîteva dintre cele mai aqștft 
probleme discutate în cadrul ședin
ței. Credem că orientarea spre a- 
ceste direcții, ca și modul în care 
ele au fost abordate de către parti
cipante, constituie garanții pentru 
ca, pe viitor, să fim în măsură de 
a consemna succese notabile care să 
fie tot atîtea urmări ale muncii Co
misiei centrale pentru sport fe
minin. Radu TIMOFTE

NATAȚIE
ULTIMA ÎNTRECERE DE
Piscina de 50 m din Ploiești va 

găzdui începînd de mîine timp de 
trei Zile, ultimul concurs de am
ploare al anului. Este Vorba de 
tradiționala „Cupa speranțelor”, 
competiție de înot care a adunat 
la start 450 de copii din întreaga 
țară. Sînt programate întreceri la 
toate cele 4 categorii de Vîrstă (de 
la 7 la 14 ani), fiecare probă ur- 
mînd să se dispute în serii con
tratimp.

Reuniunile Vor începe zilnic Ia 
ora 9 (dimineața) și 16,30 după- 
amiaza). La sfîrșitul întrecerilor, 
clubul ce va totaliza cele mai

„CUPA SPERANȚELOR*4

AMPLOARE A ANULUI 
multe puncte vă intra tn posesia 
trofeului.

D. WETTERNECK 2:18,7 LA 200 M 
SPATE i

în ultimul concurs desfășurat IU 
Reșița (bazin de 25 m), tînărul Diet- 
mar Wetterneck (16 ani) a înregis
trat un rezultat promițător — 
2:18,7 la 200 m spate — într-o pro
bă ce nu constituie specialitatea sa. 
Alte rezultate meritorii : E. Aimer 
55,8 la 100 m liber și D. Gropșan 
2:31,6 la 208 m delfin.

CONCURSURI DE SĂRITURI

1972 - SECVENȚĂ SPORTIVĂ FINALĂ
LA ORADEA SI CLUJ

de sărituri de la

Ieri seară, o dată cu disputarea 
meciului Dinamo — I.P.G.G., a fost 
reluat campionatul de juniori al 
Capitalei, prin programarea primei 
etape a returului manșei a II-a 
a întrecerii (campionatul comportă 
patru manșe, fiecare din ele cu tur 
și retur). Mai precis, este vorba 
de competiția rezervată juniorilor 
mari, la care iau parte patru for
mații eșalonate în următoarea or
dine după 18 meciuri: L Dinamo 
15 p (pe tinerii hocheiști dinamo- 
vișt! și pe antrenorul lor. Fiorea 
Gero, îi puteți vedea în fotografia 
alăturată), 2. Constructorul 13 p. 3. 
Steaua 8 ’p, 4. I.P.G.G. 0 p.

Meciurile vor continua pînă la 
începutul lunii ianuarie, cînd va fi 
reluată și disputa rezervată echi

pelor de juniori mici. La această 
competiție iau parte tot patru echi
pe. clasamentul prezentîndu-se. tot

după 18 meciuri, astfel : 1- Dinamo
14 *. î. IT-G-G. 11 p. 3. Construc
torul 6 p, 4. Steaua 5 p.

Tn cel dinții s-au întîlnit Voința 
București »i Pblltehnlea Ului. Favo- 
rițț erau studenții șl tocmai de aceea 
victoria obținută de bucureșteni a 
fost surprinzătoare. Totuși, cei 50 
de_ spectatori nu s-au mirat. Băieții 
antrenorului Mircea Vasilescu juca
seră mai bine ea niciodată ; în teren 
ei se îmbărbătau, șuublr.du-ți unul 
altuia că e ultimul meci al anului

VEȘTI DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

„MĂNUȘĂ METALURGISTU
LUI" LA CiMPIA TURZII

Cm inițiativa secției de box a 
clubului Industria sirmei din Cîm- 
pia Turzii. s-a organizat recent 
prima ediție 3 competiției de box 
„Mănușa meta!urțfetului“. rezer
vată juniorilor. La întreceri au 
participat boxeri de la Construc
torul Hunedoara. Tehnofrig Cluj si 
de la clubul organizator. La cele 
două gale. Urmărite Cu interes de

ta? la o serie de meciuri de bun 
nivel tehnic, în care micii pugîlisti 
au dat dovadă de multă combati
vitate. Iată eistigitorii trofeului: 
JUNIORI MICI - 43 kg — V. 
Brrri •Tehnofrig). 51 kg — V. Co
teț 57 kg — A. Tritan (ambii de 
la Industria sîrmeil ; JUNTO”? 
MARI : 48 kg — G. Varga (Tnd. 
sîrmri). 51 kg — AL Kacso (Teh- 
nofrig). 54 kg — L Eotvos (Ind. sîr- 
mei), 60 kg — I. Bndusan (Tehrto- 
frig) și 63.5 kg — S. Mihăsan 
(Ind. sîrmei).

Pe teme de hipism

CE AM DORI CRESCĂTORIEI NOASTRE

Probele de calificare ale trăpașilor 
n.ostri — adică ceea ce numim în 
termen tradițional cursele de cai, 
dat. care, pînă la urmă, datorită 
modului de desfășurare, nu-i chiar 
lot Una! — au scos în relief, in 
«cest- an, o certă linie ascendentă 
în activitatea crescătoriilor de la 
Rușețu și Dor Mărunt. In sprijinul 
aceste afirmații este de ajuns să 
enunțăm lista celor mai bune re
corduri înregistrate pe pista hipo
dromului din Ploiești in sezonul 
Care a trecut. Pe parcursurile de o 
milă : Gînd 22,6, Seceriș 22,8, Stru
na 24, Senzația 24,5. Hirondița 25 
etc. Pe parcursurile de fond : Gtnd 
23,4. Senzația 24,9, Seceriș 25, Cuc 
Î5.6, Struna 25,9 etc. Dacă acestor 
performanțe li se adaugă situația 
plină de promisiune ale trei-anilor 
Gabarit. Hoțoman. Formula, Somno
roasa, Silvia etc., recordurile excep
ționale dobît.dite din rîndurile ge
nerației de minji de Rațiunea 26,2, 
Viraj 26.4 Venus 28,8. Cumplit 29.2, 
Henț 29,6, ca și comportarea rele- 
vatorie a lui Gînd și Cuc în ca
drul fnitingului internațional de Ia 
Moscova, obținem un bilanț nesperat 
de favorabil, care atinge nu numai 
cel mai înalt nivel din ultimii 15 
ăni, d-ait are rezonanțe onorabile 
chiar în contextul mișcării hipice 
europene. Și totuși, în fața unui a- 
tăre tablou încîntător. entuziasmul 
celor ce urmăresc evoluția afirmă
rii trăpașului român va scade con
siderabil, dacă aceștia vor dori să 
stabilească originea plusului de va
loare înregistrat. De unde provine 
Oare ? Desigur, cînd e vorba, de e- 
nunțarea unui succes, zootehniștii 
de la mai susmenționatele crescă
torii vor afirma — cu convingere — 
Că totul reprezintă rodul unor a- 
dînci cercetări tehnice în acțiunea 
încrucișărilor de rasă. Numai că 
un astfel de argument are la bază 
doar Un mic procent de valabilitate. 
Noi toți știm — Si ei înșiși vor 
recunoaște — că activitatea crescă
toriilor se desfășoară după mode
lul legendarului . Arvinte. Or, tăind 
din poale ca să-ți repari umerii și 
din mînecl ca să dregi gulerul,

toată ooerațiunea nu e de loc li
niștitoare si, maj ales, de perspec
tivi Pentru că realitatea este im
placabilă : Fanfaron, Vampir, Lup
tător și Oribil au murit Succes si 
.Săltăreț se găsesc pe calea de a 
dispare ți ei din circuitul repro
ducției Îi suollnesc. cu destulă efi
ciență deocamdată. Vals și Bosfor; 
iar dintre cei 7 etalon! noi care 
in sezonul trecut au debutat cu pri
mii produși In probeie de perfor
manță. doar Vardar (Fanfaron — Vi- 
fora) și Bucur (linie paternă : Vam
pir—Titan—Colonel K) au dat rezul
tate notabile. Speranțele ne rămîn 
îndreptate numai spre Talion. Ta
laz și Seceriș. Noroc că dintre cele 
150 de reproducătoare s-au desprins 
eiemente ca : Garona (Gînd, Ga
rou — exportat în S.U.A. — Gaba
rit). Rapsodia (Raport. Renta. Ra
țiunea) ți cvasi-anonima Viespea 
(Fanfaron—Vidivica) — soră cu Va
ma ți Valența — care pe hipodrom 
și-a încheiat cariera ca mînză, cu 
modestul record de 35.2, dar la her
ghelie a produs de Ia bun început 
pe Viraj ! Și, după aceste mențiuni, 
prea puține nume ar mai fi notabile.

Firește că străduințele depuse de 
zootehniștii de la Rușețu și Dor 
Mărunt nu pot fi nici ignorate ți 
nici bagatelizate. Ele au obținut un 
excelent certificat prin performan
țele ți recordurile trăpașilor noștri 
exportați în S.U.A.! Dar. numai în 
baza materialului cabalin existent si 
fără primenirea curentelor de sînge. 
eforturile lor. oricît ar fi de inten
se, se vor situa în sfea hazardului 
și nicidecum nu vor constitui garant 
ția unui drum ascendent.

Toată această stare de lucruri 
fiind arhicunoscuta, ne permitem, 
totuși, să nădăjduim că în 1973, 
cînd vom sărbători disputarea celui 
de ăl 50-lea Derby român de trap, 
ne vom dubla bucuria, cu vestea că 
se va întreprinde pasul mv.lt dorit 
și-n dementei creșterii si promo
vării calului trăpaș în țara noas
tră,

Niddy DUMITRESCU

P. TONEA

O NOUA POPiCARIE CU 
PATRU PISTE LA BRAȘOV

Duminică s-a inaugurat nouă a- I 
renă de popice Hidromecanica din 
orașul nostru. o bază sportivă mo
dernă cu patru piste, cu instalație | 
electrică de semnalizare optică la I 
lăcașul „betelor*. Noua arenă va ! 
fi la dispoziția formației feminine i 
Hidromecanica din divizia A. La ! 
amenajarea acestei baze sportive. | 
tinerii și vîrstnicii din întreprinde
re au prestat sute de ore de mun
că patriotică. Prima bilă a fost 
lansată de către ing. Viorel Metea, 
directorul general al uzinei Hidro
mecanica, care, spre satisfacția ce
lor prezenți. a nimerit în plin, 
doborind_ 9 popice. Apoi jucătoa
rele fruntașe de la Hiromecanica. 
Viorica Orghidan, Mariana .Antuș 
și Emilia Postăvarul, au făcut o 
demonstrație de lansare a bilei la 
„pline* și „izolate*.

C. GRUIA

si că trebui* să-l clștige. La sfinți
tul partidei își oferiseră un prețios 
ca teu: două puncte !...

Pe una din bănci l-a întîlnit pe 
profesorul George Chlrăleu. Se pre- 
gălea să arbitreze meciul următor. 
TI invităm la un dialog :

— E ultimul joc pe eăre-1 condu
ceți în 1972?

— Cred că da.
— VA creează lucrul acesta o stare 

aparte ?
— Sinter să fiu. »m un pic de 

emnție, cu toate că nu e un joc di- 
licil. Mă gîndese, însă, că la sfîrți- 
tul lui voi mai trece lin an în dren- 
tul cariere! mele de arbitru și asta 
mă emoționează. în 1972 am condus 
citeva derbv-uri de campionat Si, in 
pios, am obținut un titlu balcanic 
cu naționala de juniori pe care o 
antrenez.

— Cum ați caracteriza anul 1972 
pentru băwhețui românesc ?

— Cred că a fost cel mai rodnic 
de pină acum, că ne-a adus un evi
dent progres pe plan intern si o aș
teptată 
țioaal. 
na< in 
ț'-nnala 
cițt'gaț ________ „ _ _____
mațillor Steaua ți Dinamo în ___
baschetului masculin de pe continen
tal nostru.

— Ce prevedeți pentru 1973 ?
— Cred că va fi un an la fel de 

bun. consalidind pozițiile cucerite 
acum.

Profesorul 
3-eouie să i 
?n<ciul sâu. 
mii rămas i 
vedea rum 
tribună

mai buni arbitri ai noștri. Altcineva 
a completat că e la fel 
antrenor . de bun si ca

★

grăbit spre

SCHI-
Comisiile de specialitate din Vatra Dor- 

nei, Ctmpulutig, Gura Humorului, Rădăuți și Suceava au luat măsuri concre
te de asigurare a celor mal bune con
diții de desfășurare a activității schiului 
în acest sezon. Astfel, la Vatra Domni, 
s-au adus îmbunătățiri pirtlilor de fond 
șl de probe alpine, iar la Cîmpulung, 
s-au făcut citeva lucrări la pîrtta Run- 
cului. Obiectivul nr. 1 al noului sezon 
este cuprinderea in acțiunile de Învățare a mersului pe schi a cit mai multor 
copii și tineri. Cu sprijinul material al 
Federației, s-au creat 12 noi centre de 
sclil pe lingă școlile generale din Clrli- 
baba, Ciocănești, Iaeobeni, Vama, Mol- 
dovița, Putna și altele care, alături de cele existente, să poată asigura o parti
cipare numeroasă la aceste acțiuni adre
sate marii mase de copil. Calendarul 
competițional, orientat în principal spre

Torna Ovidt ciștigătorul primului 
turneu de tenis pe teren acoperit 
organizat în Căpita!ăf surîde. Me- 
ciul lui cu Hărădău a fost deosebit 
de spectaculos.

afirmare pe plan interna- 
M8 gindesc la locul V obți- 
camnintiatul european de na. 
feminină. Ia titlul balcanic 
la juniori și Ia intrarea fnr- 

elita

1 Chiraleu s-s scuzat câ 
ne părăsească ; începea 
l-am mulțumit sl 

cîteva minute pentru 
arbitrează. Cineva 

e unul dintre

JBO.X

am 
a-I 
din 
cei

.4măzăroaie. Sandu Tirilă. Constan
tin Cojocarii șî Vasile Lehâduf, de 
la Constructorul Galați.

înainte de tragerile la sorți l-am 
Intihut la sediul federației pe cel 
mai proaspăt antrenor emerit de 
box. Petre Mihai. El ne-a mărturisit 
încrederea în elevii săi și speranța 
că ei sînt capabili, indiferent de re
zultatul tragerilor la so-ți. să cJștige 
arest trefeu pentru care s-au preiătit 
cu multă conștiinciozitate

judecind după componența loturi
lor celor două echipe, credem că 
programul primei reuniuni semifi
nale va fi următorul (prin»! Sint tre- 
cuți boxerii de la Farul): I. Memet 
— P. Ganea, A. Mihai — A. Cojan, 
O. Badea — M. Toni. P. Manoie — 
O. Amăzăroaie, A. Iliescu — N. Boț- 
cu, A. Simionescu — D. Moraru. 
Gh. Pușcașu — St. Voicu, V. Filip — 
S. Tirilă, Al. Tirboi — C.Cojocaru, 
P Pirvu M. Fiorea, I. Dascălii — 
V. I.ehăduț.

ORGANIZAREA CENTRELOR DE INIȚIERE, PREOCUPARE PRINCIPALĂ
competițiile de masă, va cuprinde și 
multe întreceri la nivelul școlilor șl al 
asociațiilor sportive. Ca și în anii tre- 
cuțl, în județ, se Vor desfășura campio
nate județene de seniori, juniori și copii. 
Aceste întreceri sînt completate de multe 
alte concursuri organizate cu ocazia di
feritelor zile festive, cupe ale speranțe
lor. ale veteranilor și altele. (C. ĂLEXA- coresp. județean)

★
Munții Făgărașului și ai Cibinului au 

îmbrăcat mantia albă a zăpezii, cej 60 
fondiști de la Școala sportivă Șoimii 
Sibiu (de fapt singura secție de perfor
manță din județul nostru), pregătiți de 
profesorii Hartwig Fabritius și Mihai 
Ungureanu, au început pregătirile pen
tru sezon încă de la începutul anului 
școlar. Pregătirile pe uscat s-au axat pe

rezistență, lucru cu bețe în teren variat, exerciții cumulative cu extensorul, exer
ciții de echilibru și coordonare.

Dacă fondul are asigurat schimbul de 
mîine, nu același lucru îl putem afirma 
despre schiul alpin. Acesta se practică 
doar îh două secții de performanță. 
Metalurgica Sibiu (antrenor Horst Ha
ni ch) și Mătasea roșie Cisnădie (antrenor 
Nicblae Roman).

tn vederea inițierii în tehnica schiului, 
pe cuprinsul județului vor funcționa 
centre de învățare la Crinț, Păltiniș, 
Sania, FÎntînele, Mediaș. Cisnădie. Jina 
și Rășinari.

Amatorilor de schi, O.J.T. Sibiu Ic va pune la dispoziție (contra cost), schiori 
care vor putea fi închiriate la cabanele din stațiunea Păltiniș, Fînfinule, Crinț 
și Poiana Neamțului* (Hie lONESCC, 
coresp.) _

Ne*âm
unde se disputa finala . . __ ,__
masculin din cadrul tradiționalului 
turneu de tenis pe teren acoperit, 
organizat în Capitală la fiecare 
sfîrșlt de an. Cînd am ajuns, 
Toma Ovici si Dumitru Hărădău își 
disputau primele mingi. Acesta din 
urmă mărturisise că se afla „în 
ruină”, ți că urmărește victoria J 
Ovici. imperturbabil ca întotdeauna, 
si-a început „lucrul” calm, contem- 
plind parcă mingile intrate milime
tric în terenul său. P'rimul set s-a 
încheiat repede, cu 6—1 în favoarea 
lui Hărădău. însă din acest moment 
a început spectacolul, un spectacol 
de gală, splendid, care ne-a rlus cu 
gîndul Ja „Blau Grana", la Turneul 
Cambionilor. la Ilie Năstase. Ieri, în 
ambianța plăcură a sălii Steaua, s-a 
jucat aproape tot atît de frumos ca 
la Barcelona. în finala aceea de 
vis... Victoria a obținut-o pînă la 
urmă Ovici. cu 2—1, și lui Hărădău 
îi venea aproape să plîngă... Meciul 
fusese însă extrem de palpitant, iar 
spectatorii — în număr destul de 
mic — nu regretaseră că au asistet 
la încă o partidă în 1972.

*
...Se făcuse ora prînzului.-în drum 

spre redacție am trecut pe la Sta
dionul Republicii, și pe la Progre
sii!. Ambele erau pustiî, departe de 
tumultul întrecerilor.

Toată lumea se dusese acasă... Ul
timă duminică sportivă a anului tre
cuse și ea, nostalgică, cu obișnuitele 
satisfacții și decepții...

sala Steaua, 
de simplu

Tradiționalul concurs trambulină in apâ dotat cu Cupa jude
țelor s-a desfășurat, zilele trecute, ia 
Oradea, în condiții organizatorice exce
lente. Cea tnai bună comportate au 
avut-o reprezentanții județului Slb:u 
care, după întreceri spectaculoase te trambulina de X m, Mu ocupat locul I 
în clasamentul pe echipe, totalitlnd 
2088.05 p. Au urmat în clasament muni
cipiul București cu 2005,75 p și judelui 
Oradea cu 1984.90 p. Clasamente individuale : seniori : 1. I. Canea (Sibiu)
482,05 p, 2. D. Nedelcu (București) 433,«>> 
p, 3. Fr. Laszlo (Cluj) 422,50 p: senioare:1. Sorana Prelipeeanu (Oradea) 375,15 P.
2. Ecaierina Dumittiu (București) 302,70 
p, 3. Florentina Socol (București) 313,35 
p; juniori : 1. G. Fabit’h (Sibiu) 451 P,
2. V. Nedelcu (București) 436.75 p, 3. T. 
Laszlo (Cluj) 434.45 p; junioare : 1. Bea
trice Hols (Oradea) 323.00 p, 2. Angela 
Popescu (Sibiu) 298,70 p, 3. Sorana iamb 
(Cluj) 288,40 p; băieți : 1. G. Nfiglef (Sibiu) 260,45 p, 2. V. Bastar (București)
261.83 p, 3. E. Bacinschl (Oradea) 244,25 
p; fetițe : 1. Ruxandra Haelota (Sibiu) 280 p, 2. Georgiana Săcăleariu (Bucur^fp 
263,(10 p, 3. Renatte Volgyesi (Oradea)
286.83 p. (Ilie GHlȘA-coreSp. județean)

★
O altă Interesantă competiție disputată 

recent, a fost Cupa Clujului, la care a luat parte elita săritorilor de la trambu
lină, sportivi reprezentind Progresul st Școlarul București, C.S.M. și Școala spor
tivă Sibiu, Crișul și Școala sportivă Ora
dea și c.s.M. Cluj. Iată rezultatele întrecerii (trambulina de 1 m n salturi 
la băieț. șl io salturi la tete): seniori : 1. 
I. Ganea (C.S.M. Sibiu) 478,05 p, 2. Fi. Laszlo (C.S.M. Cluj) 384,65 p, 3. O. Li- 
zău (Crișul) 267,25 p; senioare : 1. Ta
tiana Dumitriu (Școlarul) 341,10 o. 2. Liana Popescu (Șc. sp. Sibiu) 276.13 P.
3. Viorica Goman (Crișul) 259.50 p; ju
niori : 1. G. Fabich (Șe. sp. Sibiu) M2,35 
p. 2. V. Nedelcu (Școlarul) 393.30 p, 3. 
T. Laszlo (C.S.M. Cluj) 380.35 p; Juni
oare : 1. Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu) 
295.35 p, 2. Mihaela Atanasiu (Școlarul) 
293,40 p, 3. Beatrice Rois (Crișul) 2<W.»1 
p. O notă bună pentru organizarea asi
gurată de comisia județeană și tn spe
cial de antrenorul Dlonisîe Szabo. (Paul 
RADVANYI-Coresp.).

AZI* IN
în rîndul celorlalte echipe partici

pante la cea de-a doua semifinală, 
sriectionata Clujului și Muscelul 
Cimpulung Muscel, nu figurează 
âtîtea .jiume* cu rezonanță, dar 
oalifîrerea acestor formații în ultima 
etapă a competiției este o mărturie 
a bunei pregătiri a pugiliștilOr res
pectivi și chiar a valorii lor.

Programul probabil al celei de-a 
doua întîlniri semifinale este urmă
torul (primii sînt trecuți boxerii din 
Cluj) : f nadnagrr — este incert 
etcâ Muscelul va avea reprezentant 
la semi-muscă. Al. Kacsc, C. Stâne-

„CUPA F. R. B.“
seu, O. Anderco — N. Manea, V.Kiss 
— 1. Măreț, C. Jivcovici — C. Dia, 
L. Mathe — Gh. Vlad, Gh. Roșea — 
L. Oancea, St. Marton — A. Pițigoi, 
1. Cimpeanu — I. Trașcă, St. Las- 
zlojy — Gh. Manea, Șt. Mirea — 
probabil, fără adversar.

Judecind după numărul mare de 
meciuri echilibrate ce se vor disputa 
azi în sala din șos. Ștefan cel Mare, 
avem toate argumentele să anticipăm 
o reuniune interesantă, cil meciuri 
spectaculoase, de mare luptă, oare 
vor satisface exigențele iubitorilor 
sportului cu mănuși din Capitală.

/. P. R. S BANEASA
Str. Erou lancu Nicolae Nr. 32, Sectorul I!

Orgeniîeozi, Incepind cu data de 1 tânuarie 1973, un cilrs de Califii are <r. I cu scoatere din producție tn următoarele meserii :
confectioner disp. semiconductoare cu 
«trvngarl
ia câtuși mecanici 
presaiort metale ta rece 
foctllștl

cu 
cu 
cu 
cu

durata de 7 luni
9
8
V
3

de calificare se

durata 
durata 
durata 
durata

de 
de 
de 
de

iUfîl
«uni
luni
luni
face pe bază de Cft-înscrierea eandtdaților Ia cursurile 

cere însoțită de următoarele acte :
__ certificat de naștere în original
— actele de studii, în original
— eerUHc&t medical eliberat de circumscripția medlco-sanltară lâ care candidatul este luat în evidență

— buletin de analiza sîngelui și rezultatul examenului radiologie pulmo
nar efectuat cu cel mult 3 luni înainte de începerea cursului— adeverință cu media salariului realizat în ultimele 3 luni prernerga* 
toare admiterii la cursuri, dacă au avut calitatea de angajați în această 
perioadă
repartiție de Ia forțele de muncă (adeverință de la C-A.p.)

La curbul de calificare se admit persoane care au absolvit școala țene- 
răiâ. au vîrstă cuprinsă îhtrfe 18—30 ani șl au domiciliul în București sau ed- mufiele subordonate din partea de Nord a orașului»

Centru lămuriri suplimentare v& adresați la telefon 33.38.30/171*w

?i copia
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POJONI Șl BIRĂU... SE TRANSFERĂ
Vizita noastră la Arad debutea

ză cu o neînțelegere. Aranjăm te
lefonic, prin președintele clubului 
U.T.A., Mihai Flore, o întîlnire pen
tru ora 12 cu cîțiva jucători ai e- 
c’nipei divizionare. Președintele clu
bului, însă, probabil ca să fie sigur 
că interlocutorii noștri vor fi punc
tuali î-a convocat la... 11,30. Și ia- 
tă-ne ajunși la sediul din incinta 
stadionului la ora 12 și cinci, cu 
dorința de a ne cere scuze pentru 
întîrzierea celor cîteva minute. La 
club, însă, nimeni... „Au fost pe aci 
Pojoni. Birău, Axente, Ziller. dar, 
după ce au așteptat o jumătate de 
oră, au plecat, tar tov. Flore e la 
o ședință de birou, în sala de Po
pice..." — ne spune candid ultimul 
supraviețuitor al „corăbiei". „Pojoni 
și Birău sînt de altfel pe mutate, nu 
prea le arde de interviuri", con
tinuă dînsul pe același ton.

Recunoaștem că un gînd năstruș
nic ne-a trecut prin minte (ce să-i 
faci, sezonul mort e de vina...) : 
„Nu cumva Se transferă de la V.T.A. 
cei doi fundași ?“ „Hai la Pojoni 
— ne îndeamnă, scurt, în loc de 
răspuns președintele C.J.E.F.S., Bu- 
dișan. ,

O stradă nu departe de Mureș șl 
un bloc cap de rînd. Pe scară, între 
etajele I și III un du-te-vino zgomo
tos. Pe ușa apartamentului dc jos 
apare un fotoliu care merge pe 
niște picioare lungi, îmbrăcate în 
trening. Odată ajuns în holul apar
tamentului de la etajul superior, 
fotoliul se metamorfozează în... Po
joni, stîlpul apărării textiliștilor ară
deni. Ne primește puțin jenat, ce 
parcă ar fi fost prins cu un he-.t 
discret la marginea careului, dar îs. 
revine repede la condiția de gazdă 
ospitalieră. în noul apartament este 
greu să distingi aranjarea v ;toane 
a mobilierului. în curînd apar douk 
fotolii și o măsuță pe care aburea, 
ademenitor trei cafele, pregătite 
ad-hoc de soția fotbalistului. .JJapc 
cVm vedeți, fac trecerea la repaus, 
științific — glumește Pojofli. Trebuie 
si și terminăm repede muta- rn» 
doar sărbătorile de iernă*. .Inau
gurezi casa nouă de Reveli--. “ 
„Păi. ce vreți s-o am aranjată coe- 
citera cile ? Voi da alddmașul dar 
In caia altuia...". Și treci-a ce ia 
casă la vacanță, la proiectele zilelor 
următoare petrecute '.* compania 
fetiței sale (5 ani jumătate), ajun
gem la (ghiciți T_. foihaL pentru 
că fundașul central arădean ne 
spune că nu mai are absolut r.id 
un contact cu fotbalul. Se putea, 
deci, să-l lăsăm ața izolat ?

...Victodată cu ccun *-<«*> <z:epta4

a srjș&ru

nauas

fans «pecapndaaae. spău'ax de 
ea de igec*ar:c~ Se-

a ■■■> •=
*

rw. c_r.
Btia e»w>Tra. 

ogrea. dar « 
«rea âe fa- ■rtb.ie

IN GENERAL, MECIURILE
PE CARE LE-AM CONDUS

AU FOST DESTUL DE BUNE"
Dialog cu Griflore BÎRSAN

al arbitrilor
Grigere Biraaa. seful aer

ie ortouedîe ai Policitnicil 
>. ** pregătește să 
-tea an de rfrtd s-a 
id. în acest timp, a 

de jacuri. ..dintre 
• tară mențiunea,

im ta Divizia A*.
Lre*. -* 1ST! a fost cel
ar. ai six A arbitrai 13
_A", ooc U JB". II la _C*. 

apa trei jocuri de juniori 
I a &»ă ia partida O.F.K. 
- Berae Stara Zagora, din 

îar rfnd pe pian 
•a e-nst sici o delegare, si 

deci, .o fereastră*, 
rti ui->± ia campionatul ju- 
■M Mm b =.-v- uni m 
a. dar cu dorința de a con- 
tctri-uitaa pentru menținerea

a fost ati: de aoroa- 
arbltrul Gr. Blrsan 
tei, să faci o apre- 

ttir de campionat, 
ioane ale căror me- 

cretdva. Dtapre întrecerea 
tPn divizia secundă, are 

azii». .Am arbitrat, de 
pe Metalul București, care

Mulfescu, Roznai și
■■ML

Antrenorul C. Drăgușin a folo
sit pe urmâtotli jucători: Iwda- 
et»e—Tinăwșeu. Ciugarin. Same», 
A-sgbeimi—Msltescu. Bbloni (min. 
“« Demhria IV). Beideanu—Troi 
min « Moldovan), Roznai (min. 

M Petreanu). Aelenei.
A arbitrat excelent

tjaidfc — Grecia.
Astăzi, la Trikaia. 

de tineret va juca
formație. Trikala, care activează 
tn prima divizie.

N. Constan-

Selecționata 
în compania

de
mi-a

,,lider
Divizia

de toamnă14

A
impresie 

Divizia 
mi se par

excelentă. 
H. șl 
in real

lăsat o
Jocurile de la
»i pc la _C“, 
greș față de anul trecut, in mod 
sebit sub aspect tehnic*.

— C 
Diviziei A? 
bitrul Birsai

chiar 
pro- 
deo-

turulpărere aveți despre
l-am întrebat pe ar-

dacă a fost intim- 
cele șapte meciuri de 

dc mine in 
destul

— Nu știu, 
place, dar toate 
Divizia X conduse dc mine in a- 
ceastA toamnă au fost destul de 
bune. Aș da ca exemplu partidele 
Petrolul — Dinamo, F.C. 
Rapid, Steagul roșu — 
Sport club Bacău 
tee toate.
1—1) s-a detașat, dar, 
repet, valoarea de 
părut mai ridicată 
precedent.

— Ați arbitrat

Argeș — 
F.C. Argeș, 

Petrolul. Din- 
Petrolul—Dinamo 

în | 
ansamblu 
decit in

i (scor 
general, 
mi s-a 
returul

cîteva_ _ ___  .. partide
cheie. Cum apreciați nota de spor
tivitate în care s-au desfășurat ?

— Fac întîi precizarea că mă voi 
referi doar la meciurile arbitrate dc 
mine, tn toate cazurile, spiritul de 
fair-play n-a fost compromis. Și ți
neți seama că rezultatele n-au fost 
favorabile întotdeauna gazdelor. I.a 
Ploiești. Dinamo a făcut egal, iar 
In Bacău a ciștigat Petrolul. O sin
gură dală am scos cartonașul gal
ben. la meciul Universitatea Craio
va — Steaua. In rest, nimic. Aceas
tă atmosferă de sportivitate mi-a 
creat condiții să mă achit bine de 
misiunea încredințată. Așa se face 
că in șapte partide am obținut ma
ximum de stele : 35 (n. n. cel mai 
bun procentaj din tur, cea mai 
bună performanță din ultimii ani). 
Jocul și arbitrajul trebuie să consti
tuie un tot unitar, și acest lucru mi se 
pare a fi cel mai important.

— Profitlnd de această discuție, 
vă rogăm ca în calitatea dv de me-

die sa ne spuneți ce ați recomanda 
fotbaliștilor pentru această perioa
dă de vacantă ?

— Fiecare să manifeste o perma
nentă stăpinire de sine în fața nu
meroaselor tentații ale vieții extra- 
sportive. Știu, oameni sintem. dar 
sportivii trebuie să se supună unor 
legi cam aspre, dacă vor să facă 
performanță cu adevărat. Deci, cum
pătare, fără abuz în alimentație și 
fără... vin bun. Și cit mai mult 
somn.

— Ce vă doriți în 1973 ?
— Să conduc numai meciuri bune, 

care să satisfacă exigențele publicu
lui, și arbitraje de cinci stele chiar 
dacă va exista pericolul de a mă... 
repeta I

Constantin ALEXE

NU NUMAI DORINȚA..."
9

Cu antrenorul Virgil Biujdea despre Flacăra Moreni

I BASCHET iN DIVIZIA A (MASCULIN;

DINAMO ȘI STEAUA AU DOMINAT NET PRIMUL TUR
Primul tur al campionatului na

țional de baschet masculin s-a în
cheiat cu succesul echipei Dinamo, 
învingătoare în toate cele 11 par
tide susținute începînd de la 15 oc
tombrie. Pe locul secund, se află 
formația Steaua (o singuri înîrir.- 
gere, tn fața dinamoviș'-.ier) care tei 
păstrează șansele la locul L iar eu 
condiția unor evoluții mai bune In 
următoarele confruntări directe cu 
campionii țări’. Deci, din nou «n 
duel, Dinamo—Steaua, așa cum 
ne-am obișnuit să vedem aproape 
cu regularitate tn Cele 24 ediții a'.e 
campionatului. O nouă dispută Di
namo—Steaua al cărei rezultat va 
fi cunoscut abia la 2 iunie, zi in 
care va avea ioc meciul ceris.v din
tre aceste echipe fruntașe ale ba - 
chefului românesc. Pînă atuaa. aă 
amintim că și Dinamo ți Steaua *u 
fost singurele team-ur. care *-«u 
prezentat bine pregătite îr.cd Cin 
prima etapă a diviziei A. că evol.- 
ția lor a fost treptat ascendentă, 
că victoriile obținute în câmpie,-»: 
au fost. In mare* lor majoritate, 
realizate la diferențe cateșcrtee »- 
cestea ilustrind nu numai eapac-.ta- 
tea individuală a jucătorilor, ri ți 
baza solidă a prqBltjrîi efectuată 
încă dinaintea începerii competi
ției. tn plus, să nu uităm că D - 
namo (antrenor Dan Niculescu) ți 
Steaua (antrenor- V&sile Popesc.; 
au avut de susținut ți partidele tfcn 
cadrul C.C.E. țt respectiv Cupe. 
Cupelor. Acestea au fost ers—er.e

SCRIMĂ rtOSPECTĂM EȘALONUL PROMOVATELOR IN DIVIZIA A

AZI: POLITEHNICA IAȘI ȘI MEDICINA TG. MUREȘ
Promovarea unei echipe — de 

scrimă ca și din orice allâ disci
plină — în eșalonul de frunte al 
campionatului național ridică. în 
mod firesc — diverse probleme. 
Sporesc exigențele față de spert - 
vii respectivi, car, tn același timp, 
se face resimțită necesitatea de • 
Ii se creea acestora condiții cores
punzătoare de pregătire. întrebări 
$1 speranțe, incertitudini și ambi
ții alcătuiesc trama pe care spor
tivii și antrenorul lor țes compor
tările Viitoare.

Ce își propun să realizeze cele 
patru formații care au promovat 
în divizia A ?

Ce garnituri vor alinia și ce pro
bleme îe preocupă în mod deose
bit î Iată obiectivele anchetei noas
tre în rîndul antrenorilor celor pa
tru echipe.

In prima parte publicăm răspun
surile privind cele două promo
vate din provincie; Politehnica 
Iași și Medicina Tg. Mureș.

MAI INTÎI UN AN DE RODAJ

Antrenorul clubului ieșean. Nico- 
lae Pufnei ne-a mărturisit că pen
tru primul an de evoluție in divi
zia A cu formația de floretă nu-și 
propune altceva decît să asigure 
un rodaj echipei.

„Nu-mi doresc să mă situez pe 
locuri de frunte cu floreliștii mei. 
tn anul de debut este de-ajuns să 
ne menținem în divizia A. Pentru 
următoarea ediție, cea din 1974, 
vom aspira Ia mai mult căci tine
rii mei floretiști vor acumula ex
periență, vor deveni mai maturi".

în ceea ce privește garnitura de 
care Va dispune Politehnica în 1973 
ea va avea in frunte pe N'icolae 
Vlad. participant la Campionatele 
balcanice de la Ankara, Alături de 
el vor evolua orădeanul Ladisiau

difccie, ac.ioiv-.te. frxâ. r- torw _« 
reprezentanxele României cxre aJ 
eliminat pe Hooka Tapicla fi AJl> 
cemik Sofia Oinamof ; pe Micem 
Ramat Gir. și Ford Azw?

r.

a

ci.

Ruff și sătmâreanul Vasile Anieu- 
lâesei care îți fac. actualmente, 
studiile la lași precum ți mai tî- 
nârul Gh. Dumitrescu.

Problema cea mai acută a ieșe
nilor ?

.Ceea ce ae trebuie. înainte de 
orice — ne-a răspuns N. Pufnei — 
este un al doilea antrenor. După 
cum știți eu mă ocup la ora ac
tuală și de secția de scrimă a Po
litehnicii și totodată actives cu o 
jumătate de normă, la Clubul Spor
tiv Municipal. ..Poli" are două e- 
chipe în divizia A, C.S.M. luptă 
tot en două, in divizia B. Dezide
ratul meu e firesc și nu frizează 
utopia pentru că există posibilități 
de încadrare a unui nou antrenor 
in acest mare centru universitar".

S. B.

DUPĂ DOI ANI DE ABSENȚA

Echipa feminină de floretă a Me
dicinii Tg. Mureș a mai activat în 
prima divizie pe care a părăsit-o 
în 1970. După doi ani de absență, 
medicinistele revin în eșalonul de 
frunte. Cu ce gînduri ? Iată ce ne-a 
răspuns, conf. univ. Andrei Ka- 
kucs : „Am reintrat în divizia A cu 
speranța că ne vom menține. Cu 
lotul pe care-1 avem cred că vom 
putea termina pe un Ioc dc mijloc 
in clasament. între timp ne vom 
strădui să formăm noi elemente 
valoroase cu care vom aspira la 
mai mult".

— Ce Iot veți folosi ?
— Același cu care am reușit să 

revenim in prima divizie. Adică : 
Sofia Orban, Suzana Szaplonczai, 
Lucia Briscan, Judit și Erszebet 
Szocs. Dintre elementele tinete se 
impun pentru o eventuală inte
grare în formație Imola Tordai și 
Ecaterina Zoldi. Ne este, insă tea

H F

se >

mă că din toamnă nu vom mai 
conta pe Szaplonczai. încheindu-și 
studiile, ea ar putea fi repartizată 
mult prea departe de Tg. Mureș 
pentru a mai avea, practic, posi
bilitatea să activeze în clubul nos
tru.

— Problema cea mai arzătoare 
a secției de scrimă ?
- Avem, în general, condiții bu

ne de pregătire. Dar ducem lipsa 
unui aparat electric pentru semna
lizarea tușelor și, mai ales, a unul 
antrenor secund. Eu, cu toată bu
năvoința, nu pot acoperi așa cum 
ar trebui necesitățile tuturor for
mațiilor ; spada și floreta fete (di
vizia A), floretă băieți (divizia B) 
și sabia în campionatul de califi
care. Acest lucru se reflectă în re
zultatele echipelor. (C. ALBU — co
respondent).

LA 3 IANUARIE 1973 TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES A NOULUI AN
Administrația de Stat Loto—Pro

nosport organizează în ziua de 
miercuri 3 ianuarie 1973, tragerea 
specială Pronoexpres A NOULUI 
AN, tragere care atribuie partici- 
panților premii în autoturisme, 
excursii și bani.

Astfel, jucînd Ia această tragere 
puteți cîștiga în număr NELIMI
TAT : autoturisme DACIA 1300 și 
FIAT 850. excursii în Cehoslovacia 
pe ruta PR AGA—KARLOWY 
VARY, excursii în IUGOSLAVIA 
și ITALIA precum și numeroase 
premii în bani de valoare fixă și 
variabilă, Procurați-vă bilete pen
tru tragerea specială Pronoexpres 
A NOULUI AN din 3 ianuarie 1973 
— cadouri utile — pe care le pu
teți oferi celor dragi. Nu uitați :

et'-ia
? W* • țrer- 
a LETS- U-
-i

“îw m fiyrig K cej

c e<: jerm. Fese . K
riU* eJemenle t sere. lâne i tate 
fiBC, iertate, ca reaie perspective 
tPo&a ia PoL**r.-lca B-jcsreșV-. S- 
mulesej la Rapid. Crătv oa ia Po
litehnica Cluj. Gh țt M Dumitru 
ia Vocnța Bucurețx Strar-la; ia 
Academia Militară J. aJ.

Toate aceste apreriert poctuve 
pălesc. însă, in fața carențelor ma
nifestate în pregătirea *tcâ ți teh
nică. capitole la care trebuie să ae 
lucreze ca mult mai multă strga- 
ințâ decit pinâ acum. Să sperăm că 
pînă la 25 februarie, ciad va fi 
reluat campionatul, dîvizi.șnarele A

IN DIVIZIA B. S-A
în ultima etaoă a turului secund 

al diviziei B. au fost înregistrate 
următoarele rezultate i MASCU
LIN ; Voința Zalău — 5’urețul Tg 
Mureș 91—74 (♦+—3ȘȘ — iacă ur. --- 
de nivel tehnic satisfăcător Yotiița 
a ciștigat pe merit victoria si ■ tre
cut pe primul loc In i Imunii nml 
seriei. Cele mai multe puncte: Ca
lo? 36. Bartha 14 pentru învingătr-l. 
respectiv Covaci 21, Mircea 10. A Ar
bitrat foarte bine Gh. Rusu — Cin; 
și A. Jakob — Satu Mare (M. BON- 
ȚOI-coresp.). Universitatea Craiova — 
Voința Timișoara 59—57 (27—31). Po
litehnica Iași — A.S.A, Bacău 6~—53 
(40—30), Sănătatea Satu Mare — Me
dicina Tg. Mureș 50—70 (20—3i!.
Crișul Oradea — Clujeana 65—63 
(31—26, 53—55), Olimpia Sibiu —

C.S.M. Reșița 2—0 — neprerentare ") 
Rapid C.F.H. Galați — C.S.U. Bra
șov 64—77 (27—35). Politehnica Ga
lați — Politehnica Iași 90—72 

mai multe bilete, mai multe șanse 
de cîștig.
• Ne aflăm în plină vînzare a 

biletelor pentru tragerea specială 
Loto a Revelionului din 1 ianuarie 
1973, tragere care acordă în număr 
NELIMITAT premii în numerar de 
valoare fixă și variabilă, autoturis
me DACIA 1300, autoturisme 

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. 31 DIN !» DECEMBRIE 1»7Z î

Extragerea I : Cat. 2:2 variante 10% a 39 985 lei ; a 3-a : 6,35 a 12 594 le! : a
l-a : 29.90 a 2 675 lei ; a 5-a : 120,83 a 662 lei ; ă 0-a : 3 822,69 â 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 1 115 393 Iei.
Extragerea a il-a : Căi. A ! 1 variantă a 100 000 let; Cat. B : 16.70 a 3 136 ’.el t

Cat. C : 46,75 a 1831 iei i Cat. D : 2 292,70 a O0 lei ; Cât. E : 127,55 a 200 lei ; Cat, Fi
2 573,45 a 40 lei.REPORT CATEGORIA A : 69 200 lei.

Premiul de 100 000 lei de la categoria A, a revenit participantei TOMA ANICA, 
din Brăila.

Rubrică redactată de LOTQ = PRONOSPORT

lre; e spectaculos pe Douglas, ju- 
Kseorr Tapiola) a avut o contri- 

c-rtmute de ecîuna Dinamo în 
rus HEDENSTROM — Helsinki 

-n îți r» îngădui o odihnă totală 
• ceea ce ar însemna un regres de 
fonaă). ci vor folosi perioada de 
dc-uă Iun. pentru antrenamente la 
- ve»-_; «licitărilor baschetului mp-

D. STANCULESCU

AZJ. STEAUA — „U* CLUJ
Restanța Steaua—Universitatea 

Cluj etapa a cpta a campionatului 
mascuhn- se dispută astăzi, la ora 
19. in sala Ciulești.

IXGHEIAT Tl-RI.L SECl\D
ta-X : FKNUNîN: îr s-_ Pedago

gie Tg Măreț — Voința Breșav 
•S*—6Z -34—». Toc-.S-.ex Oocsta-.ța— 
Universitatea iași 
in derhir—t:i serie 
țesceic coedocezu 
puacte c-ferer.ta.
sectele au redau ___
ia »a punct, dar fr. final gazdei a 
•u izbcut. iutașl. să-si asigure un 
sucots ir»r.-u.s. Cele mai mult» punc
te i Eugenia D-jn-.itrz 14. Elisabeta 
Teodorescn I< Gabriela Nut 13 pen
tru Tfc-njstex, respectiv Ot-:ig A- 
postnî 1* si Elena Anichlței It (G. 
TAMAȘ — corespx Co-^tructorul 
Arad — Medicina Tnais'-sre 4A—15 
(15— Zii. Universitatea Craiova — 
Metaiol Salonta 57—« (S—37).

Rezultate.e au fost transmise de 
corespondenții N. Drăgănoiu. Șt. 
Gurgui. Șt. lacob. T. SiriopoL C. 
Albu. t. loaesca. f. Ghișa. Șt. Vida, 
D. Diacoueșcu.

MOSKVICI 4O8.’41J, excurs.. în 
Republica Democrată Germană de 
cite 2 locuri pe itinerarul : 
LEIPZIG—BERLIN—DRESDA ți 
excursii Ia PARIS.

Duminică 31 decembrie 1972, este 
ULTIMA ZI în care vâ mai puteți 
procură biletele.

și seria a VÎ-.
Vrei nu vrei, pronunțînd numele 

formației FLACĂRA MORENI, te 
gîndeștl imediat la antrenorul ei, 
Virgil Blujdea. Și asta pentru că nu 
numai debutul, dar și împlinirea sa 
ca antrenor sînt legate de această 
echipă. Intr-adevăr. renunțînd ia 
activitatea de jucător (vi-1 mai re
amintiți ca extremă stingă în ecliipa. 
„bancarilor" îfttr-un atac în- care,1' 
printre alții, mai erâu Ozon și Smă- 
răndescu II ?), Blujdea a preluat 
echipa din Moreni. Era în 1963 și 
timp de 6 ani, antrenor și echipă au 
fost nedespărțiți. în 1969, însă, se 
produce ruptura. Șj nu după multă 
vreme Flacăra cade în Divizia C. 
tocmai cînd asociația sportivă din 
Moreni se Rindea să aniverseze un 
sfert de veac de activitate neîntre
ruptă în „B“!

S-a îficercat reînnodarea firului 
rupt, cu alți antrenori, dar reușita a 
intîtziat Și atunci, conducătorii a- 
cestet vechi echipe au apelat din 
nou ia Blujdea, care între timp pre 
luase frinele formației Progresul 
Brăila. Și iatâ-i din nou împreună 
pe Blujdea și Flacăra Moreni. Din 
toamna lui 1971.

— Și ce s-a întîmplat de atunci 
și pînă acum. Virgil Blujdea ?

— Multe. Mai întîi Flacăra a 
venit in rîndul echipelor de frunte 
din seria sa din Divizia C. iar anul 
acesta, in vară, ani fost prezenți la 
barajul pentru Divizia B. unde am 
pierdut in fața Gloriei Buzău; turul 
actualei întreceri l-am încheiat pe 
locul secund în serie, după Dacia 
Pitești, In al doilea rind s-a schim
bat structural echipa. Au plecat 
foarte mulți jucători de bază, ca 
de pildă fundașul central Dumitran 
(la T. M. București) și coordona
torul formației. Frîncu (la Carpați 
Sinaia). Lipsa lui Frîncu o resim
țim ți acum ; a trebuit să fie schim
bat tot stilul dc joc al Flăcării. Au 
revenit in echipă atacantul Baicu 
(de Ia Ceahlăul Piatra Neamț) și 
extrema Cimpu (de la Șoimii Bu
zău). .Au fost promovați cîțiva ju
cători tineri, că de pildă fundașii 
gtefănescu ți Vasilache.

— întrevedeți sanse echipei dv. 
| <a barajul de anul acesta ?

— Cu toate că returul partide) cu 
Dacia Pitești, principala noastră 

I contracandidată la șefia seriei il 
I vom susține la Pitești (astă-toamnă 

noi am ciștigat cu 4—1), consider 
că avem mai multe șanse la locul I 
decit echipa uzinei de automobile. 
Avem un program care ne avanta
jează.

— înseamnă că ați aruncat mă
nușa echipei din Pitești...

— Consider că nu trebuie să ne 
ascundem după deget : este o riva
litate pe deplin sportivă intre noi 
și ei. Sigur că vreau să vin cu Fla
căra pe locul I. și să înving și Ia 
baraj !

— Se spune despre "Flacăra Moreni 
că este o echipă In care elementul 
autohton este foarte ., rar 1

— Profund greșit! Este adevărat 
că multi ani in echipa noastră ju
rau numai 2—3 fotbaliști din Moreni, 
restul fiind de prin alte locuri. In 
clipa de față insă. 99 la sută din 
băieți sînt din Moreni. Acesta este,

MINISTERUL TURISMULUI
ASOCIAȚIA ARTIȘTILOR FOTOGRAFI

Organizează Concursul de artă fotografică cu temă turistică 
. ROMANIA PITOREASCA1', ediția a V-a, 1973, deschis tuturor foto
grafilor profesioniști și amatori din țară.

Concursul este dotat cu numeroase premii.
Se primesc fotografii în alb-negru (format standard 30x40 cm 

sau variante pe înalt sau pe lat, avînd latura lungă de 40 cm), fo
tografii color (de la 18x24 pînă Ia 30x40 cm) și diapozitive reversi
bile color (6x6 sau 6x9 cm), încadrate în tematica stabilită prin re
gulament.

Regulamentul concursului precum și borderoul de participare, care 
va însoți obligatoriu lucrările prezentate, pot fi obținute de la :

Ministerul Turismului, Agenția Română de Publicitate pentru 
Turism „PUBLÎTURÎSM", Str. Luterană nr. 13, București, sectorul VII.

Primirea lucrărilor : 15 mai—31 mai 1073 (data poștei).
Pentru relații suplimentare vă puteți adresa zilnic Agenției 

..Publiturism", la telefon 16 21 82, între orek 8—16.
PUBLÎTURISM

a Divizidi C
de altfel, și unul din secretele com
portării mai bune a echipei în ul
tima perioadă. Profesorul Cotei, fost 
jucător al formației, cel care se o- 
cupă de juniori, mi-a recomandat 
trei tineri pentru promovarea în lo
tul de seniori : Mitrca, Gruia și 
Năstase. Cu ei, procentul ce vi l-am 
dat mai înainte se îmbunătățește 
și mai mult.

— Există la Mornei condiții pen
tru realizarea unui fotbal de cali
tate 7 Mă refer la baza materială...

— încercăm să facem cit mai bine 
cu ceea ce avem. Sper însă ca fac
torii de răspundere să-și dea seama 
și să contribuie la crearea unor 
condiții mai bune decît cele dc a- 
cum. Conducerea asociației, ca și 
organele locala, doresc ca echipa să 
revină în „B“J Dorința nu înseamnă 
insă totul...

- Ce ne puteți spune despre va
loarea fotbalului practicat în seria 
a Vl-a. din care faceți parte ?

— Dacă în campionatul trecut pre
ocuparea pentru fotbal de calitate 
se vădea la echipele din Slatina, 
Turnu Măgurele și, firește, Moreni, 
de data asta există 5—6 echipe de 
forțe apropiate : Dacia Pitești. Fla
căra Moreni, Oltul Slatina. Automa
tica Alexandria. C'liimia Tr. Măgu
rele. Există insă o diferență destul 
dc mare de valoare între aceste for
mații si restul.

— O ultimă întrebare : publicul 
îndrăgește în continuare echipa ?

— Avem spectatori mai ntuiți dc
cit in Divizia B ! Atit dc fierbinte 
este dorința tuturor de a reveni in 
cel de al doilea campionat al țării! 
Firește, mă bucură atașamentul 
publicului, încurajările lui. Iți dau 
aripi. Pe de altă parte îl rog să fia 
mai îngăduitor cu fotbaliștii: nu în
totdeauna poți cîștiga. nu întotdea
una poți juca bipe sau foarte b'ne. 
Există perioade de eclipsă de formă 
etc. etc. Sigur, dorința noastră este 
să mulțumim publicul. De altfel, 
este deviza echipei!

Mircea TUDORAN

REȘIȚENII

NU ȘI-AU UITAT 

OBLIGAȚIILE DE GAZDE
Ieri ne-a vizitat la redacție prof. Ilîft PâtruicA, președintele C.J.E.F.S. Carăș- 

Severin. Am profitat de ocazie și 1 -am 
întrebat pe acest destoinic activist sportiv, care este stadiul lucrărilor ce 
trebuie executate la stadionul din Re
șița în vederea asigurării securității ar
bitrilor și echipelor vizitatoare în timpul jocului. Prof. I. Pătruică ne-a spus 
că gardul protector ce împrejmuiește terenul a fost refăcut conform cerințelor F. R. Fotbal, iar noile vestiare, 
împreună cu cabinetul medical, se află intr-o avansată fază de construcție.

La reluarea campionatului. echipele 
vor beneficia, astfel, de condiții optime de echipare și de reconfortare în tim
pul pauzei. Aflate sub tribuna î, com
plet izolate de public, cabinele vor avea legătură directă cu terenul printr-un tu
nel a cărui construcție este terminată. 
(Al. C.) 4;



Wlhlume
SE CONTUREAZĂ IMPORTANTE SIMPLIFICĂRI

REVELION. NICOLAE MUSTAȚA 
LA CROSUL SAN SILVESTRO

. Ieri dimineață a părăsit Capitală, 
îndreptîndu-se spre Sao Paulo, aler
gătorul român Nicolae Mustață, in
vitat să participe la tradiționalul 
cros San Silvestro ce se desfășoară 
in acest mare oraș brazilian în 
noaptea de revelion. Atletul dina- 
movist este primul alergător român 
invitat să ia parte la această pres
tigioasă competiție care încheie, de 
obicei ,anul atletic internațional.

>•

Oaspeții sosesc azi OLIMPICE
Continuîndu-și activitatea de pre

gătire și verificare, pe care o des
fășoară în această perioadă de 
iPauză în calendarul competițiilor 
interne, reprezentativa noastră de 
hochei va susține în aceste zile de 
sfîrșit de an patru jocuri amicale 
cu selecționata secundă a Elveției. 
Testul se anunță a fi mai mult de- 
cîl interesant din două motive. In 
primul rînd dacă ținem cont de va
loarea formației oaspe. în rîndiirile 
căreia se vor afla unii dintre cei 
mai buni jucători din noua genera
ție a hocheiului elvețian. In acest, 
sens nu poate fi neglijat iaptul că 
în urmă cu doi ani reprezentativa 
'..tării cantoanelor11 a cîstigat grupa 
B și anul trecut a evoluat în gru
pa A a campionatului mondial, 
unde cu toate că a ocupat ultimul 
Ioc. ceea ce face ca la apropiatele 
partide din grupa B (martie 1973. 
Graz — Austria) să se numere 
printre adversarii jucătorilor ro
mâni. a avut o comportare merito
rie.

Cel de al doilea motiv pentru 
care jocurile cu hocheiștii elvețieni

sint socotite extrem de utile și 
edificatoare este acela al ritmului 
în care ele se desfășoară și care 
este foarte apropiat de cel de la 
campionatul mondial. Iată ordinea 
acestor partide : 27 decembrie la 
Poiana Brașov, 29 și 30 decembrie 
la Miercurea Ciuc șl 2 ianuarie 
1973 la București. Deci, o suită de 
patru confruntări la încheierea că- 
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Tiron 
mult

• Comisia mixta C.LO.—C.N.O. -• .» - '-c'ec a opt protx
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decad 
de a

la tir cu arcul și 
_ la sărituri in

și pe iarbă.
îndoială, ne așteaptă o . pe- 

de ample și. probabil. înflă- 
discați: in apărarea Sțportu-

:e j as
in a-

mont, a 
i even- 
de s!a- 

at de o 
î cum a do-

atletismul 
urmează să sufe- 

**revMbile ajustări
■ este fie
uărul de

urmat in ordine de Valeri Boizov 
(l'.R.S.S.) — atletism. Mark Spitz 
(S.U.A.)-----natație. Shane Gould |’A'.-
tralia) — natație. Heitțe Rosendahl rR.F. 
a Germaniei) — atletism. Lasse Viren 
(Finlanda) — atletism,' Jdhn Akli Rua 
(Uganda) — atletism. Joe Frazier (S.U.A.) 
— box, Olga Korbut (U.R.S.S.) _ gim
nastică și Viktor Alexeev (U.K’.S.S.)' — 
haltere.

reia este cert că 
M. Flamaropol și Ion 
putea avea o imagine 
cuprinzătoare asupra formei si 
lorii jucătorilor selecționați,
plus, se poate realiza mai bine < 
omogenizarea echipei, omogenizare 
care la ultimele dispute de verifi
care — cele cu jucătorii 
Sparta Praga — s-a arătat 
deficitară.

Iată și lotul oaspeților, care 
sosi azi la București : Meulr 
Guy Croci-Torti (portar: . Yres 
Croci-Torti. Rocatti. Zenhansem. 
Kbliker. Weiss. Weber. Kaufmar. .- 
(fundași). Rutti. Cenci. 
Spengler. Sprecher. Jean 
Torti. Vogelsand. Borer. 
Pfamatter (atacanți).

gindit faci«n>«r 
ireal.

Ia icte *4 
care si-a <esfas«ra: 
la care au 
turi virate de OLa« 
Ifactoai». Hara-^d H 
HaUer

FIXAT LOTUL DE RUGBY AL

Eduard Denischi. noul trimit cwrdMata

României pen-fost fixat lotul 
turneul din cadrul „Cupei 

1973 rezerva
: a
tru

.țiunilor F.I.R.A." 
niorilor, programat in țara 
tră, între 18 și 22 aprilie. Lotul 
prinde 32 de jucători, dintre care ce; 
mai mulți aparțin echipei Grivița 
Roșie: 9 (Bunduc. Diaconu. Atana- 
siu, Gulei. Păduraru. Dragu.
Marin, Sișu și Girbaju). Clubul 
sportiv școlar, a cărui echipă e 
campioana țării pe anul ir. c 
dă 7 jucători (Silvestru. Oțe „ 
Marin, Moraru, Milca. Ghi .. 
Tziadik), Farul Constanța 4 (G - 
nan, Pop, Grosu, și Holban). Școa
la sportivă nr. 2 din 
Dumitrașcu, Tudosie 
Olimpia București 
Voicu), Rapid București 
si 
C.S.M.
Sibiu 
(Borș), Energia 
și C.F.R. Brașov (.Constant;

In urma refuzului- categ 
prof. Nicolae Pădureanu. 
antrenor principal la lotulu: 
țional de juniori, de a con-.: — 
pregătirile (motivind aceasta : 
obligații multiple în cadrul In<-.- 
tului de Arhitectură. în calitatea 
sa de șef al catedrei de educație 
fizică și sport), federația a L-s- 
nevoită să ia în discuție alcătuirea 
unui alt colectiv. La propune; .•? 
Colegiului central de antrenori, op
țiunile s-au oprit asupra antreno
rilor Eduard Denischi de la Olim
pia București, Alexandru Carnabel 
de la Constructorul București șj 
Traian Doiciu de la Farul Con
stanța. Din vechiul colectiv a fost 
menținut prof. Nicolae Vizitiu 
la Clubul sportiv școlar.

Biroul 
alegerea

După

Barba), iar
Suceava 

(Wilt). •

Bucureșt 
și Laz;

2 (Mitran
2

cite un j 
(Cojocarul.
Politehnica 

București (Car

C.S.M.

SI AMA

in ceea ce 
■umanii de probe, fie 
caaeareați.

mului sint
zale probele de marș pe 20 km și 
»• km. IAAF (forul suprem al atle- 

■ -a ••• imat dorința de 
menține proba de 20 km mă- 

~ programul J.O. din 1976. Dar 
t ia atletism urmează să se re- 

stringâ. de la 3 la 2 numărul de 
sporirii ce pot fi înscriși de o țară 
la fiecare probă.

Asemenea limitări de concurenți 
sint prevăzute 
scrimă (de la 3 ia 
■pi (de la 4 la 3). la patinaj viteză 
și săniuțe <de la 4 la 3).

Dintre probele de ciclism, comi- 
tia a considerat că se poate renunța 
la tandem, des; președintele fede
rației internaționale. Rodoni. a ar
gumentat că această cursă cons-ti- 

..e jr. e.emă".-. de baza in pregă
tirea alergătorilor de viteză.

Singura eliminare propusă, care 
n-a suscitat nici un fel de protest, 

referă la o probă de tir și 
me cea de carabină calibru 
— 308 m. Președintele U.I.T.. 
Ier. a consimțit că este vorba 
specialitate mai puțin populară în 
rjndul țintașilor.

In sfîrșit. în ceea ce privește 
jocurile pe echipe, se preconizează 
ca numărul participantilor la tur
neele finale să fie redus de la 16 
la 12 reprezentative in următoarele 
discipline : fotbal, baschet. volei, 
handbal, polo pe apă. hochei pe 
gheată

Fără 
rioadă 
cărate 
:\'.or afectate de măsurile ce se pre
conizează.

ROTTERDAM. 25 (Agerpres). — 
După cum s-a anunțat, campiona
tele europene de atletism pe teren 
acoperit vor avea loc în zilele de 
10 și 11 martie, la Rotterdam. Fi
nă în prezent, din cele 31 de țări 
invitate la campionate, 20 și-au 
confirmat participarea. Numărul 
atleților înscriși se ridică la 340, 
astfel că recordul de participare la 
campionatele europene de sală a 
fost de pe acum depășit. La Viena, 
în 1970, au evoluat 226 atleți, la 
Sofia, în 1971, au participat 237, 
iar în 1972, la Grenoble, au fost 
piezenți la start 195.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

federal a fost de acord 
acestui colectiv.

părerea noastră este o

*

începi nd de joi, in patru orate din Suedia

15 REPREZENTATIVE DE HANDBAL MASCULIN
LA STARTUL C. M. UNIVERSITAR

Așa cum am anunțat, între 28 
decembrie și 5 ianuarie, patru o- 
rașe din Suedia vor găzdui jocurile 
celei de a V-a ediții a Campiona
tului mondial universitar de hand
bal masculin. La întreceri parti
cipă 15 echipe care au fost împăr
țite pe patru grupe, în următoarea 
ordine : Grupa A — U.R.S.S.. Sue
dia. Norvegia și Bulgaria ; Grupa 
B — Spania. Franța și R.F. a Ger
maniei ; Grupa C — Cehoslovacia. 
Iugoslavia, Islanda și Algeria ; 
Grupa D — ROMÂNIA. Polonia, 
danemarca și Italia. în fiecare gru
pă se va juca sistem turneu (fie
care cu fiecare), pentru turneul fi
nal calificîndu-se primele două 
clasate din cele patru serii. Gru
pele finale vor fi împărțite, la rîn- 
dul lor în două serii a cite patru 
echipe, primele clasate disputîn- 
du-și direct, titlul. Finala prooriu- 
zisă va avea loc în ziua de 5 ia
nuarie, în sala din orașul Malmo.

După o pregătire indeiMCM* 
minuțioasă, după mă — . - 
și turnee internaționale. repreaeM»- 
tiva universitară a tării MMtR 
câștigătoare a ed:;‘e: c.r. 11*7 
nește la aceste campăif wa- 
cuale cu speranțe mari « aaritoitS 
firești de clasare pe umd *otre 
locurile fruntașe. Ce: doi aatveaari. 
Eugen Trofin - Romeo So-.îris 
la dispoziție următorul lot de ju
cători : Cornel Penu. Con^txoua 
Banciu (portari) — Adrian Ca**a_ 
Paul Stuparu. Ghilâ Liea. lan 
Chircu. Mircea Anton. Constanți» 
Tudosie. Simian Schbbel. Da a Mi
lin. Mircea Ștef. Radu Voina. Ș«e- 
fan Birtalan și Ilie Cirlan.

Din cit se vede, componenta re
prezentativei noastre cupriqde ju
cători valoroși, mulți d;r.‘ e • Re
veniți deja nume sonore in ha-.c- 
balul international. Bineînțeles, 
li s-au adăugat handbalist: ma:

MAXDBALIȘTM DE LA STEAIA 
I Al PLECAT LA ISLO

PEATM W£Cm IETII
CI L F. OPFSAL

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

de o garnitură net superioară celei 
adverse. Voința Odorhei și-a domi
nat partenera de joc de-a lungul 
întregii partide și a realizat o vic
torie comodă, care nu s-a aflat 
nici un moment sub semnul in
certitudinii.

Principalele realizatoare ; Sz<>ll<»sy 
(3) — Mureșul, respectiv Maghiari, 
Marcuș și Teglaș — toate cite 3. 
Au arbitrat P. Radvany și I. Iat- 
caci (Cluj).

RULMENTUL BRASOV — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 11—18

(3—8). Cu toate că această 1. <- 
nire nu se recomanda ca un derby 
al etapei, ea a întrunit toate cali
tățile unei astfel de partide 
care eficacitatea s-a împletit cu 
calitatea și spectaculozitatea. Men
țiuni speciale pentru Simona Arghir 
și Doina Furcoi^ din echipa cîsti- 
gătoare.

Principalele realizatoare ; Arghij 
(5) și Răducanu (5) — Universita
tea, respectiv Radu (4). Au arbi
trat AI. Popescu și Gh. Mateescn.

RAPID BUCUREȘTI — TEXTI
LA BUHUȘI 9—10 (3—7).

Astăzi se dispută runda » do. a

Pentru wecM de Iu an
trenorul Cor&ri Oexa 'mm*
pe cei 12
care a ăsttgaî au- or a.-'gir-.' 
meaul de ia Pieces’ Dawri Cr- 
bap. Galo. Kirsăd. ' •*.
Popescu. Drâgăaită Cawi Cev* 
Geran și MariueSrul. KeSdB OCBC- 
va fi condusă de uc e=pt. :■> ar 
bîtrf din Danemarca Ful 
și Jack Rodiii-

iiabiiii mai multe re- 
avîonut amfioie 
startul ae oe apă. 
distanța circula: ă 
■ medie orară de 
de asemenea, pe 
«i zbor, s-a a*ins 
depâșindu-se cu 

(n cel de-al dci- 
Incârcâtur?. de 

a decolat de 
uscat. A fost 
km cu o vi- 
r km. perfor- 

«e asemenea, un

imernaiional mascu- 
kasche: de la Madrid au fost în-

- .. ră’oarele rezultate,. . Pai-
- Virginia University St—6 
Fea; Madr.d _ Estudiantes Ma
to <S3—ZZ:. Peptru finala s-au 
echipele Palmeiras și Real Ma-

• Q-udianul «poniv ..Marca- din Madrid a 
tniormii clasamentul celor mai buni 10 
.ar, i»7î. Pe primul to. a
ros» da belgian Eddy Merckx.

La Sverdlovsk s-au încheiat întrecerile 
concursului de patinaj viteză dotat cu 
trofeul ziarului „Sovietskaia R-Ossia“. La 
feminin. în proba de multiatîon, pe pri
mul loc s-a clasat Lidia Vorobiovă ca e 
a totalizat 201.566 puncte. In compel -ia 
masculină, victoria a revenit lui Aie- 
xandr Tigankov cu 179.376 puncte.

Din cauza timpului ploios întrecerile 
turneului internațional de teniș de la 
Hobart.au avut de suferit, programul 
desfâșurindu-se cu întîrziere. în semi
finalele de dublu masculin au fost .în
registrate următoarele rezultate : Cooper, 
Dibley (Australia) — Durham. McNamee 
(Australia) 6—2. 6—3: Toroczy. Machan 
(Ungaria) — Doernter. Thompson (Aus
tralia) 7—5.

Concurs de. sărituri la St. Moritz 
(Elveția)
Turneul internațional de la Colo
rado Springs (S.U.A.); selecționata 
universitară a S.U.A. — Cehoslova
cia.
I.F. Oppsal Oslo — Steaua Bucu
rești, meci retur în C.C.E.
Cehoslovacia — Canada (tineret), la 
Colorado Springs
l’.R.S.S. — Cehoslovacia, la Colo
rado Springs
Campionatele mondiale universitare, 
în Suedia
U.R.S.S. — Canada (tineret), la Go-, 
lorado Springs
„Turneul celor, patru trambuline" 
(Oberstdorf, Garmisch, Innsbruck și 
BischOfshofen) la sărituri.
Turneu internațional la Hastings 
(Anglia)

S.U.A. (selecționata universitară) — 
Canada (tineret),, . la Colorado 
Springs.
Tradiționalul cros San Silvestru, la 

Sao Paulo.

CAMPIONATE
ITALIA: Atalanta Palermo 1—0; 

Fiorentina — Roma 2—1; Juventus — 
Ternana 2—0; Lazio — Torino 0—0; 
Napoli — Milan 0—0; Samjxloria — 
Bologna 2—1; Verona — Cagliari 1—1. 
Partida dintre Internazionale Milano 
și Lanerossi s-a întrerupt din cauza 
ceții în minutul 67, la scorul de 1—0 
în favoarea echipei milaneze. In cla
sament, după 12 etape, pe primul loc 
se află la egalitate echipele Intcrna- 
zionale, Lazio și Juventus, cu cite 17 
p fiecare. Juventus are un 
mult jucat.

GRECIA: AEK—Ethnikos 
tir — Aris 2—1; Ătromitos 
klis 1—1; Olimpiakos — 
3—1: Panathinaikos — Panahaiki 4—0 
PAOK Salonik — Panseraikps 2 
Trika’.a .— Paniontos 1—1; Kavăla

TREI PISCINE ACOPERITE PENTRU
PARTICIPANT!! LA C.M. DE NATAȚIE

: <fcr. ocis. avem sufîcier.*e saran- 
ci «?espeti: vor 'vea la dispoziv.e 
- l—;ai baze sportive excelente, 
si condiții de cazare Ia înălți- 

ea «s replan lor.
— I-. rite piscine se vor desfășura 
x^eceriie ?
— Avind în vedere că pentru pri- 
a t-sră. alături de meciurile de 
: .. ce concursurile de înot și de

se vor desfășura și intre- 
•— de inot artistic, am ajuns la

• • CUPE..
Aegaleo 1—0; NikosiaV — Voios 1—2.

In clasament, după-T3 etape, con
duce PAOK Salonik cu 36 p, urmată 
rie Olympiakos și Panalhinaikos cm 
cite 34 p.

TURCIA: -Fenerbahce -— . Boluspor 
1—oi; Sekespor — Adarraspor 1—0; Ga- 
lătasaray — Samsunspor 5—0; PTT— 
Vefa-3—1; Goztepe — Bursaspor 0—0; 
Giresunspor — Altay 1—0: Eskisehir- 
spor — Beșiktas 0—0; Mersin — An- 
karagucu 0—0. In clasament, după 14 
etape, pe primul loc se. află Galatăsa- 
ray Istanbul cu 20. p, urmată de Fe
nerbahce — 19 puncte.

BELGIA: In optimile de finală ale 
„Cupei Belgiei" au fost înregistrate 
rezultatele: Racing White — Cros
sing SCba'erbeek 2—1;- Standard Lie
ge — Union Namur 2—0; Beershot — 
.Saint Nicoles Waes 4—1; F.C. -Liege 
— ^Sporting Charleroi . 6—0; Cerole 
Bruges -•• F. C. Winetrslag 2—0; Be- 
țingen — VK Courtrai 2—1; Waregem 

■— Lierse.Stf 1—1. Partida S. C. An- 
derlecht —. Saint Trond se va disputa 
pe data de 30 de decembrie.

R.F.G. : In campionatul vest-german 
duminică s-a jucat un. meci restan
ță: Rotweiss Oberhausen:— 'F.C. Kai
serslautern: '3—1. In clasament conduce 
Bayern Miinchen, cu 27 p, urmată de 
Fortuna Dusseldorf — 25 p si Wiip- 
pertaler — cu 21 -p. •

ȘTIRI • REZULTATE
• în grupa africană a prelimina

riilor Campionatului Mondial, echipa 
Tunisiei a învins, în meci' retur, cu 
2—0 (1—0) selecționata Republicii A- 
rabe Egipt. Primul joc revenise cu 
scorul de 2—1 echipei, egiptene. In 
urma acestei victorii.' echipa Tunisiei 
S-a -calificat pentru turul următor al 
grupei africane.

• A luat sfîrșit turneul internatio
nal pentru. juniori de la Las Palmas 
dotat cu „Cupa Atlanticului". în fi
nala , turneului, selecționata orașului 
Las Palmas a învins cu 2—8 (1—8) 
echipa R. F. a Germaniei, intrînd în 
posesia trofeului. Pentru ; locul trei, 
echipa Scoției a învins cu Scorul de 
1—0 tormația Olandei.

PIERO GROS —
0 SENZAȚIONALĂ VICTORIE

Cu acest titlu iși începe trimisul 
special al ziarului „SPORT" din 
Ziirich reportajul de la Val d’Ise- 
re. după marea surpriză oferită de 
tinărul schior italian Piero Gros 
la primul slalom uriaș din actua
la ediție a „Cupei Mondiale".

M de sswrcvi. teh- 
X. cifra rc-
TpQ ior ai record în

■■ cu produce di- 
L.'i: ce O’va’tizare ? 
țara noastră au mai 
competiții de mare 
Je o asemenea am-

conGuzia că ne sint necesare trei 
oazine acoperite. Unul — cel de la 
Tașmajdan — există : celelalte vor 

.-.augurate la 1 mai 1973. Con- 
s’.t actorii au folosit documentația 

seinei olimpice din Miinchen. ast- 
;e că din punct de vedere tehnic ele 
vor fi (sperăm) fără cusur. Mai greu 
ne va fi să alcătuim programul 
competiției. Turneu de polo cu 16 
echipe. 29 de probe de înot, patru 
de sărituri, înot artistic... și totul 
in numai 9 zile !

Cine și-ar fi închipuit că la 
numai 18 ani (1,80 in și 72 kg) ju
niorul Piero Gros, originar din 
orășelul montan Ulzio. va învin
ge de o manieră indiscutabilă pe 
toți marii favoriți ai cursei? Aflat 
pe locul secund după prima man
șă, in urma norvegianului Erik 
Maker, italianul a „mers” excepți
onal în cea de a doua, obținind 
prima sa ntare victorie din ca
rieră.

înaintea acestui start, Piero 
Gros nu se afla pe nici un clasa
ment in edițiile precedente ale 
competiției. Cel mai bun rezultat 
al său anterior era un loc III ocu
pat anul trecut într-o cursă de sla
lom pentru Cupa Europei, desfă
șurată in Austria. Aceasta și ex
plică. de altfel, fapiul că el a 
avut la start abia nr, 45. Ceea țe 
nu l-a împiedicat însă — datori
tă stilului său exploziv — să în
treacă adversari mult mai bine 
cotați și să pășească cu dreptul in 
familia marilor staruri.

Nu este mai .puțin adevărat că 
de la acest concurs inaugural au 
lipsit cîțiva dintre marii specia
liști, dintre care reporterul iui 
,,Sport"Ziirich amintește pe Brug- 
g'man, Mattle, Russel, Roland 
Thoeni. Bachleda, Trescb și Rosti 
..Totuși, pentru un debutant lip
sit de experiența marilor curse, 
succesul lui Gros este remarcabil. 
De altfel, întreaga echipă italiană 
a începui cu bine acest sezon, alii 
trei coechipieri ai învingătorului, 
Helmut Schmalzl (3), Gustavo 
Thoeni (7) șl Renzo Zandegiaco- 
mo (9) elasîndu-se printre primii 
10".

Hobart.au

