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Cu îndelungatele sale tradiții spor
tive și cu condițiile favorabile de ac
tivitate în anii construcției socialiste, 
municipiul București are create premi
se deosebit de avantajoase și pentru 
dezvoltarea unei mișcări sportive vigu
roase și cuprinzătoare. De aceea, este 
firesc să se ceara mai mult mișcării 
sportive bucureștene. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît o privire retrospec
tivă evidențiază evoluția ascendentă o 
mișcării sportive din Capitală în cei 
25 de ani care au trecut de la pro- 
clămarea Republicii, 
care îl sărbătorim în

In acest ultim sfert 
plin de realizări în 
sportul bucureștean 
steagul socialismului. După o lungă 
perioadă de stagnare specifică epocii 
burghezo-moșierești, sportivii români 
și in special cei bucureșteni ou pă
truns rapid în arena sportului mon
dial, cîștigînd titluri de campioni 
mondiali, stabilind recorduri ale lu
mii și cucerind medalii olimpice. A 
fost un debut prestigios al sportivilor 
noștri, care a deschis calea unor 
realizări de prestigiu în ramuri de 
sport cum sînt atletismul, boxul, lup
tele, handbalul, scrima, tenisul de 
masă, popicele, canotajul academic, 
caiacul și canoea, tirul și altele. De 
menționat este și performanța egalată 
de prea puține țări de a fi concurat

eveniment pe 
aceste zile.

de secol, atît de 
toate domeniile, 
□ renăscut sub

in trei finale ale „Cupei Davis" la 
tenis.

Ce ne arată bilanțul cifric al aces
tui sfert de secol de la prcdamcrea 
Republicii? Față de 120 de grupări 
sportive, cite au existat in 1947 în 
București, avem in prezent 595 clu
buri și asociații sportive, cu 72 mai 
mult decit erau în acel an in toată 
țara. De asemenea, de la circa 150 
terenuri de sport, de toate felurile, 
cite au existat cu 25 de ani in urmă, in 
prezent există peste 1 300, realizate in 
marea lor majoritate de orinduirea so
cialistă pentru uzul maselor de spor
tivi tineri și al sportivilor de perfor
manță, Sînt antrenate acum in com
petiții peste 3 500 de echipe, cu peste 
50 000 sportivi, față de 3C0 de echipe 
cite au activat in 1947.

Activitatea de educație tizică și 
sport desfășurată in organizațiile 
sportive contribuie tot mai mult la 
formarea unui tineret sănătos, energic, 
capabil să îndeplinească cu succes 
sarcinile de onoare ale construcției 
socialiste in patria noastră iubită. 
PARTIDUL NOSTRU, CARE DEFINEȘ
TE EDUCAȚIA FIZICA SI SPORTUL CA 
UN MIJLOC DE .EDUCAȚIE, DE MO
DELARE A CARACTERELOR Sl DE 
FORMAREA CETĂȚENEASCA A TINE
RELOR GENERAȚII, TOCMAI ACEAS
TA AȘTEAPTĂ DE LA MIȘCAREA 
SPORTIVA.
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Sportivi legitimați 
Sporim clasificați 
Echipe participante in com
petiții cu continuitate 
Centre de inițiere și 
care a sporturilor, ce 
wire a populației 
Pro'esori ce educație 
in școG

Antrenori activi 
Arbitri 
Baze sportive de tocte ge
nurile

C Fard realizările anului 1972
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dese--

fizice

e

în acest sfert de secol s-au pus 
bazele unei mișcări sportive de 
masă. ere:ndu-se cadrul organiza
toric pentru cuprinderea unui mare 
număr de ocmeni ai muncii. Tnce- 
pînd cu „Cupa Unității Tineretu
lui" din 194“ s-a deschis șirul unor 
importante acțiuni în acest dome
niu, care au permis ca, de exem
plu. in acest an să participe Ia 
competiții și activități recreative 
inițiate de organizațiile sportive 
circa 450 000 de bucurești. Merită
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menționare în special campionate
le școlilor, concursurile studențești 
interani și campionatele asociațiilor 
sportive din întreprinderi și insti
tuții, care au permis desfășurarea 
unor activități sportive cu continui
tate pentru un mare număr de 

Este cunoscut că in societatea 
tră socialistă plusul de vigoare 
notate asigurată de activitatea

tineri, 
noas- 
și sâ- 
spor-

(Continuare in pag. a 3-a)
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Împliniri

Ca 
tate, 
bine

Cartea sportiva
pe spirala calității

a Republicii, suita prezentărilor monografice

SPORTUL

(paginile 2-3),

încheiem astăzi, in preajma glorioasei aniversări

ROMANESC

AU CIȘT1GAT

• Elevii antrenorului Petre Mihai au ciștigat intilnirea
era de așteptatdecitcu Farul mai ușor

malul 
Aurel

IN 40 DE SINTEZE44,

Aseară, în sala Dinamo, au 
loc cele două semifinale din 
competiției pugilistice

a
Aceștia au 
posibilitățile 

gălățenilor

CONSTRUCTORUL GALAȚI Șl SELECȚIONATA CLUJ 
ÎN FINALA CUPEI f.R. BOX

avut 
cadrul 

... , „_____ dotată cu
„Cupa F. R. Box“. In prima parte a 
reuniunii s-au îritîlnit cele două echi
pe favorite, Constructorul Galați și 
Farul Constanța, gala fiind conti
nuată apoi de Selecționata Cluj și 
Muscelul Cimpulung Muscel.

Disputa dintre boxerii gălățeni șl 
cei constănțeni nu a îndreptățit in
teresul cu care a fost așteptată, da
torită comportării submediocre 
sportivilor de la Farul, 
cedat cu multă ușurință, 
lor de a rezista în fața 
fiind minime.

Constructorul Galați a luat condu
cerea încă din primul meci. In care 
fostul campion Petre Ganea l-a între
cut pe constănțeanul Iuseim Mustafa. 
Deși a fost dezavantajat de alonja 
adversarului său, Ganea a atacat cu 
insistență punctjnd mai mult în fie
care repriză. Replicile Iui Iuseim au 
fost spectaculoase dar. din păcate, 
mult prea rare și gălățear.ul ă cîșt:- 
gat la puncte (2—0). Farul reușește să 
egaleze prin Aurel Mihai, învingător 
detașat în fața lui Anton. Cojan. 
mult prea lent pentru a putea face 
față seriilor fostului campion constăr.- 
țearr (2—2). „Cocoșul" Mircea Toni și 
„pana" Octavian Amăzăroae aduc un

avantaj substanțial echîoei gălățer.e, 
prin victoriile înainte de limită — 
abandon repriza a II-a si abandon 
repriza I — obținute în disputele cu 
constăr.țenii Octavian Badea și, res
pectiv. Petru Manole. Scorul a devenit 
6—2 In favoarea eleviior antrenoru
lui Petre Mihai. încerci nd sâ echili
breze situația, Farul reduce din han
dicap prin „semiușorul" Marin Du- 
mitrațeu. învingător la puncte după 
un meci foarte echilibrat cu Nistor 
Boșcu (4—6). Au urmat trei partide 
ciștigate de sportivii Constructorului 
din Galați care, practic, au încheiat 

formații, 
favoarea 
Dunării : 

Simiones-
Valeriu 

Tîrilă b.ab. 1 
PIr.ă în finalul 
iii mai obțin doer 

victorie (Alexandru Tîr- 
2 Cost că Chiracu), la 

ijlocie ,ultimele două per
ind gălățer.ilo: 
ui la 15—6 In

disputa dintre cele două 
scorul devenind 12—4 in 
sportivilor de pe 
Dumitru Moraru b.p. 
cu. Ștefan Voicu 
Filip și Sandu 
Tiberiu Kocsar. 
reuniunii, constăr 
o singură i 
boiu bk.o. 
categoria mi;
tide revenind gălățenilor, care au ri
dicat scorul la 15—6 în favoarea lo- 
(Mareel Florea b.ab. 2 Petre Pîrvu și 
Vasile Lehâduș b-ab. 2 Ilie Dascălul.

Victoria boxerilor de la Construc
torul Galați e pe deplin meritată. EI 
s-au pregătit cu seriozitate pentru 
aceasta semifinală și rămîn In cor.-

cu un amplu tablou al dezvoltării mișcării sportive

din Capitala țării in acest istoric sfert de veac

Moment de tensiune in meciul dintre constănțeanul Marin Dumitrașcu 
stingă) ji gălăfeanul Nistor Boșcu Foto î V. BAGEAC, stingă) ți gălățeanul Nistor Boșcu 
r.nuare mari favoriți la primul loc 
în competiție. Surprinzător de slabă a 
fn-t. i'-ă prezența in ring a echipe;

Petre HENȚ 
Mihai TRANCA

(Continuare In pag a 4-a)

CORNEL DINU, laureat
ai „Trofeului

s-au încheiat operațiunile de tri- 
răspunsurilor și de centralizare a 

rezultatelor . la tradiționala anchetă pen
tru desemnarea celui mai bun fotbalist 
român al anului, organizată de revista 
„Fotbal".

Iată ordinea
1. CORNEL

29 puncte
2. Alexandru

18 puncte
3. Nicolae Dobrin

13 puncte
4. Stere Adamache

8 puncte
5. Ion Dumitru

7 puncte
Precizăm că 

realizate prin

primilor clasați : 
DINU (Dinamo București)

Boc

(F.C. Argeș Pitești)

(Steagul roșu Brașov)

(Steaua București)

aceste punctaje au fost 
adițiunea punctelpr acu-

Fotbal 72“

în orice domeniu de activi- 
cartea sportivă are rolul ei 

„__ definit în munca de zi cu zi
a antrenorilor, instructorilor, pro
fesorilor de educație fizică, spor
tivilor. studenților de la institutele 
de specialitate, ea-fiind un mijloc 
nu numai de informare, ci și un 
instrument indispensabil de lucru. 

Avînd în vedere aceste conside
rente. sectorul cărții sportive a a- 
tins în acest pătrar de veac cote 
la care nici nu se putea visa în 
trecut. înființată în toamna anu
lui 1949. „Editura Stadion" a cu
noscut. in permanență, un curs as
cendent atît în ceea ce privește nu
mărul de titluri editate, a tiraju
lui. cît și în privința diversificării 
tematicii.

în decursul celor 23 de ani de 
ariston tâ Editura s-a străduit — și a 
reușit, în același timp — să promo
veze o literatură de specialitate 
care să răspundă sarcinilor cu pri
vire la dezvoltarea mișcării de e- 
ducație fizică ?i sport, care să sa
tisfacă operativ și la un înalt ni
vel științific cerințele acestei acti
vități, contribuind în acest fel la 
formarea multilaterală a tînărului 
sportiv al societății noastre socia
liste, la educarea lui în spirit co
munist.

Inexistentă în trecut, ca unitate 
specializată, Editura Stadion, struc- 
turtndu-și activitatea în patru 
grupe tematice („Tehnică și meto
dică pe ramuri de sport". „Lucrări 
de specialitate cu caracter general", 
„Lucrări de popularizare, reportaje, 
beletristică sportivă", „Turism"), a 
reușit acoperirea celor mai diverse 
aspecte ale sportului de masă și 
performanță. Elocvent este în acest 
sens, faptul că pină acum au apă
rut cărți pentru 31 de discipline 
sportive, însumînd peste 400 de tit
luri. Acestora trebuie să le adău
găm cele aproape 200 de lucrări 
destinate istoriei, organizării, teo
riei și metodicii sportului, precum 
și cele privind științele ajutătoare 
(anatomie, biochimie, fiziologie, 
biomecanică, cultură fizică medi
cală, psihologie, cibernetică, socio
logie etc). De asemenea, trebuie să 
menționăm și apariția a peste 200 
de titluri, cuprinzînd sectorul căr
ților de popularizare, avînd o largă 
accesibilitate. In sfîrșit, nu trebuie 
să neglijăm numeroasele lucrări de 
turism, care au reușit să prezinte 
majoritatea zonelor turistice ale ță-

rii șl să satisfacă dorința amatori
lor de drumeție români, cît și a 
numeroșilor vizitatori străini, dor
nici de a cunoaște frumusețile pa
triei noastre.

De la două titluri editate în 1949 
s-a ajuns în acest an la 90, ceea ce 
înseamnă apariția în librării a 
peste șapte lucrări noi în fiecare 
lună. Este un salt — și nu numai 
pe plan cantitativ — care ilustrea
ză elocvent progresul înregistrat în 
acest domeniu.

înfățișînd drumul ascendent par
curs de cartea sportivă în anii lu
minoși ai socialismului, nu putem 
face abstracție de cea de a doua 
latură esențială a activității Editu
rii, tirajul. Notînd doar că în în
treg cincinalul trecut tirajul a de
pășit 2 800 000 de exemplare, iar 
că numai în 1972 s-au pus la dis
poziția celor interesați peste 
1 500 000 de exemplare, credem că 
dispunem de un argument ce ilus
trează convingător contribuția edi
turii la continua dezvoltare a spor
tului de masă și de performanță 
din țara noastră.

Ce valoare acordați 
| fenomenului sportiv

1 SPIRITUL
I DE ECHIPĂ
i d s 
i

o activitate lungă, 
se pare destul

t

Emanuel FANTANEANU

în campionatul feminin de handbal

CLUJ, 26 (prin telefon). — Dis
putele din cadrul primului turneu 
de sală al campionatului feminin 
de handbal au continuat azi (n.r. 
ieri), oferind publicului specta
tor cîteva partide frumoase, de un 
bun nivel tehnic. în general, rezul
tatele înregistrate sînt normale, eta
pa fiind din acest punct de vedere, 
calmă. Dar iată scurte consemnări 
de la aceste partide :

VOINȚA ODORHEI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 10—10 
(4—3). O partidă de mare luptă, 
avînd un final dramatic — nu lip
sit, din păcate, de durități — și un 
rezultat care reflectă corect rapor
tul de forțe de pe teren. Cele mal 
multe puncte au fost marcate de : 
Teglaș (6) — Voința, Gheorghiu (6) 
— Constructorul. Au condus : D 
Purică și D. Dobre — ambii Plo
iești.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 22—10

I
I
I
I

I
I
I
I
I

FRUNTAȘE

(12—7). Cu o apărare ermetică — 
în care a excelat Furcoi — și cu 
un atac care și-a găsit în Simona 
Arghir o excelentă realizatoare, U- 
niversitatea s-a detașat repede, a- 
jungînd să conducă la pauză cu un 
avantaj de 5 puncte. Acest avantaj 
s-a mărit în repriza secundă, mai 
ales că forța de atac a echipei Pro
gresul a scăzut vizibil. Principalele 
realizatoare : Arghir (6) — Univer
sitatea, Szebeni (6) — Progresul.
Au arbitrat: D. Gherghîșan și C. 
Drăgan — Iași.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
RULMENTUL BRAȘOV 24—13 
(11—4). Anihilînd-o pe Irene Oan- 
cea — cea mai eficientă jucătoare 
a formației brașovene — campioa
nele au putut juca ceva mai dega
jat, făcînd în cele din urmă o de-

Nușa DEMIAN

(Continuare in pag. a 4-a)

FOTBALIȘTII SELECȚIONATEI DE TINERET
A

A ROMÂNIEI ÎNVINGĂTORI IN GRECIA: 2-0
TRIKALA (prin telefon). La Tri- 

kala, reprezentativa de tineret a ță
rii noastre, în al doilea meci din tur
neul pe care îl susține în Grecia, a 
învins cu 2—0 (1—0) echipa cu ace
lași nume (locul 10 în campionatul 
primei divizii). Golurile au fost în
scrise de Beldeanu (min. 57) și Roz- 
nai (min. 85). Selecționata română a 
evoluat cu următoarea formație’ :

Iordache — Tănăsescu, Ciugarin, 
Sameș, Anghelini — Mulțescu 
(min. 47 Moldovan), Boloni'' (min. 
60 Dumitriu IV) — Troi, Roznai, 
Beldeanu, Aelenei. La meci au 
asistat 5 000 de spectatori, care 
au aplaudat evoluția bună a 
echipei noastre, din rîndul căreia s-au 
remarcat Sameș, Beldeanu și Troi.

Următorul meci, joi la Larissa.

I 
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Și i 
de .

fructuoasă, pot afirma că 
sportul — ca nobilă ex

presie a mișcării în genere 
oferă omului infinit mai mult 
decit posibilitatea prelungirii 
virtuților fizice ale vîrstei ire- 
petabile a tinereții. Dacă n-ar 
fi așa, el s-ar reduce inevita.- 
bil la un simplu program de 
exerciții cotidiene, rămînînd 
circumscris între, granițele ter
ne ale unei practici rutiniere.

Dar nu, aria de eficiență a 
sportului este mult mai mare, 
pentru că această îndeletnicire 
deține, printre altele, privile
giul de a îndemna individual 
la o permanentă emulație.

Iată de ce el nu poate lipsi 
din arsenalul modern al mij
loacelor educative, iar docu
mentele partidului nostru, în 
care se pun cu atîta profunzi
me problemele creșterii tinere
lor generații în spiritul eticii 
și al echității comuniste, evo
că, printre multe altele, și 
sportul.

Intr-adevăr, stadionul este un 
amfiteatru nu numai In sensul 
propriu al noțiunii. El a deve
nit în concepția noastră, pri
vind formarea multilaterală — 
fizică, profesională și spirituală 
— a cetățeanului, un teritoriu 
al școlii, unde tînărul învață să 
fie puternic dar — în același 
timp — cinstit, harnic, modest, 
muncitor.

Cred, de asemenea, că ptftine 
domenii de activitate omeneas
că dezvoltă atît de mult spiri
tul colectiv cum o face spor
tul. Noi, mai multe fete, am al
cătuit în tinerețe o echipă de 
gimnastică. Am lucrat mulți 
ani împreună. Am împărțit 
bucuriile și necazurile, satis
facțiile și eșecurile. Am învă
țat una de la alta, ne-am sti
mulat și ne-am ajutat una pe 
cealaltă.. Și chiar dacă In con
cursurile interne eram adver
sare, niciodată nu ne-am piz
muit și nu 
rîș.

Să știți, 
coincidență 
realizat TOATE și sub aspect 
social, profesional, cetățenesc. 
Astăzi, fostele componente ale 
acelei echipe de gimnastică (pe 
care unii au supranumit-o pu
țin exagerat „de aur“) sînt pro
fesoare, caută să împărtășeas
că altor generații din cunoștin
țele și experiența lor, din în
vățămintele victoriilor și în- 
frîngerilor.

In drumul, uneori anevoios, 
spre maturitate spiritul de e- 
chipă călit în focul pregătirii 
aspre și al întrecerii ne-a fost 
de un uriaș ajutor. Un prieten 
gata să întindă mina oricui ac-’ 
ccptă Iegămîntul de credință pe 
care el 11 cere.

Rostiți-1 fără ezitare! Veți 
avea toată viața un amic ne
prețuit pentru fidelitatea lui...

ne-am privit chio-

nu este o simplă 
faptul că ne-am

ELENA LEUȘTEAN 
maestră emerită a sportului

ANUL 1972
NAVOMODELISMAEROMODELISM RACHETOMODELISM KARTING

CLASAMENTELE FEDERAȚIILOR PE

celor 
desfă- 
cani-

mulate de fiecare jucător In alte 
clasamente separate, corespunzind 
cinci criterii pe baza cărora s-a 
șurat ancheta : media notelor în 
pionat, opinia antrenorilor de Divizia 
ooinia ziariștilor și comentatorilor 
dio și televiziune, notele obținute
meciurile echipei naționale și votul publi
cului.

De remarcat că laureatul „Trofeului 
Fotbal ’72“, Cornel Dinu s-a clasat pe pri
mul loc în patru din cele cinci clasamente 
pe criterii (ziariști, antrenori, echipa na
țională, public) și pe locul secund în cla
samentul netelor în campionat, repurtînd 
astfel una din cele mai autoritare victorii 
din palmaresul anchetelor.

Revista FOTBAL de azi publică alte a 
mănunte asupra anchetei

1. NICU BEZMAN (Oțelul Ga
lați), 2. Aurel Popa (Politehnica 
București), 3. Ștefan Purice (Gri- 
vița roșie București), 4, Mircea 
Radu (Victoria Bacău), 5. George 
Craioveanu (Grivija roșie Bucu
rești), 6. Petre Horvath (Sanitarul 
Deva), 7. Ștefan Horvath (Sanita
rul Deva), 8. Vasile Nicuiescu (Me
talul Cîmpina), 9. Levente Aved 
(Avintul Gheorghieni), 10. Dorel 
Cilțea (Voința Tg. Mureș). v

1. LEONȚIN CIORTAN (Jiul Pe
troșani), 2. Andrei Ghițescu (Gri- 
vița roșie București), 3. Coslică 
Botez (Politehnica Galați), 4. Frie- 
derich Csasar (Jiul Petroșani), 5. 
Anghel Gheorghe (Politehnica Ga
lați), 6. Vasile Baku (Voința Plo
iești), 7. Mircea Busuioc (Cetatea 
Giurgiu), 8. Eugen Postolache (Po
litehnica Galați), 9. luliu Ludoșanu 
(Portul Constanța), 10. Stelian 
Costache (Voința Ploiești).

1, ION N. RADU (Astronoutica 
Tirgoviște), 2. Elena Balls (Voința 
Deva), 3. Valerian Constantinescu 
(Chimia Buzău), 4. Iosif Kokossy 
(Sanitarul Deva), 5. Ladislau Balls 
(Voința Deva), 6. Valeriu Popovici 
(Zimbru Suceava), 7. Ion Guzu 
(Chimia Buzâu), 8. Ion Botușan 
(Zimbru Suceava), 9. Ion Dască- 
lescu (Lumina Botoșani), 10 Gheor- 
ghe Răchita (Lumina Botoșani).

1. ȘTEFAN IOSIF (Semănătoarea 
București), 2. Constantin Nedelcu 
(Universitatea Brașov), 3. Gheor
ghe Urdea (Universitatea Brașov),
4, Hugo _ Schaser (Cometa Sibiu),
5. Octavian Baku (Semănătoarea 
București), 6, lonuț Bobocel (As- 
kalin București), 7. Adrian Beu 
(Cibinium Sibiu), 8. Aristide Pa- 
raschiv (Askalin), 9. Virgil Oancea 
(Voința Sibiu), 10. Michcsela Ceau- 
cu (Bolidu Ialomița).
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ-INTEGRATĂ
PLANURILOR DE DEZVOLTARE A ȚĂRII

Fenomenul sportiv, sub toate aspec
tele lui, a devenit familiar vieții co
tidiene a Capitalei; Spectacolul spor
tiv, competiția, începînd de la cele 
mai de jos etape și pînă la marile 
confruntări internaționale, nu lipseș
te din programul manifestărilor săp- 
tă minele.

Activitatea competițională din mu
nicipiul nostru, îmbrăcînd cele mai 
diverse forme, este totuși încadrată 
într-un sistem bine delimitat de sco- 

jpurile generale ale mișcării sportive 
și de programul competițional națio
nal. De asemenea, ținlnd seama de 
caracteristicile sportului din Capita
lă, de variatele sale forme și numă
rul mare de participanți, sistemul 
competițional al municipiului Bucu
rești prezintă unele aspecte demne de 
reliefat.

In primul rînd, trebuie remarcată 
tendința din an în an mai evidentă

realizează chiar Ia nivel municipal, 
prin includerea în programul compe
tițional central a unor etape inter
mediare, care au dublul rol ca, pe de 
o parte, să permită unui număr cît 
mai mare de echipe și de sportivi să 
participe la competiții, iar pe de altă 
parte sâ formeze senii șl grupe com- ...ijx,—ii ^......7jațe ca vâ-

decalajele
petiționale cit mai apropi 
loare, evitindb-se astfel 
valorice mari.

Datorită acestor 
cum și acțiunilor 
căriii sportive din

Retmspe<ti iva sărbătorească, jubi
liară, de 25 de ani a sportului bucu- 
reștean, ne relevă un bilanț pozitiv. 
Statisticile arată că în toată istoria 
sportivă a Capitalei pînă la Elibe
rare nu s-a realizat poate nici un 
sfert din cît s-a realizat în acest 
pătrar de veac de sport sub semnul 
socialismafiuL Dar această spirală a 
progresului trebuie continuată și a- 
ceasta nu se poate realiza fără efor
turi deosebite, conștiente, pentru că, 
după cune se știe, pregres de ia 
sine nu eșxistă în nici un ootneniu 
al activității sociale.

Iată, de piidă, apariția marilor 
platforme industriale bucureștene și, 
corelat cu aceasta, • nevo- irr de 
extindere, <Sar șî de vațorifxare de
plină a spațiilor productive existen
te. Acest fenomen, inerent p-regre- 
sului nostru economic și ca atare 
salutar pentru iot poporul noștri 
nu-și mai poete ir.gk.ba tetsdîrta 
aniior trectiți de a asres ca ceatru 
de activitate sportivă tarita» fata ■ 
prinderilor. Mal ales ciori extată 
alte soluții acoes;b.;e vna eScserte 
și mai igienice (depărta de awl 
poluat,ride exemplu» pentru a se 
asigura coatinva dezvoltare a spor
tului de masă în 
lor muncii.

Experiența noastră a oovec.: că. 
fără a negii ja totuc dwvr _irea 
activității sportfw de saacă ta apro
pierea acelor iatapnnden ți 
toții care oferă baoe enpd.:.. de 
mediu, există posOniatam fntt—« 
să de a lansa progresiv • activi
tate sportivă nnliitaierata șî uzac- 
tivă în zonele ani cura 
liniștite ale carrtieretar de 
în zonele periferica ate 
oraș. Primele vor f -ca deau. —
împreună cu centrele de o » m 
și recreație aflate ta Aapotaria pu- 
bHcuLui — nevoile dniee de "*1"- 
re și exercițiu fizic. Siod taeata 
cît mai aproape de tocatele. Ia 
celelalte, mai înoepoetata^ Wr tta 
punde nevoitor cfinitaM de săpd 
mină sau pe timpul ecacBdSjcr. ■ 
pierdem din vedere, la acest w-* 
nici perspectiva deschis* de - 
ferința Națională * P.CJt 
care, pînă anul 1980. se v» MIM 
trecerea la săptărnina de . ie 
40—44 ore. Acest lucru v» e_-

oamenilor muncii un plus de timp 
liber din care o parte, in mod ne
greșit, va fi folosită pentru execritii 
fizice recreative și aducătoare de 
sănătate.

Dar, pentru a putea satisface ne
voile crescinde. ca urmare a crește
ri nivelului de trai și c 
populație:, trebuie să Sta 
acum măsuri care_ _____ r
ritmului dinamic în care ava 
pe drumul societal

Itaaț.e ai 
s de pe 

să «orespundă 
Xrr, 

soc^aLfe msi-

£ țyy»

DECANUL DE VlRSTÂ
AL ACTIVIȘTILOR

OBȘTEȘTI
După ce a Jucat r 

60 de ani în urmi fi 
Tenis ClubukM din Bjc-jt 
profesorul Nicolae Ataesca. 
50 de ani activist al fecer. 
de specialitate, se mal «fa 
azi în plină efervescență crea
toare, în calitate de secretar O. 
comisiei municipale de ragfay 
— București,

Este decanul de vîrstâ al ce
lor peste 7 500 de act riști ce 
ștești ai Capitalei, fără de car 
mișcarea sportivi tumcitooesi 
Bucureștiuhii nu ar putea 
fie nici pe departe ceea ce eșț» 
în prezent.

Gimnast, scrimer. jucător 5e 
tenis și de rugby, prof. N. Al- 
bescu a constituit o prezență 
activă pe terenurile de sper", 
pînă în 1929 (la vfrsta de 37 ce 
ani), perioadă în care, după li
cența de litere și filozofie, a 
luat-o și pe aceea de profescr 
de educație fizică.

A activat apoi ca profesor de 
educație fizică, pensicmîndu—e 
în 1952. Dar nu a abandonat 
sportul nici duoâ aceea. A con
tinuat să joace tenis, sâ facă 
zilnic gimnastică de întreținere 
și de două ori pe săptămină 
alergări ușoare, de menținere 
a sănătății și vigorii fizice. 
„Acesta este secretul meu* — 
spune profesorul octogenar, cu 
părul alb oa neaua, dar plin, 
de vitalitate. Este veșnic pre
zent oriunde se face sport, 
unde se discută și se lucrează 
pentru progresul sportului 
bucureștean. Toți tinerii îl cu
nosc, îl apreciază și îl tratează 
cu tot respectul cuvenit.

„Ea mulți ani" îi dorim ine
puizabilului activist, care îm
plinește peste cîteva zile vîrs'.a 
de 81 de ani, și noi succese ir. 
activitatea sa de susținător al 
sportului bucureștean.

tarea profundă a perspectivelor și 
a ptaauritor de dezvoltare a țării, în 
toe-.e damecdile de activitate — cane 
c - ‘ ’ -•< - si dezvolta
rea reușeam, sportive — nu se poate 
clădi nimic util și trainic nici în a-

o sarcină atît a 
mai ales a acti- 

vjml -c șportiTi. să cunoască în pro-
7 - - V- ■ ’ • • • ■ so-

ctaî.str pn*amtd elaborat de par- 
tid. per tiu a putea lucra conștient 
ti ravjcal ia vederea progresului 
eoecjEj j al sțtort-jbji românesc.
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ompetitii Internationale 
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Echipe in campionatele 
republicane (diviziile A,B,C)

880
Echipe in Campionatele munici
pale seniori+juniori (promoție 

și onoare]
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de a se împleti în mod armonios po
sibilitățile concrete de practicare a 
sportului de către un număr cit mai 
mare de oameni ai muncii, de tineri 
elevi și studenți, cu cerințele instrui
rii sportive și cu exigențele progra
mului competițional.

In cadrul municipiului s-a urmărit 
și s-a realizat ca, prin desfășurarea 
activității competiționale, să se asi
gure promovarea treptată și judicioa
să a sportivilor către etapele superi
oare. Această cernere a valorilor se

STEAUA__ _ , t
cznptamlar europeni" la handbal băieți și Iloretâ fete;

g 
t ■: z~~t Balaș si al lui llie Năstase

•ti

caracteristici, pre- 
genenale ale miș- 

____ , Capitală, s-a reu
șit atragerea și angrenarea în dife
rite forme de activitate sportivă a 
circa 450 000 de cetățeni. Procentul 
cel măi mare din această masă de 
participant! este deținut de tineret, în 
special de cel școlar. Caracterul organi
zat al activității de masă este ilus
trat de existența eelor 2 864 de echipe 
pe ramuri de sport (dintre care 1786 
echipe școlare) care participă în com
petiții locale, la nivelul asociațiilor 
sportive, al întreprinderilor șl insti
tuțiilor etc. Este interesant de remar
cat că multe dintre aceste acțiuni 
sînț declanșate din inițiative locale, 
fapt ce dovedește că sportul a deve
nit o cerință de viață a cetățenilor 
Capitalei. Numărul lor este foarte 
mare și constituie baza pe care se 
trece la etapa superioară a activității 
sportive și competiționale.

Activitatea competițională oficială, 
fixată prin calendarul general al 
competițiilor sportive, a cuprins în 
anul 1972 peste 1100 de acțiuni, înce
pînd de la etapele pe asociație șî pînă 
la finalele pe municipiu. Astfel, au 
fost angrenați intr-o activitate com
petițională continuă și planificată din 
timp un număr de peste 55 000 de oa
meni ai muncii, dintre 
majoritate sînt tineri.

Din această masă — 
gește neîncetat — promovează an de 
an elemente de perspectivă către ac
tivitatea de performanță, desfășurată 
în secțiile pe ramuri de sport 
cele 595 unități organizatorice 
București. Din acest moment, sporti
vii sint încadrați in mod ferm în 
forme de pregătire, în primul rînd 
prin documentul de bază al sportivu
lui, carnetul de legitimare. La 1 de
cembrie a.c. existau în București 
31800 sportivi legitimați. Ei își des
fășoară activitatea competițională atît 
prin participări individuale, cît și in 
cadrul celor 880 de echipe din cam
pionatele municipale de seniori 
juniori (Promoție și Onoare).

Etapa superioară se caracterizează 
prin includerea siporțivilor în siste
mul de clasificare și prin angrenarea 
lor într-șo activitate planificată cu 
obiective precise și științific organi-

r

55 000 de oa- 
care marea

care se lăr-

din 
din

Și

31000
Sportivi legitimat!

oca 55000
Sportivi participanfci la activități
le competiționale cu continuități

1CCa 450 DDD
Participant la activitâti sportive, 

recreative și de agrement

z®te. Cei peste 19100 de sportivi cla
sificați (existenți la 30 decembrie 
1971) reprezintă tezaurul vital al re
zervei de cadre, din care sportul de 
performanță recrutează și selecțio
nează elementele susceptibile să repre
zinte țara noastră 
și internațional.

Astfel, 211 echipe 
diferite ramuri de 
ticipat în acest an 
nivel republican (diviziile A, B, C și 
campionate naționale pe echipe). Au 
intrat în loturile reprezentative de 
seniori, tineret și juniori un număr 
de 1136 sportivi bucureștenl, iar 13 
echipe au participat la competiții in
ternaționale oficiale (campionate eu
ropene, C.C.E., „Cupa Cupelor").

La examenul suprem din acest an 
al sportului românesc — Jocurile O- 
limpice de la Miinchen — au partici
pat 139 sportivi ai cluburilor și aso
ciațiilor din București (din totalul de 
169). Este interesant de menționat că 
88 dintre acești componenți ai lotului 
olimpic au fost sportivi legitimați pen
tru prima oară în unul din cluburile 
sau asociațiile din Capitală.

în concluzie, se poate deci remarca 
scana creșterii valorice pe măsura 
descreșterii numerice, caracteristică 
activității sportive și oglindită în sis
temul competițional aplicat în Bucu
rești.

' Sîntem convinși că perfecționarea 
continuă a acestui sistem va constitui 
și de acum încolo o preocupare im
portantă a mișcării sportive bucu
reștene.

pe plan național
bucureștene — la 
sport — au par- 
în competiții de

nce S* japa rairirwF J

DEMONSTRAȚIILE SPORTIVE OE MASA

eestr®

EXPRESII ALE VIGOAREI

cele de gimnastică modernă 
— Ileana Iosif, cu 12 titluri 
recentele campionate națio- 
Brâlla), rugby (antrenoare 
Lucescu, cu echipă fruntașă

Străduindu-se să răspundă cît 
bine principalei sale meniri, școala a 
preg&tit și transferat cluburilor de per
formanță din București și din alte orașe 
1435 de sportivi. Printre numele 
cunoscute figurează Mircea 
Mircea Sandu, Dumitru Lică, 
Strîmbeanu șl Ștefan Marica 
Cristian Gațu, Cezar Drăgăniță 
beta Ionescu (handbal), Doru

PEPINIERE ALE VIITORILOR
PERFORMERI

I 
ti fc« •>

Eră — TMfie a» extircu:
Mol ei deerorsSrăric ie de — 
casarser spert/r ec c vetre tr»- 

£ție se î? ța?* noasnri. î: 
na: 1*01 pe CS=pua Libert 
ta Btaj. s-aa *: 
de țărar^ 
u.vjc cărr*an pracres^st

40M

î *Fmk

■ăâ5: <4 cj

s_h 1TJ
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NOSTRU
■ reroixrțio- ti socială • eveniment ui ci sârbăf
arx kx pe rit. vicaarea ti CBtnziasand tsaere-
vara tniai nostru sro’ar ti maorilor, ea-

■

. -4â Câ: 
UxUi*).

>•
r

țenerale. Aces- 
oțKtte îa anul 
n anul 1919 ti 
19Z3. ciad ta 
ansambluri de 
ții impuse și 
ursurî de atie-

atta întreceri sportive.
din and 1925. la Plenara 
P CJÎ-. cit și ta Congresul 

1928. parti- 
sarcti:: de

pro®- 
ti~ 
libero
*.;sm si

iacă
C.C. al
al TV-ka al PCJL dii 
dul a trasat tJ.TjC.-ul 
o deosrt tă importanța în domeniul 
activități: sportive muncitorești,
care trebuia să Se condusă în spi
rit revoluționar și în cadrul căreia 
demonstrațiile sportive aveau un rol 
bine determinat.

După eliberarea țării noastre de 
sub jugul fascist, tradiția acestor 
demonstrații avea să continue prin 
marea serbare organizată cu prile-

Primul speetaroi roit «ral -sportiv 
desfteurat in nocturnă a arat loc ta 
mai 19»1. ev prilejul celei de a 4*-a 
aniversări a Partidului Comunist 
Român, tar ur.ul dintre cele mai 
frjrrxtase spectacole cultural-sport:- 
ve — feeria nocturnă" — a fost 
organizat In anul 1954. Ia cea de a 
XX-a aniversare a Ei:berâtii pa
trie? de sub juRul fascist.

La toate acestea trebuie să adâu- 
găn- participarea în fiecare an a 
sportivilor dm «nunicipiul Bjcu 
rești ta manii» demonstrații ale oa- 

or muncii cu prilejul zilelor 
sărbătorești.

Valoarea educativă și propagan
distică a acestor demonstrații es^ 
deosebită. Ele reflectă, ta conținu
tul lor tematic, semnificația

e acestea

tribute aut ia ed. 
executând care ta

spectator, care a 
tă asemenea mand

€W-

zâ ți
«W 17—_r-Ț r

denxKisiTațîi
•.erminat ca
Arii noastre

2 1-

cit și reușita lor au < 
in multe din crasele 
să se organizeze asemenea mar.lfes- 
tați-jîM, printre cele demne de a 
fi amintite înscriindu-se spectaro- 
îul cultural-sportiv de ta Drobeta 
Tuma Severin ca prilejul inaugură
rii marii hidrocentrale de pe Du
năre.

Prin aceste demonstrații sportive, 
- tiDeretul nostru. oamenii muncit 

iși manifestă puterea de muncă, a- 
tașamentul lor față de politica 
partidului, in realizarea năzuințelor 
comune pentru gloria patriei noas
tre și afirmarea poporului român 
in întreaga lume.politică

Marile sărbători ale poporului nostru au prilejuit întotdeauna asemenea exprimări de armonie, grație și îndemânare 
în cadrul demonstrațiilor sportive.

ismul are o 
ndire tot mai 

in rindurile 
ului școlar

. , creat o carte de
care -rr.presioneazâ. în

<.j-un Popescu) și-a 
rixit* M ___________ _ _ bilanțul 
e*iGî* pe«e 13 ani de activitate figurează 
as axai puțin de *76 titluri de campioni 
ratr*r:iH silitori de concursuri cu 
caracter republican si campioni ai școli- 
tar <por-_ e. Din această cifră globală 
- ir : 135 reprezintă titlurile de
e-xasp.MM naționali cucerite de elevii 
r: ia tfJerite discipline. în aceeași

as fost stabilite 2M de noi re- 
r-.-rzr. aaimaJe. iar 412 dintre repre- 
f-tasțri de frunte ai școlii au făcut 
pane — pe o durată mai mare sau mal 

As ioturile naționale (61 în lo* 
•mori £ tineret și 151 în iotu- 
■torf).
aproape MPN de elevi înscriși 

re-* seclii în răstimpul celor 
exHamțft, PH au obținut cla- 

• •rTiTk. incepind de la Juniori 
bai la titlul de maestru al sncr-

cele mai 
Lucescu, 

Mircea 
(fotbal), 

și Elisa- 
____________ r v_______ ,_ _ Tureanu 
și Nicolae Fodorea (hochei), Mihai Di- 
mancea și Elena Ghiță (baschet), Marian 
Stamate șl Constantin Chițigoi (volei), 
Bogdan Mihăilescu (polo), Vasile Țață 
și Alexandru Achim (rugby), Dinu Pișta- 
lu. Dan Hidioșanu și Gh. Zamflrescu 
(atletism).

Din cei 3200 de elevi pe care îi are 
școala în momentul de față — încadrați 
în 20 secții și 162 de grupe —. naulțl bat, 
de asemenea, la porțile consacrării spor
tive, o confirmare a valorii lor în de-

venire eonstitulnd-o și selecționarea în 
diferite loturi naționale.

Rezultatele obținute pînă acum indică 
printre secțiile școlii cu o bună produc
tivitate pe ’ " _
(antrenoare 
cîștigate la 
nale de la 
— Mariana 
în campionatul de Juniori), handbal (an
trenori — Simion Pompiliu, Dan Bălă- 
șescu șl Gh. Alexandre seu), Judo (antre
nor — Mihai Brăileanu, cu echipă în 
divizia A de seniori), volei (antrenor — 
Nicolae Humă), tenis de masă (antre
noare — Georgeta Pitică) și fotbal (an
trenor — victor Dinuț, echipa școlii pe 
locul doi în seria respectivă a campio
natului de Juniori).

Dar la Școala sportivă nr. 2 există, de 
fapt, o emulație generală pentru ridica
rea întregii activități la Indici calitativi 
și de randament superiori.

ROADE ALE UNEI LARGI COLABORĂRI
■

ACȚIUNI SPORTIVE CARE S-AU SOLDAT CU 0 FRUMOASĂ REUȘITĂ 
DATORITĂ STRÎNSEI CONLUCRĂRI DINTRE FACTORII MUNICIPALI

D-jd ram se știe. Legea
i prtvfe» ta dezvoltarea 

de educație C- | 
poet, adoptată la

1 și atribațiiie ce 
arest dctnenhi unora 
> ssasă Acestea tint 
rânitor complexe privind dezvoltarea și ridicarea pe o treaptă calitativ supe- 
edoceției tiztre și sportului
HCimumIs care S-a scurs de atunci, la nivelul municipiului București colabo- 
Sre acești tacturi a ftmetionat destul de bine și de fructuos, roadele el fiind 
ta Mt—ț»»» iernateabO eu care mișcarea sportivă din Capitală se prezintă 

■i de un start de veac «1 Republicii. Această concluzie s-a desprins, de 
dta cuvtotul partiripeițiln. la masa rotundă organizată de redacția ziarului 
i sprijinul CMEFi București, care au apreciat ca pozitivă conlucrarea 
eterii iocaii cu etrdxițli ta domntiul sportului, oferind ca argumente o serie 

se ce s-an soldat ca frumoase
prilei.

zxa ș

fes. «1

3*
aie

«.

■e iasăși 
sarea ia artirhatea 

Binelui Co!isil:u?ji mun:- 
cxoal pcnzru tî-

5i sport. In sint.
de fact, reorezertate toate 

iile de si orza- 
e obțtes-1 cu aîri- 
a acest domeniu în 
acestui birou sînt 

ite pe larg și solu- 
stabilindu-se mă 

corespunzătoare, 
cu -a- 

ale mișcării 
bucureștene, ctt 

care privesc în- 
un departament
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..■zaț’:
cadrul 
dezbă: 
ționati 
șurile 
toate problemele 
racier general 
sportive 
și cele 
deosebi _ _ _______
sau altul. In cazul institu
ției pe care o 
colaborarea cu 
șl cu ceilalți 
este de un real 
pildă, în pregătirea deschi
derii anului sportiv școlar, 
în alcătuirea și realizarea 
calendarului sportiv școlar 
sau îi. acțiunea de perfec
ționare a cadrelor didac
tice de specialitate, la 
cercurile respective partici- 
pînd activ toți membrii 
Biroului Consiliului muni
cipal pentru educație fizi
că și sport, indiferent de 
apartenența lor. In privin
ța dezvoltării bazei mate-

reprezint, 
C.M E F.S 

factori ne 
folos, de

CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI
dir.tie de stat, precum și principalelor orga-

eh-ma*» să concure, printr-o strînsă cooperare, la rea-

reușite. Dar iată, sintetizate,

de

VASILE VINTILA — se
cretar al Comitetului mu
nicipal L’.T.C.: Am să mă 
refer mai întîi ia efectul 
pozitiv pe care i-a avut 
înființarea asociațiilor spor
tive în scoli. Pe această 
cale, direcțiunile școlilor 
si profesorii de educație 
fizică au fost efectiv an
grenați în sprijinirea acti
vității sportive din unită
țile lor, ceea ce a venit 
foarte mult și în aiutorul 
organizațiilor U.T.C. în a- 
ceeași ordine de idei, este 
de subliniat sprijinul pe 
care U.T.C.-ul îl primește 
din partea celorlalți fac
tori cu atribuții în spori 
în vederea bunei organi
zări și desfășurări a „Cro
sului tineretului". compe
tiție prin care au fost des
coperite și lansate spre a- 
firmare elemente talentate 
ca Gh. Ghipu, Gherghina 
Iordache etc. Pentatlonul 
atletic școlar oferă, de ase.

menea, un exemplu de 
bună colaborare cu Inspec
toratul școlar municipal 
dn privința ajutorului pro
fesorilor) și C.M.E.F.S. (a- 
sistență tehnică, arbitri) 
Iar roadele se văd. echi
pele bucureștene ctștigînd 
anreape de fiecare dată 
competiția, uneori șî la 

la băieți. Federația 
acordat, la 

nece-
con- 

elită",
con-

fete $i 
de tir 
riadul 
sar în 
cursului 
cei mai buni 
curenți fiind îndrumați spre 
asociațiile sportive cu secții 
de performanță.

Colaborarea la 
referim se 
deosebit de 
în privința dezvoltării 
zei materiale 
sportului. Astfel, 
vențij acordate 
Mill popular municipal, cu 
fonduri proprii sau pri
mite de la C.N.E.F.S. șl, 
bineînțeles folosind munca 
patriotică a tinerilor din 
uzinele, școlile și facultă
țile bucureștene am reali
zat cîteva noi baze spor
tive în Capitală, la Bănea- 
sa, în Pantelimon. în anul 
viitor, va fi dată în folo
sință și baza sportivă a ti
neretului de la Străuleștl.

Asistent universitar ALE
XANDRU N1CULESCU —

ne-a
ei, sprijinul 

desfășurarea 
„Tintaș de 

tineri

care 
vădește a 
fructuoasă

ne 
fi 
șl 

ba- 
destinate 
cu su lo

de Consi-

vicepreședinte al Consiliu
lui asociațiilor studențești 
din centrul universitar 
București : împărtășind pă
rerea generală exprimată, 
vreau să relev mai întîi că 
în Capitală sînt organizate 
separat campionate sistem 
divizie pentru echipele 
studențești, care dau ace
leași drepturi de promo
vare ca și celelalte cam
pionate de nivel municipal 
și în a căror desfășurare 
primim sprijin tehnic din 
partea C.M.E.F.S. Un aju
tor prețios ne-a oferit, de 
asemenea, C-M.E.F.S.-ul, ca 
și U.T.C.-ul, în organizarea 
demonstrațiilor de masă cu 
prilejul deschiderii și în
chiderii anului sportiv uni
versitar. Am fost sprijiniți 
material și pentru amena
jarea de baze sportive.

în viitor, contăm pe e- 
ceeași rodnică cooperare 
pentru a reuși — ceea ce 
dorim foarte mult — să 
creștem eficiența cluburi
lor universitara bucu
reștene.

MIHAI RUSU — șeful 
secției, sport-turism a Con
siliului municipal al sindi
catelor : Colaborarea din
tre factorii municipali cu 
atribuții în domeniul spor
tului este — în general — 
bună. De comun acord 
C.1W E.F.S. am alcătuit, 
pildă, cîteva colective 
tematică de îndrumare 
control în asociațiile spor
tive de pe lîngă întreprin
deri și instituții. Conlu
crăm destul de bine cu 
C.M.E.F.S. — care se ocu
pă de partea tehnică — și 
în privința acțiunilor dedi- 
-zta zilelor de 1 Mai șicate

cu 
de 
cu 
si
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Pe panoul de onoareUN PERIMETRU
PE LOCUL FOSTEI GROPI A VERGULUI

numește 
August*.

..COMPLEXUL SPORTIV 23 AUGUST

Copil fiind, atracția pentru necu
noscut a celor de o vîrstă cu mine 
din mahalaua Barierii Vergului — 
care-și trecuseră multe vacanțe sub 
spaima și nesiguranța zilelor de 
război — avea un nume precis : 
„Plantația". Nume ciudat pentru că 
nu-mi amintesc să fi văzut acolo, 
printre rîpele învecinate doar cu o 
brumă de pădure și un imaș al ni
mănui — unde visele noastre de 
aventură puteau hălădui în voie 
— ceva care să aducă cit de cit cu 
o plantă sădită de om. O lume a 
verziturilor creștea acolo de la sine, 
atrăgîndu-i pe cei care duminica 
nu-și puteau permite luxul unei 
„excursii" în centru sau intr-un parc 
adevărat. O lume a „moșilor" și a 
horelor — distracție accesibilă pe 
gratis ! — soldați și iubitele lor de 
stagiu pentru care banii nu le ajun
geau nici pentru un bilet de tramvai, 
cei ce trebuiau să se sature de film 
privind doar afișele de la cinema 
t,Vergu“ și noi, liota de copii care ne

AL TINEREȚII SI SĂNĂTĂȚII
5 ? ’

închipuiam pe domeniile lui Buffalla 
Bill sau Zorro. Cui îi trecea atunci 
prin fața ochilor imaginea acestei 
oaze de sănătate care în anii noștri 
a luat locul „plantațiilor"ffîntr-un 
cartier nou, al civilizației socialiste, 
pe liziera sa care, simbolic, se nu
mește Bulevardul Muncii ?

Și astăzi flăcăul meu, la vîrsta 
pe care o aveam eu cînd ne apuca 
seara pe „plantații" in jurul unei 
mingi de cîrpă, este indecis în a 
alege drumul prin acest labirint de 
săli și terenuri care se 
„Complexul sportiv 23 
Pentru că fiecare colț din cel mai 
modern și bine utilat perimetru al 
bazelor sportive bucureștene as
cunde cîte ceva din tainele unui 
univers mereu atracțios și inedit: 
sportul. Pentru că dacă iți propui 
să străbați cele aproape 43 de ha 
ale complexului nu-ți ajunge o zi 
(presupunind că fiecare lăcaș al dis
ciplinelor sportive te va reține cit 
de cit), chiar dacă-l ai drept ghid

I.E.F.S., POLITEHNICA, UNIVERSITATEA
— Cluburi studențești, prezențe active ți valoroase in campionatele 

naționale ți in prestigioase competiții internaționale.
£

ME SE INIIIKC UZINELE REPUBLICA
CU FILATURA ROMÂNEASCĂ DE BUMBAC
„La noi e foc continuu — ne spu

nea secretarul comietului de partid 
al „Uzinelor Republica*. maistrul 
Viorel Bădilă — oamenii muncesc zi 
și noapte. Iar sportul este și el o 
combustie internă care contribuie la 
vigoarea și pofta de muncă ■ tinere
tului din uzina noastră*.

O atmosferă, evident, dar departe 
de a fi fără acoperire. Ne-am con
vins avînd în față un tablou de ioc— 
abstractionist, la care contribuie aso
ciația sportivă Gloria, una din cele 
mai puternice entități sportive uzi
nale din Capitală, prezentă atît în 
eșalonul performanței (în Divizia A: 
popicele masculin și feminin — ar+nd 
trei maestre emerite: Ana Petrescu. 
Florica Neguțoiu, Ținea Bataban, 
componente ale echipelor Rcmânie . 
campioane mondiale — și 
cit și In perimetrul unde orele de o- 
chhnă șt răgaz se transformă in miș
care în aer liber și cest:m ere crin 
întrecerea sportivă. Din IMS mem
bri cotizanți, 1562 au participat la a- 
cest an la campionatele asociației, or
ganizate la fotbal, popice, handbal, 
șah și tenis de cîmp. Luni și joi, baza 
sportivă a asociației — arenă de no
pice cu 4 piste, teren de fotbal si de 
handbal — este la dispoziția doritori
lor de snort .r.eorga-mț— Perspec
tiva imediată înseamnă la Gloria: 
încă un teren de handbal, bim— mi
zat, amenajarea unei piste de atletism, 
teren de tenis de cîmp — tcate ame
najate din resurse locale și prin 
munca patriotică a miilor de tineri 
muncitori ți a sutelor de elevi ai 
grupului școlar al uzinei de țevi Re
publica.

Tehnicianul Costache Cristea. pre
ședintele asociației sportive Gloria, 
ne-a condus Ia laboratorul serviciului 
de cercetări, acolo unde lucrează ma
estre emerită Florica Neguțoiu. Cea 
care găsește în mari competiții tra
iectoria ideală a bilei de popice pe 
pista de concurs, caută ad zi de zi, 
soluții necesare prcMucției tn acara- 
tajul de laborator. Iată de ce .Cupa 
a XXV-a aniversare* capătă la uzi
nele ce poartă numele scump nouă, 
tuturor — Republica — o semnifica
ție aparte. Sportul la fndemlna mun
citorilor — iată o realitate a acestui 
sfert de veac de Republică.

La „Filatura Românească de Bum
bac', întreprindere cu r.et sc 
feminin, „.fotbalul a ceclansar. 
cerea pentru sport. Dar, 
erau In teren, femeile In tri 
„semtperformar.ța* nu aducea

pe directorul întreprinderii economi
ce de administrare a bazelor spor
tive. Traian Iliescu, cel mai in mă
sură să-ți furnizeze detalii.

Lansat în construcție în preajma 
Festivalului mondial al tineretului 
și studenților, găzduit de țara noas
tră în 1953, stadionul ,J3 August* 
— cel mai ma-e din țari: S3 5M 
locuri — s-a ridicat prin entuzias
mul muncii patriotice a tineretului 
bucureștean. In fosta groapi • Ver- 
gului, transplantul acestei arene a 
sportului și rigoa-ei tinerești în
semna, totodată, nn act constructiv 
dar și o expresie a noii mentalstăp 
care ridica sportul la rnngxl xaei 
actirităji de mare rezonanți socia
lă, grăitoare pentru epoca socialis
mului. Și, firesc, construcție cu 
continui: să te '.regească acest pe-t- 
metm al sănătății fincîxstr rtzdtp- 
nul care a postit in dar puterusen 
instalație de toerernăl. „Ctn= pierzi 
sporise 23 August" fnsuurind estări 
terenuri de st-rename nt, î ptste de 
atletism din zgvs din acest n. 
cea destinată pregătirii lotxriXor re
prezentative poate fi fo'-.-riîă ri 
sexrrn, U I-.'-ifo* reflectoarrio*-. aili 
de scrimA, șmstttxi și azleSaun 
(aceasta din xrnnd uti-Xtd exoderu. 
cu o piști smtettd ro^xineasef). 
doua baxme 'de adnturi și tnoci po- 
tsnMruI crrifîeMi acoperit (cepao- 
tate 3 5M locuri), trei terenuri ie 
tenis din tgri ș: *x tem ie tmd- 
bol. koteiui 23 August și n-nrxtrs 
de alrnentxție a sportrcHar ca 
cspsritste de TM de loeuri.

O singuri dxdrre pere s păzdxâ 
o crttmrzte edsceeati : stex~*~ 
centrale I F A R n Prodnend tuă 
material sportive abaclxt ncorxtre 
â -zf-t bere r* rerpecîire frere vn 

icreta serrese ecehsașă aeap s-

ifc:

AJX

De-a lungul celor 25 de ani de Republică, culorile României au 
triumfat de multe ori pe marile stadioane ale lumii, la Jocurile Olim
pice, campionatele mondiale, europene și balcanice, grație unor strălu
ciți performeri pe care i-a dat mișcarea noastră sportivă șl care au 
devenit cunoscuți și apreciațf pe întreg mapamondul Cu sentimentul 
firesc că nedreptățim pe mulțî alții, am ales — simbolic — 25 dintre 
Cei mai reprezentativi ambasadori porii vi ai României, membri ai 
cluburilor bucureștene, ale căror palmarese — fără a avea, din păcate, 
putința de a le reaminti — sînt cu adevărat impresionante. Iată nu
mele lor. In ordinea alfabetică i

lolanda Balaș (atletism — Steaua) 
Gheorghe Bercean» (lupte — Steaua)
Fila Constantinescu (tenis de masă — Voința) 
Cristea Dinu (atletism — Metalul) 
Aurel Drăgan (volei — Rapid) 
Ion Dumitrescu (tir — Olimpia) 
Andrei Folbert (baschet — Steaua) 
Gheorghe Gruia (handbal — Steaua) 
Eieua Leușteaa (gimnastică — Știința) 
Nicolae Linca (box — Dinamo) 
Lia Manoliu (atletism — Metalul) 
Argentina Meuis (atletism — Dinamo) 
Ifiu Nâstase pens — Steaua) 
Ilorațiu Nîcolau (voleî — Rapid) 
Maria Nîcutascu frictig-» — Olimpia' 
Liena Pădureaau (hazsdbal — Stt;-.ța) 
Alexandru Peaciu (rugty — Steaua) 
MibacU Peacș :aUetlM3 — Dinamul 
Dumitru Pimaksca ('.zpte — Steaua) 
I eoa Rotiaaa — (caz>oe — Dteamo) 
Iosif Sirbe (tir — Steaua) 
Olga Scaba scrimă — Steesa) 
Eleaa Traadafir 'popiae — Lv~mei) 
Aureț Xrraescu — t: -.:-!»:
Viarica Virropoliiaeu «aGesisa — Steaua)

Trofee și medalii care răsplătesc pe cîștigătorii 
competițiilor organizate pe plan municipal

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I

ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE
TOT MAI FRECVENTE

▼w

•1.0$

tries »i a experienței internaționale a tinerilor noștri 
șpcr-.ivi. cere prin reaultaiele tune obținute în majo
ritatea cazurilor sporesc prestigiul sportiv al Capita
le. noastre și, totodată, al țării.

Aceste întilniri internaționale sint folosite și pentru 
organizarea „nor schimburi de experiență între teh- 
- : • e a:., .ri ■> ptefiaaai contribuție la imbo-
■Mna cunoștințelor de specialitate ale acestora.

In conformitate cu măsurile adoptate de biroul Con- 
s iiuliii municipal pentru educație fizică și sport 
aceste iniilniri internaționale își vor putea spori efi
ciența în viilor atit in ceea ce privește creșterea tine
relor talente, dt și din punct de vedere spectacular 
și propagandistic.

Organizarea în condiții superioare a acestor întîlniri 
sportive internaționale — prin creșterea responsabili- 
ății tuturor factorilor ce participă la ele (unități 
sportive, antrenori, sportivi) — va contribui în măsură 
s. mai mare la întărirea relațiilor de colaborare și 
prietenie dintre organizațiile sportive bucureștene și 
cele din alte țâri.

METALUL
— Izvor de talente al fotba

lului românesc ; clubul Lie! 
Manoliu ți al lui Dinu 
Cri stea.

PROGRLSUL i

dePromotor al tenisului 
masă (Maria Alexandru) ți 
scrimei (Maria Vicol ți Ana 
Ene) românești,in arena in
ternațională.

ANTRENORI

3

■ere ■«

CARE ISI DOVEDESC EFICIENTA
ragbyuD,

2 * -

Asociațiile de cartier

(Urmare din pag. I)

In acest an s-an înființat 11 asociații 
de acest fel tn Capitală. Drept modei a 
servit asociația sportivă a locuitorilor 
din cartierul Ferentari, rare se poate 
mindri eu tradițiile pozitive ale unei 
activități ce dăinuie și se dezvoltă de 
U ani. lăeea organizatorică de bază a 
asociațiilor de cartier o constituie atri
buirea unor terenuri virane, disponibile, 
spre a 11 amenajate prin munca mem
brilor acestora, care urmează să ie folo
sească. începuturile acestei acțiuni sint 
foarte promițătoare și dacă consiliile 
populare din sectoare vor sprijini efec-

: xcl * 
■X. eisar șl

xV z't. 2*- Pt. rt— z't. Z'n Z1-' C'C Pi. Z1— Z*_ Al. —

Asociații te sportive de cartier i»; U1U- 
reazâ existența indicațiilor eupr.r.îe in 
„Măsurii» cu privire la iaboaâUțirea 
aetirnâtu de educație țuica si >pert- 
aprobate de Comitetul Executiv al CC. 
al P.C.B.. din iulie 1SS7. ta care se arați 
câ -deservirea sportiva a populației •» 
va face, cu precădere, ta cartiere. In a- 
propierea locuințelor, ta parcuri—“■ Un 
sondaj efectuat cu ci ti va ani ta urmă a 
arătat, tntr-adevâr, că CI la sail dintre 
cei întrebați și-au exprimat preferința 
pentru activități sportive organizate in 
apropierea locuințelor.

CU RENUME
In marile succese obținute de 

sportivii români în acest din 
urmă sfert de veac este încor
porată și munca depusă, cu pa
siune și competență, de către 
antrenori, dintre care mulți 
și-au cîștigat un binemeritat 
rentime internațional. Vă rea
mintim numele unora dintre ei:

Marin BSdin — tenis ;
Francisc Cocoș — lupte 
Ion Corneanu — lupte 
Sigismund Fcrencz — baschet 
Eveline Ghimpu — âtletîsth 
Constantin Herold — baschet 
Radu Iluțan — caiac-canoe 
Nicolae Marinescu — scrimă 
Cornel Munteanu — rugby 
Nicolae Navasart — caiac-ca-

Participare numeroasă și entuziastă la tradiționalele crosuri ale tineretului

C«pa

Inițiativa de a completa tradiționalele derbyuri fotbalistice cu probe 
demonstrative de călărie, carting, aeromodelism, dirt-track, atletism, 
s-a bucurat de larga audiență a zecilor de mii de spectatori bucureșteni 

pe stadionul „23 August-
sportivă la nivelul sectoarelor, cu o du
rată de două luni.

.Cupa Diana- ediția 1971 a lansat fot
balul printre reprezentantele sexului tru- 
mos la București, de pe urma căreia a 
rămas un campionat municipal de fotbal 
feminin cu caracter permanent și cu 
tendință de lărgire a participării, dato
rită entuziasmului practicantelor.

In ediția din 1972 a „Cupei Diana-, ac
țiunea s-a extins Ia 10 ramuri sportive 
și de pe acum se poate spune că a de
venit tradițională, reprezentînd o formă 
adecvată pentru angrenarea cu oarecare 
continuitate a femeilor muncitoare în 
activități sportive. Reușita acțiunii a 
dus la ideea înființării unui club spor
tiv feminin, specializat pentru activități 
sportive de masă. Se speră ca acest club 
să ia ființă în viitorul apropiat.

tiv noile asociații, seva putea organiza 
o rețea întreagă de asociații de cartier, 
în cadrul cărora zeci de mii de cetățeni 
să practice exerciții fizice sau diferite 
sporturi cu caracter recreativ.

Merită, de asemenea, menționate cen
trele de inițiere și practicare a sportului 

— pentru deservirea populației —, al că
ror număr crește din an în an.

Ele oferă celor doritori posibilități de 
a practica gimnastica de întreținere, 
judo-ul. tenisul, patinajul, culturismul 
etc. Se evidențiază în acest sens activi
tatea sălii de gimnastică — administrată 
de Consiliul municipal pentru educație 
fizică și sport și aflată în plin centi’u, 
pe calea Victoriei —, care este frecven
tată cu regularitate de peste 250 de per
soane, fiind solicitată peste capacitate.

Pe de altă parte, în fiecare an. mii de 
copii învață să înoate, în timpul vacan
ței de vară, în cadru] acțiunii „Delfin*. 
De mult succes se bucură acțiunea „Ro
za ▼fliturilor*', care aduce la startul unor 
concursuri de orientare un mare număr 
de elevi după o instruire prealabilă.

Tot aici ar trebui amintite ștafetele 
festive mult îndrăgite de tineret, acțiu
nile populare cu întreceri, ca trasul frîn- 
ghiei și încercarea forței, concursurile Ce 
trotinete, triciclete și biciclete pentru 
preșcolari și altele. Multe se fac si se 
mai pot face în cadrul acțiunilor de ma
să, toate demonstrînd câ cei ce doresc 
să practice exercițiile fizice și sportul 
sînt jyrulți. iar activizarea lor nu depinde 
deeft' de inventivitatea și inițiativa celor 
cu atribuții In acest domeniu.

Constantin Nour — box 
Vlase Oprea — handbal 
Gheorghe Petrescu — volei 
Ion Popa — box
Petre Steinbach — fotbal.

VOINȚA
Cetate a popicelor, ai că
rei jucători au dobîndit 
multiple titluri de cam
pioni mondiali ca reprezen
tanți ai României.

G.S. ȘCOLAR
— Prima legitimare a multor 

sportivi medaliați la J.O. și 
pepinieră a rugbyului.

8
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EVOLUȚIE ASCENDENTA A 
IN ACEST ISTORIC

SPORTULUI BUCUREȘTEAN
7

PATRAR DE VEAC

23 August. Comisiile de spe
cialitate ale C.M.E F.S. ne 
sprijină, de asemenea, cu 
arbitri pentru desfășurarea 
competițiilor noastre pro
prii Cu U.T.C.-ul avem. Ia 
nivelul întreprinderilor . si 
instituțiilor, multe acțiuni 
comune, dintre care as da 
exemplu „Crosul tineretu
lui" și excursiile Ia sfîrșit 
de săptămînă. Colaborăm 
în mod activ și cu organi
zația pionierilor, îndeosebi 
pentru perioadele de vacan
ță. cînd punem mai mult 
decît de ob.cei la dispozi
ția copiilor bazele sportive 
ale sindicatelor.

Cu toate rezultatele re
marcabile obținute, există, 
firește, suficient loc pentru 
mai bine în privința cola
borării despre care vorbim.

în acest sens, așteptăm din 
partea C-M.E.F.S. un 
jin si mai activ pe 
îndrumării tehnice 
controlului echipelor 
zionare, chiar și a 
din campionatele 
Dale. Un control mai rigu
ros este necesar si asupra 
activității antrenorilor.

spri- 
linia 

și a 
divi- 
ceior 

munici-

Prof EUGEN DANCIU 
— șeful comisiei sport-tu- 
rism a Consiliului munici
pal București a) Organiza
ției Pionierilor : Este, cred, 
semnificativ să arătăm că 
Bucureștiul a dat tonul, 
încă din anul 1967, în pri
vința alcătuirii de calen
dare comune pentru spor
tul școlar, evitîndu-se ast
fel unele paralelisme supă
rătoare în trecut. Nu este.

de asemenea. lipsit de mo
destie sâ spunem că acștj- 
nea «Delfin* a început, de 
fapt, to; ca o inițiativă 
bucurestear.ă. prin centrele 
de învățare a înotului des
chise în orașul nostru. A- 
ceastă acțiune continuă 
cu succes, îndeosebi prta 
conlucrarea dintre Organi
zația noastră de pionieri 
(noi mobilizăm copiii), 
spectoratul școlar (care 
pactizează profesorii) 
C.MEFS. (care oferă 
zele sportive). Este intere
sant, de altfel, de remar
cat că în cazul unor școli 
din Capitală erele de edu. 
cație fizică se desfășoară 
la bazin, unde se învață 
înotul După cum, la fel, 
merită de evidențiat Inițiati
va luată la $c. sportivă nr. 2

in- 
re-
ba-

de învățare a schiului. Un 
început promițător s-a fă- 

sectorul 5 cu orga
nizarea unei divizii școlare 
de atletism. Inițiată de clu
bul „Constructorul*. Con- 
zarș-jri’e „Roza viaturilor" 
— pentru care s-a format 
în fiecare școală un grup 
de inițiere — expedițiile 
„Cutezătorii*. excursiile si 
drumețiile constituie, de 
asemenea, acțiuni deosebit 
de aractive și de aprecia
te. destinate pionierilor și 
școlarilior Iar dacă toate 
aceste acțiuni menționate 
și multe altele s-au bucu
rat si continuă să se 
bucure de reușită, colabo
rarea dintre instituțiile și 
organizațiile noastre are 
partea ei importantă de 
contribuție.

tivâ este pus in slujba propățirii pa
triei, aduce foloase insăți constructo
rilor noii societăți, datorită faptului câ 
aceștia sint in aceiași timp producă
torii și stâpînii bunurilor materiale ți 
spirituale pe care le produc. Tn acest 
domeniu, sportul bucureștean mai are 
multe posibilități de 
tru valorificarea mai 
tor posibilități, toate 
instituțiile cu atribuții 
niu trebuie să se preocupe 
prinderea mase: largi a populației în 
activitatea sportivă, de a oferi posi
bilități corespunzătoare de practicare 
a exercițiilor fizice atît tineretului, cit 
și celor ce au trecut de vîrsta primei 
tinereți.

Organizațiile sportive, cele ale sin
dicatelor și U.T.C. trebuie să conti
nue să-și concentreze atenția asupra 
formării unor sportivi deplin integrați 
in viața societății și a națiunii. Acti
vitatea din cluburi ;I asociații trebuie 
să contribuie atit ia dezvoltarea miș
cării sportive, cit ți la aezvoltarea

dezvoltare. Pen- 
deplină a aces- 

organizațiile ți 
in ocest dcme- 

de cu-

conștiinței socialiste o tinerilor, ofe- 
rindu-le posibilitatea valorificării opti
male a personalității lor, intr-un fel 
în care motivația individuală ți socială 
să se contopească intr-un tot armo
nios.

In acești 25 de ani glorioși ai Re
publicii noastre, au crescu! in mișca
rea sportivă cadre de activiști și 
tehnicieni valoroși, dintre care mulți 
au preluat ștafeta direct din miinile 
celor care au pus bazele mișcării 
sportive democratice din București.

Progresul impetuos al construcției 
socialiste din patria noastră le impune 
acestora obligația de a munci ne
precupețit pentru dezvoltarea activi
tății sportive. Pentru aceasta și pentru 
a putea ține- pasul cu progresul ra
pid al performanțelor pe plan inter
național, trebuie să folosească cele 
mai avansate 
sportivă și de 
mare a masei

Organizațiile sportive trebuie 
dezvolte metodele lor de selecție a 
elemente'or cu aptitudini pentru prac
ticarea sportului de performanță, cu-

metode de pregătire 
cuprindere ți indru- 
de sportivi.

prinzind un număr cit mai mare de 
copii, fa vîrsta cea mai potrivită pentru 
a începe o pregătire in vederea unor 
performanțe înalte. Nici un copil cu 
talent pentru sport să nu rămînă in 
afara pregătirii sportive i Trebuie să 
se depună in continuare toate efortu
rile pentru a se inăîța și mai sus 
activitatea sportivă din Capitala pa
triei noastre socialistei

în acești 25 de ani, municipiul 
București s-a îmbogățit cu stadioane, 
parcuri sportive, terenuri ți alte așe
zăminte sportive. Se impune de aceea, 
folosirea lor intensivă de către tine
ret, de către populația orașului. Tot
odată, pentru a se ține pasul cu ce
rințele dezvoltării în masă a sportu
lui, vor trebui făcute eforturi in con
tinuare pentru dotarea organizațiilor 
sportive lipsite de terenuri cu baze 
corespunzătoare. In acest scop, tre
buie folosite toate posibilitățile locale 
pentru amenajarea de terenuri nece- 

să sare școlilor și întreprinderilor, oame-

nilor din cartiere. Vor trebui, de ase
menea, sprijinite asociațiile sportive 
de cartier în curs de înființare ia a- 
menajarea unor terenuri sportive 
proprii.

Mișcarea sportivă din municipiul 
București are toate premisele necesare 
pentru a se dezvolta pe mai departe, 
in mod rapid, îndeplinind cu cinste 
indicațiile date de secretarul general 
ai partidului. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, privind sporirea contri
buției sportului la formarea tinerei 
generații.

Succesele obținute în acest dome
niu in ultimii 25 de ani vor constitui 
— credem — un imbcld puternic pen
tru tot activul mișcării sportive bucu
reștene, in vederea mobilizării forțe
lor sale pentru o contribui dip plin 
la dezvoltarea sportului românesc, în 
pas cu merile progres» realizate de 
poporul nostru muncitor în toate do
meniile producției materiale, vieții so
ciale și culturale. ,

Pagini realizate de Constantin FIRANESCU ți Paul SLAVESCU



IN
LA 150 LA PESTE 5000 DE ELEVI

SPORTIVE ALE VACANTEITABERELE
Grija atentă, părintească a orîn- 

duirii noastre socialiste față de ti
neretul studios s-a manifestat, in 
acest sfert de veac de Republica, 
și prin posibilitatea ce a fost o- 
ferită acestuia de a-și petrece în 
mod plăcut și util totodată, va
canțele, perioade de odihnă acti
vă care reconfortează, în accepțiu
nea sistemului nostru de învăță- 
mînt, și trupul dar și spiritul.

Ca în toate ocaziile cînd 
vorba de a compara trecutul 
prezentul cifrele, dinamica 
prinderii elevilor și studenților
activitatea de vacanță, cu deosebi
re în tabere, este demnă de re
marcat.

• Mai bine de 8 000 de studenți 
se inițiază sau se perfecționează
anual In tabere de schi • Zeci și
sute de mii de reprezentanți ai tine-

patria noastră beneficiază ce 
bere de odihnă. La acest 
toi cifrele sint
de ordinul zecilor de mii anul. 
Taberele de odihnă ale vacanței 
sint. evident, și ele un prilej de 
a practica exercițiul fizic, unele 
sporturi preferate, dar intr-un re
gim diferențial. intensitate
de efort mnit

ta- 
capi- 

substanțial sporite.

Avanpremieră la sezonul competițional de viteză

(Agronomia Cluj)-NOI RECORDMENI LA SENIORI
Ce se intimpla cu proiectata pistă olimpica de la Tușnad ? —

Cu toate că 
nai intern ce 
început ir.câ. 
conduri au și

5 000 m. 1. A. 
8:17,5; 2. Gh.

între hocheiștii români și elvețieni

este 
cu 

cu- 
în tineri și tinere. Anul acesta cifra 

atinge peste 8 000 de participant! 
in tabere, practic vorbind toți 
sportivii studenți legitimați in ca-

re tul ui studios In tabere de odihnă

e ale

TURNEUL FINAL
AL CLPEI F.R. BOX

Consiliul (Wras ar, din pag. 1)

noastre

L0T0-PR0N0SP0RT

In multe din taberele 
studenților. Iată o imagine surpai 

pe stadionul pitorescului oraș din no

DOUA TRAGERI TRADIȚIONA
LE: TRAGEREA SPECIALA LO
TO A REVELIONULUI ȘI TRA
GEREA SPECIALĂ PRONOEX- 

PRES A NOULUI AN

arul cluburilor 
mintului superior, 
relor sportive si 
lor a fas asirura 
că colaborare intz 
catiei si Inși tirani t 
C.NJE1TS.

între tab» 
elevilor 
există sir 
vește pn 
cu carac 
și deose 
participă U tabere pe 
(în funcție de «Lscpuns

De pildă, în anul 1958, cînd au 
fost organizate primele tabere 
sportive, cifra participanților s-a 
ridicat doar la 150. Erau cei mai 
talentați elevi handbaliști, reu
niți pentru două săptămîni, în
tr-o tabără la Brașov. De atunci, 
însă, cifrele au crescut vertiginos: 
1430 în 1959, 1 850 în 1964, 3 500
în 1969 Și peste 5 000 anul acesta. 
Tot ce a avut și are mai auten
tic valoros sportul școlar de per
formanță a fost adus în aceste ta
bere speciale, organizate de Mi
nisterul Educației și Invățâmintu- 
Iui, în colaborare strînsă cu Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor, C.C. al U.T.C. șt
Național pentru Educație Fizică și 
Sport.

Și în cazul studențimii 
cifrele au cunoscut o ascensiune 
continuă. In 1966, de pildă, anul 
înființării cluburilor sportive uni
versitare, în taberele sportive au 
fost cuprinși aproximativ 5 000 de

• Ultimele cinci zile ale anului 
coincid șj cu ultimele cinci zile 
în care vă mai puteți procura bi
lete pentru tragerea specială Loto 
a Revelionului, care deschide seria 
tragerilor speciale din anul 1973.

Lista de premii a acestei trageri 
este foarte atractivă: autoturisme 
DACIA 1 300 și MOSKVICI 408'412, 
excursii în R. D. Germană și 
Ia Paris, precum și numeroase cîș- 
tiguri în bani de valo*are fixă și 
variabilă. Menționăm că toate 
aceste premii se acordă în număr 
NELIMITAT. Duminică 31 de
cembrie 1972, este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

• Cu prilejul ANULUI NOU 
mai precis la 3 ianuarie 1973, Ad
ministrația de Stat Loto — Pro
nosport organizează tragerea spe
cială pronoexpres care oferă par
ticipanților posibilitatea de a cîș- 
tiga: autoturisme DACIA 1 300 și 
FIAT 850, excursii în Cehoslova
cia, Iugoslavia și Italia, premii 
în bani de valoare variabilă și 
fixă. Rețineți f Toate premiile se 
acordă în număr NELIMITAT.

Un bilet Loto sau Pronoexpres 
reprezintă un cadou care poate 
oferi cele mai mari satisfacții.

• Așa după cum am mai anuntat, 
federația italiană de fotbal a de
cis ca etapa din 31 decembrie 
1972, atît în divizia A cî't și în di
vizia B, să se joace anticipat, sîm- 
bătă 30 dec. 1972.

întrucît programul concursului 
Pronosport nr. 53 este axat pe 
aceste meciuri, A. S. Loto — Pro
nosport a hotărît închiderea mai 
devreme a concursului.

In consecință, vînzarea pentru 
acest ultim concurs al anului, se 
va face pjnă mîjne joi 28 decem
brie 1972, fn întreaga țară.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 52 

DIN 24 DECEMBRIE 1972
CATEGORIA I: (13 rezultate) 

4.95 variante a 16 459 lei; CATE
GORIA a II-a (12 rezultate) 102,85 
variante a 951 lei ; CATEGORIA 
b. IlI-a (11 rezultate) 772,10 vari
ante a| 190 lei

Rubrică redactată de către 
LOTO-PRONOSPORT

A apărut revista

H J
numărul 24, dedicat
jubileului Republicii

Ți Anului Nou

IN NUMĂR SPECIAL 
IN tULORI

ALEXANZHTJ FORTH

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL

CITIȚI AZI, l\ NUMĂRUL 344 AL REVISTEI

Q0GOD0
• REZULTATELE COMPUTE ALE ANOC0 BBMU DESBMAtEA 

CELUI MAI BUN FOTBALIST ROMAN AL ANULUI
— Clasamentele pe criterii ți datoaMaM yeaaeN *a^M 

ționarea punctajelor separate ;
— Cum au rotat cei U antrenori de Dnce A ;
— Pe cine au preferat cronicarii de ‘orbe. »cri-»-î ::-e— 

radio ți televiziune ;
— Spre cine s-a indreptat preferința pabCaAA
Două pagini ți jumătate sint CMMaaAt acestei aadaete la cm 

s-au primit peste 14 000 de răspunsuri

1973)

Din realizările fotbalului nostru ia om Reouz.-c. 
Ginduri de Anul Nou (speranțe, doriețe. aoapip

• Bilanț intern ți panoramic intenwCOMl H73L Jeao pogiai 
sinteză

• Pagini de umor (plugușon.! fetbei :'t- ; : .i
• Amănunte despre trofeul intemafiaa^ .SaiMrf de aav*. 

de revista „France Football" lui Becker.bcoe-

l\ PfRSPECTIVA. I)\ MSIOIMT DUEL

Vom încerca — sub acest titlu generic — 
aspecte relevate de clasamentul „la zi*, oi 
fotbalistică de pe glob. Vom încerca, astfel, 
mult cu putință la curent — prtn rotație — cu fotbc 
Iugoslavia, R.F. a Germaniei, Brazilia, Ce'-'os crccic 
departe. Pentru azi, Bulgaria, prin intermediu' coresac

Duminică, odată cu disputarea me
ciului restanță din etapa a XlV-a 
Cerno More — Beroe, încheiat cu vic
toria echipei gazdă cu 1—0, turul 
campionatului bulgar a luat sfirșit 
El a fost dominat de disputa pe ulti
ma sa parte dintre Lokomotiv Plos- 
div și Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia, care, foarte probabil, va conti
nua în retur. O caracteristică a pri
mei părți a campionatului a fost in
constanța majorității echipelor și in 
special a celor consacrate — Ț.S.K.A., 
Levski — Spartak, Slavia și Lokomo
tiv din' Sofia, Trakia Plovdiv etc. Li
dera clasamentului, echipa feroviari
lor din Plovdiv a fost o supriză ex
trem de plăcută pentru iubitorii fot
balului din Bulgaria. Deși Lokomotiv 
nu a început campionatul prea bine, 
ea s-a situat In continuare pe o li
nie continuu ascendentă, culmintnd 
cu victoria, în ultima etapă, cu 5—1 
asupra unei formații de 'tradiție în 
fotbalul bulgar, Lokomotiv din Sofia. 
Fără să posede individualități deose
bite — singurul jucător cunoscut de 
cititorii români este internaționalul 
Bonev, căpitanul echipei naționale

de

de

sezonul competițio- 
patinaj viteză nu a 

totuși listele de re- 
suferit unele modi- 

Lcări. După cum am anunțat, vi-
teZÎȘtU aparținînH cluburilor Spor- 

e Hi - a Miercurea Ciuc și 
Acronon-ia Cluj au participat la 
ciieva concursuri internaționale, 
ce>fășura:e pe pista artificială din 
Buuapesta Făcînd deplasarea după 
o p.-egă:..e sumară, efectuată mai 

uscat, sportivii români 
o comportare meritorie, 
-se — in compania unor 

alergători din Ungaria și 
— printre animatorii în-

mod deosebit s-au remarcat 
Maria Tasaadi și Gheorghe Pop, 

rultate ce reprezin- 
1 republicane de 
Maria Tașnadi, a 
ice tabela recordu- 
!a două probe și 

:a 5M m.—49.6 (v.r. 49,8) și 
!»• ■>. — IrfL5 (vi. 1 :43.3). De 

■caca» talentatul vitezist - clu- 
Gheorghe Pop se anunță un 

rios La titlul de cam- 
: al țării, fiind realiza- 
ralortM record în proba 

ce 3 6W m. unde a fost cronome
trat ea »:MȘ <vx. 8:34.1).

face o imagine asu- 
vilor români în 
rersarii lor din 
redăm rezulta- 

___ pe diferitele distanțe: 
SENIOAKE. 5M m — 1. Suzana 

Șzaba *Ur.gar =« 49.1 ; 2. Maria
Hargh.ta Miercurea Ciuc) 

4- •: IM* bl — 1. Maria Tașnadi 
1:<X5 2. Cnrarlia Ihasz (Ungaria) 
14 Maria Szabo (Ungaria)
1 47 4 : 3BW ■ — 1. Maria Tașnadi 
5:42-“; — Cornelia Ihasz 5:58,1 ; 
B. Doua Szîlagy (Ungaria) 6:12.1 
biatlon O •••—3 6M m) 1. Maria 
-ajnafr i:l>67, p; 2. Cornelia 
Ih^sz 133333 p

MDRI Ț.lgvesi
- ■gar.c 42.4; 2. Dan Lâzărescu 

(Harghita Miercurea Ciuc) 45,0 ; 
1 Bt- — 1. G. Martoș (Ungaria) 

X Gbeorghe Pop (Agrono-

mia Cluj) 2:27,1 ; 
Takacs (Ungaria) 
Pop 8:30,9; biatlon (500 - 1 000 m.) 
1. I. Tolgyesi 88,150p; 2. Dan Lăză- 
rescu 92,500 p ; biatlon: (1 500— 
5 000 m.) 1. A. Takacs 96,917 p.J 
3. Gh. Pop 100,123 p.

JUNIORI, 500 m.
Șandor 
Eugen 
46,6; 3. V. Burger (Ungaria) 46,6; 
1500 m. 1. Eugen Imecs 2:28,2... 
3. Z. Șandor 2:32,1; 3 000 m. 1. Au
gustin Demeter (Agronomia Cluj) 
5:27,8; 2. Laszlo Lazăr (Harghita 
M. Ciuc) 5:28,3.

JUNIOARE, 500 m. — 1. Ilona 
Nagy (Ungaria) 50,7... 3. Lidia 
Vaszi (Harghita M. Ciuc) 52,8.

1. Zoltan 
(Miercurea Ciuc) 46.2 ; 2. 
Imecs (Agronomia Cluj)

SE VA ORGANIZA CONCURSUL 
INAUGURAL?

Conform tradiției, sezonul com
petițional urmează să se inaugure
ze pe pista naturală a lacului Ciu- 
caș. printr-un concurs republican 
dotat cu trofeul „Cupa 30 Decem
brie-'. în ultima vreme, cîteva scri
sori și telegrame sosite Ia redac
ție ne anunță că lucrările de lăr
gire a lacului Ciucaș (în vederea 
amenajării unei piste olimpice) 
se desfășoară în ritm prea lent 
pentru a putea fi terminate la 
timp. Mergînd pe urmele acestor 
sesizări am aflat că organizatorii 
competiției inaugurale (C.J.E.F.S. 
Harghita) sînt hotărîți să progra
meze concursul chiar și pe o pis
tă redusă, dacă gazdele nu vor 
reuși să-și respecte angajamentul 
de a amenaja în timp util pista 
de gheață promisă.

Troian lOANIJESCU

FRANZ BECKENBAUER
CIȘTIGATORUL

„BALONULUI DE AUR

antrenată de Nicolae 
-1 de la Farul au părut a 

e întrebăm dacă nu 
esele întUnă-i interna- 
:ima vreme le-au dă’i- 
ajute.

de-a doua semifinală a com- 
a sfert: o partidă mai ech!- 
iar din păcate, de un nivel 

oeeoocordanță cu etapa fl
atai mari întreceri pe 

Boxerii selecționatei 
de la Muscelul Cîm- 
au reușit de puține 

rea.izeze ceea ce se cheamă 
rug—sdc. în final, forma- 

—■ beneficiind de un a- 
de petru puncte încă din 

seelen:4 n-au avut repre- 
a categoriile semimuscă și 
a obținut victoria cu 13—9. 
'ațele In ordinea catego- 

sînt trecuți boxerii 
A. Kacso — fără adversar, 

foeesen hab. 3 C. Stănescu, Gh.
Sabla bxb. 3 
PP- L Mareș. 
Ka. I_ Matbe
Fvpe b.ab. 3

Revista „France Football" a publi
cat rezultatele celui de-al 17-lea 
„campionat" al celor mai buni jucă
tori de .......... -
se știe, 
dum la 
tidiene 
blicația 
„Balonul de aur". Anul acesta des
prinderea unui cîștigător a fost foarte 
dificilă întrucît Franz Beckenbauer, 
Gerd Miiller și Giinter Netzer au avut 
multă vreme același punctaj. Doar 
spre final au apărut două răspunsuri 

•care l-au dat cîștigător pe cunoscutul 
, „libero" al reprezentativei R. F. a 

Germaniei și al echipei Bayern Miin- 
chen. Dar iată lista primilor 10 cla
sați :

1. FRANZ BECKENBAUER (R.F.G. 
— Bayern Munchen) — 81 p; 2—3. 
Gerd Miiller (R.F.G. — Bayern Mun
chen) și Giinter Netzer (R.F.G. — Bo
russia Mbnchengladbach) — 79 p; 4. 
Johann Cruyff (Olanda — Ajax Am
sterdam) — 73 p; 5. Piet Keizer 
(Olanda — Ajax Amsterdam) — 13 p; 
6. Deyna (Polonia) — 6 p; 7—10. 
Banks (Anglia), Hulshoff (Olanda), 
Lubanski (Polonia), Bobby Moore 
(Anglia) — 4 p;

L Ștefan, V, Morea 
C. Jivcovici p.p. C. 

p.p. Gh. Vlad (!), Al. 
L. Oancea, Șt. Popa

: r A. Pițigni, L Moldovan m.n. I. 
TrașcA L Cimpeanu — firi adver
sar. Șt. Mirea p.p. A. Bem.

li aed restanță, la baschet

STEAUA >.U“ CLUJ
6052 (27-27)

si. ta sala Gtuleștf- a avut loc 
restai^ă dintre echipele Stea- 

ț Ur-verrttatee Cluj, din cadrul 
•_?j; r.ațihnal masculin de 
Acest meci, care urma să 
i oe ocuoar.ta locuhii se- 
■-fheierea primului tur, a 

Titatea timpului echilibrat, 
j-. final mai bun. elevii 

Varile Pnpescu au obți- 
ria cu scorul de 60—52 (27— 
marcat: Tarău 20. Oczelak 
17. Dumitru 4. Pirșu 2. Io- 

u 2. Grădisteami 2 neutru 
«iectiv Denrian 17. Zdren- 
Ruhrir.g 8- Matbe 6, Antal 

Nachi 2. Schuller 4.
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nțior 
mec:

• ASTĂZI, CAMPIONATUL BULGAR

Sosiți ieri seara la București cu 
efectivul anunțat, componenții selec
ționatei secunde de hochei pe ghea
ță a Elveției (de fapt- o_ formație 
foarte tînără și ambițioasă, care ar 
fi mai degrabă reprezentativa de ... 
speranțe a hocheiului elvețian) au 
plecat astăzi dimineață cu un auto
car spre Poiana Brașov, unde de la 
ora 18,30 vor disputa primul meci 
al turneului pe care-1 întreprind-în 
țara noastră, întîlnind selecționata 
divizionară a țării noastre.

Partida este așteptată cu mult in
teres, deoarece se vor înfrunta două 
echipe_de forțe apropiate, ambele 
dorind să se impună. Firește că,

evoluția selecționatei române va fi 
urmărită cu mai multă atenție, 
aceasta trebuind să se revanșeze în 
fața iubitorilor hocheiului dupâ 
comportările deloc onorante din cele 
două partide cu Sparta Praga. In 
acest sens ar fi de dorit ca jucătorii 
români să ia în serios aceste par
tide, astfel ca după încheierea tur
neului hocheiștilor elvețieni antre
norii lotului (și nu numai ei!) să 
poată trage concluzii asupra defi
nitivării formației reprezentative.

Meciul de azi din Poiana Bra
șov va fi condus de arbitrii Gh. 
Mureșan și O. Barbu. Următoarele 
partide vor avea loc in 29 și 30 
decembrie la Miercurea Ciuc.

DISPUTA AZI IA OSLO
MECIUL RETUR DIN C.C.L CU OPSSAL

Astă seară, în moderna „Njaard- 
hallen“ din Oslo se va disputa me
ciul retur din cadrul optimilor de 
finală ale C.C.E. la handbal mascu
lin, dintre formațiile 1. F. Oppsal 
și Steaua București. După cum pro
babil se știe în jocul tur, care a 
avut loc în ziua de .20 decembrie 
la Ploiești, handbaliștii români, 
comportîndu-se foarte bine, au luat 
o serioasă opțiune asupra calificării 
în sferturile de finală, cîștigînd par
tida cu scorul de 21—9 (11—5).

In ciuda acestui fapt meciul stfr- 
nește interes în capitala Norvegiei,

unde amatorii de handbal sînt cu
rioși să urmărească pe realizatorii 
acestei performanțe, în rîndurile 
cărora sînt și cîțiva dintre cei mai 
cunoscuți handbaliști români. Este, 
de asemenea, cert că jucătorii de 
la I. F. Oppsal, chiar dacă au ra

tat calificarea pierzîrid la scor 
prima întîlnire, vor dori să-și ia 
măcar revanșa, cîștigînd acest al 
doilea joc. Partida va începe la ora 
19 (ora locală) și va fi condusă de 
un cuplu de arbitri danezi : Paul 
Ovdal și Jack. Rodiii.

fotbal din Europa. După cum 
anual, pe baza unui referen- 
care participă principalele co
de sport de pe continent, pu- 
pariziană decerne, din 1956,

Ancheta ziariștilor sportivi din Ungaria 
a desemnat drept cel mai bun sportiv 
al anului 1972 pe Andras BalczB, campion 
olimpic de pentatlon modern, t.a femi
nin. pe primul loc a fost clasată înotă- 
toarea Andrea Gyarmatl.

Jean-Noel Augert ciștigătorul 
probei de slalom uriaș la Courchevel

— într-o atitudine caracteristică 
Telefoto : A. P. — AGERPRES

DANEZII AU SELECȚIONAT BOXERII
PENTRU MECIUL CU ROMANIA

Copenhaga, 26 (prin telex). — In 
seara de vineri 5 ianuarie, începînd 
de la ora 20,15, marea sală locală 
de box va găzdui întîlnirea pugilis- 
tică dintre echipele Danemarcei și 
României. Organizatorii danezi au 
propus federației române de box să 
nu se dispute meci la categoria 
semiușoară (întrucît campionul 
Poul Erik Nielsen este indisponi
bil) și în schimb să aibă loc două 
partide la categoria pană (sau la 
mijlocie mică). De asemenea, dane
zii nu prezintă titular la categoria 
semimuscă. Formația alcătuită de 
selecționeri arată deci astfel : 
muscă — Țeddy Young, cocoș — Ole 
Maibom (campion 1972), pană — 
Peter Christiansen, ușoară — Sorcn 
Saugmann (campion 1972), semi- 
mijlocie — Carsten Andersen, mijlo
cie mică — Ole Svendsen (campion 
1972), mijlocie — Einar Bak Niel
sen. semigrea — Jorgen Lorentzen, 
grea — Jens Brix Andersen. Ulti-

o-

La Palatul sporturilor din Pekin, tn pre
zența a 14 000 de spectatori, s-a desfă
șurat întîlnirea prietenească de tenis de 
masă dintre selecționatele studențești 
ale Japoniei șl R.P. Chineze. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 7—2 la 
masculin și cu 8—1 Ia feminin. Din e- 
chipa oaspeților a făcut parte șl cam
pionul Japoniei, Norio Takashima, pre
cum și Isamu Koiwa, Kengo usugi. 
Tomle Edano, Mașako Hlrano și C.hie- 
ko Ono. Din rîndtil echipelor studen
țești ale R. P. Chineze s-au evidențiat 
Lian Ke-llan, Li Pen, Cen Hual-in si 
Cian Li. Jucătorii de tenis de masă, 
studenți din Japonia și R. P. Chineză, 
vor susține noi întîlniri și vor efec
tua antrenamente în comun.

mele rezultate ale formației Dane
marcei sînt: 4—6 cu R.F.G. și 6—4 
cu Norvegia. Din păcate, din echi
pă va lipsi cel mai bun produs al 
boxului danez, mijlociul Poul 
Knudsen (medaliat cu argint la 
campionatele europene de tineret 
de la București și participant
limpic) care este încă suferind 
după o accidentare. După un an 
și ceva de absență, revine în ring 
vechiul adversar al lui Alexe, în
vinsul său dintotdeauna Jens Brix 
Andersen. în bună formă se află 
și mijlocia mică 
care a învins recent pe polonezul 
Bogdan Jakubowski. De 
nea, cu prilejul meciului cu Nor
vegia, s-au evidențiat Soren Saug
mann Peter Christiansen, Carsten 
Andersen și Ole Maibom (care este 
socotit un luptător excepțional).

MOGENS JACOBSEN
„Berlingske Tidende" — 

Copenhaga

Ole Svendsen,

aseme-

Cu prilejul unui concurs atletic care a 
avut loc la Dortmund, sportiva vest-ger- 
mană Christa Merten a corectat cea mai 
bună performanță mondială pe teren 
acoperit în proba de 1 000 m, realizînd 
timpul de 2:44.9.

Una din marile speranțe ale natației 
australiene este Stephen Holland. (14 
ani), care a parcurs 1 500 m liber în 
16:35,4.

In campionatul iugoslav de baschet, po 
primul loc se află Radnicki, Steaua Ro
șie Belgrad și Zadar cu cite 16 p. Rezul
tate înregistrate în ultima etapă : Rad
nicki — Borac 95—91; Steaua Roșie 
— Olimpia 103—94; Zadar — Partizan 
73—68; Jugoplastika — Lokomotlva 83—89; 
Bosna — Zelezniciar 88—70.

întreg turul nu șl-a găsit deloc ca
dența. A avut, trebuie să remarcăm 
totuși, în permanență cîțiva jucători 
accidentați, fapt care a influențat 
considerabil randamentul echipei.

în privința eficacității atacanților 
In prima parte a campionatului bul
gar,' ediția 1972—73, trebuie să remar
căm că totalul de goluri ■ pe etapă a 
variat între 16 șl 37, deci între 1,77 
și 4-11 goluri pe meci, ceea ce înseam
nă fluctuații destul de mari. Nu pu
tem să nu observăm că Jekov, în 
anii trecuți unul dintre, golgeterii cei 
mai productivi din Europa (a și cîș- 
tigat o .Gheată de bronz" la cunos
cutul concurs organizat de revista 
..France Footbal"), cu cele numai

goluri ale sale, a fost întrecut în ac
tualul clasament al golgeterilor de 
un... coordonator de joc, Bonev, căpi
tanul echipei Lokomotiv Plovdiv.

în cursul săptămînil trecute, s-au 
jucat „16“-imile Cupei Bulgariei, In 
care patru echipe din prima divizie 
(Lokomotiv Sofia, Cerno More Varna. 
Laskov Iambol și Volov Șumen) au 
fost eliminate. Dar iată rezultatele : 
Beroe Stara Zagora — Trakia Novi 
Kricim (din divizia C) 1—0, Dunav 
Ruse — Marița Pazargic 2—0, Loko
motiv Burgas — Trakia Plovdiv 1—2, 
Ț.S.K.A. Sofia — Ceardafon-Orlo- 
veț Gabrove 6—0, Akademik Sofia — 
Dorostol Silis'tra 2—0, Pernik — Vatev 
Gabrovo 3—1, Ceavdar Etropole —

Botev Vrața 1—4, Lokomotiv Plovdiv 
— Lokomotiv Gorna Oriahovița 4—2. 
Levski Omurtag — Etîr Tîrnovo 0—3, 
Gorubso Smolia — Spartak Pleven

CLASAMENTUL TURULUI

2

camplonat Levski - Spartak — Slavia Sofia, încheiat cu victoria primei echipe, deși 
vede și din -Mantaneul alăturat _ ea a fost obținută foarte greu, la mare luptă.

Foto f „START" — Sofia

sc ano'izom, periodic 
campionatelor cin 
so-i ținem pe

s4 termine turul în prima 
nentuluL Vkecampi- 
mt. Levski—Spartak,

2.
3.

bulgare — 
ofensiv. d< 
goluri înscrise. 
T-S-K-A.. 
este bine 
18 goluri 
* rectitâ c 
tuși, princi; 
este omoger 
sa de a face 
celor mai gr 
performanțele 
bile din acea 
cu 3—0. la S 
Beroe, care de 1 
nu s-a mai 
locul modest 
unei particri 
„Cupa U.E.F.A-.

Revelația de pîră acum ■ ea: 
natului bulgar este echipa stude 
din Sofia — Akademik — care a s: 
pat ca prin urechile acului de ret: 
gradare în campionatul nreceue- 
Akademik a reușit s 
oasă victorie asucra 
titre- Ț.S.K.A. Sofia 
timp de o săptămln 
neașteptat lider. După

1. LOKOMOTIV 
PLOVDIV 
Ț.S.K.A. Sofia 
Levski-Spartak
Sofia

Slavia Sofia 
Spartak Pleven

17 10 4
317 10

3 37—18 24
4 40—21 23

5
5
3

6. Lokomotiv Sofia 17 8 2 7 23—29 18
4
7
7
6

4.
5.

17
17
17

8
8
8

4 32—16 21
4 23—18 21
6 28—24 19

Vrața 
Ruse 

Stara

17
17
17
17

5 8
7
7
6

3
3
5

14—22 18
29—19 17
22—29 17
12—22 17

17
Plovdiv 17
More

7. Pernik
8. Akademik Sofia
9. Botev

10. Dunav
11. Beroe

Zagora
12. Trakia
13. Cerno 

Varna
14. Etîr Tîrnovo
15. Laskov latnbol
16. Cernomoreț

Burgas
17. J.S.K. Spartak 

Varna
18. Volov Șumen

17
17
17

17

17
17

7
6

6
5
5

6

3
3

2
3

8
8

25—18
22—23

16
15

3
5
4

8
7
8

26—30
22—29
20—26

15
15
14

o 9 18—25 14

6
4

8
10

12—27
li—23

12
10

GOLGEȚERILQR;
Plovdiv) — 14 go-

CLASAMENTUL
Bonev (Lokomotiv__  ...
luri; Jekov (Ț.S.K.A. Sofia) — îl go
luri; Kicekov (Trakia Plovdiv), Mila- 
nov și M. Vasiliev (ambii de Ia Aka
demik Sofia) — 10 goluri etc.

1—4, J.S.K. Spartak Varna — Cerno 
More Varna 1—0, Pirin Blagovgrad 
(lider în divizia B) — Laskov lam- 
bol 4—2, Bdm Vidîn — Lokomotiv 
Sofia 2—0, Levski-Spartak Sofia — 
Sliven 1—0, Slavia Sofia — Septem- 
briska Slava Mihailovgrad 2—1, Cer- 
nomoreț Bulras — Volov Șumen 1—6.

TOMA HRISTOV
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