
LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE
Miercuri dimineața, au fost re

luate în plen, lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a actualei; legislaturi 
a Marii Adunări Naționale.

Ședința s-a deschis la ora 10,00 
dimineața. Alături de deputați, în 
sala Palatului Marii Adunări Na
ționale, se află numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, activiști de 
partid și de stat, oameni ai mun
cii, personalități ale vieții econo
mice, științifice și culturale, zia
riști. Sînt prezenți, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice acre
ditați în țara noastră.

Deputății și invitații au întîmpi- 
nat cu vii și îndelungi aplauze in
trarea în sala de ședințe a condu
cătorilor de partid și de stat.

în loja din dreapta îaq loc to
varășii : Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Constantin Dră-

gan, Emil Drăgăncscu, Janos_ Fa- 
zekas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu.

In. loja din stingă se află mem
brii Consiliului de Stat.

Lucrările au fost deschise de to
varășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

în unanimitate, deputății au a- 
doptat următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de lege privind or
ganizarea apărării naționale a Re
publicii Socialiste România.

2. Proiectul de lege cu privire 
3a organizarea și funcționarea Con
siliului central de control al acti
vității economice și sociale.

3. Proiectele de legi pentru a- 
probarea decretelor cu putere de 
lege emise de Consiliul de Stat.

4. Eliberarea și alegerea unui se
cretar al Marii Adunări Naționale; 
modificări în componența unor co
misii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

La primul punct al ordinii de 
ti, tovarășul general de armată 
Ton Ioniță, ministrul apărării na
ționale, a prezentat expunerea '.a

proiectul de lege privind organiza
rea apărării naționale a Republi
cii Socialiste România.

Tovarășul Ion Dirtcă, președin
tele Comisiei pentru probleme de 
apărare, a prezentat apoi raportul 
acestei comisii și al Comisiei ju
ridice la proiectul de lege supus 
dezbaterii.

în continuare, tovarășul Miren 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a prezentat 
expunerea la proiectul ce lege cu 
privire la organizarea și funcțic- 
r.area Consiliului Central de Con
trol al Activității Economice șl So
ciale.

Președintele Comisiei ecouomico- 
Lnancfare. tovarășul Aurel Vijoii, 
a prezentai raportul acestei corni
ști și al celorlalte comisii perma
nente ale JIAN. la proiectul de 
lene supus discuției.

Tn continuarea lucrărilor Marii 
Adunări Naționale, astăzi. Ia ora 
9.00 dimineața vor începe discu
țiile asupra proiectelor de legi 
prezentate in ședința de ieri.

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
Miercuri, 27 decembrie a.c., a 

avut loc ședința Biroului Executiv 
a! Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul' Executiv a discutat mo
dul în care a fost organizat și se 
desfășoară controlul obștesc, în ba
za prevederilor Legii nr. 6 și a 
apreciat contribuția pe care o a- 
duc oamenii muncii încadrați in 
echipele de control obștesc la îm
bunătățirea calității produselor

destinate consumului, a aprovizio
nării și desfacerii, a prestațiilor de 
servicii și a asistenței sanitare 
pentru populație. Biroul Executiv 
a stabilit măsuri care să asigure 
valorificarea mai bună, de către 
conducerile unităților supuse con
trolului, a observațiilor și propu
nerilor făcute de către echipele de 
control obștesc în vederea sporirii 
eficienței acestei activități.

A fost, de asemenea. supusă 
dezbaterii activitatea desfășurată 
in anul 1972 de către Frontul Uni
tății Socialiste in domeniul relaui-

externe si s-a aprobat planul 
privire la relațiile international 
al FUS. in anul viitor.

în vederea alegerilor parțiale de 
deputati pentru Marea Adunare 
Națională. in circumscripțiile elec- 
" ral- devenite vacante. Biroul 
Executiv a aprobat propunerile de 
candidați si a hotărit să le supună 
votului alegătorilor în numele 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a examinat, de 
asemenea, și alte probleme pri
vind activitatea curentă.
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ÎMPLINIRI IN ANII
REPUBLICII

* Ce valoare acordați

| fenomenului sportiv

I de azi ?

REALIZĂRI REMARCABILE
ÎN DOMENIUL PREGĂTIRII

IFUMBBII
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Șl PERFECȚIONĂRII CADRELOR
MIȘCĂRII

Este neîndoios că progresele re
marcabile obținute de sportul româ
nesc în acest sfert de veac de Repu
blică r.u ar fi fost posibile, pe de o 
parte, fără îndrumarea și condițiile 
materiale asigurate de partid și de 
stat, iar pe de altă parte fără munca 
creatoare și pasionată a sportivilor și 
tehnicienilor care îi pregătesc. Dar 
acești sportivi și tehnicieni nu au 
apărut spontan, ci ca urmare a unei 
politici bine definite de 1 creștere, 
pregătire si perfecționare a cadrelor, 
specifică orînduirii noastre socialiste, 
care a fost aplicată în domeniul edu
cației fizice si sportului — firește, 
ținindu-se seama de particularitățile 
acestuia — cu aceeași consecvență ca 
și în celelalate sectoare de activitate 
din țară. Iar această politică e.-te 
fundamentată pe o bază organizato
rică și științifică corespunzătoare.

Se știe, de pildă, că principalul 
furnizor de cadre calificate necesare 
școlii și mișcării sportive românești îl 
constituie Institutul de educație fizică 
și sport. .Această instituție de învăță- 
mint superior, de la a cărei înființare 
--a împlinit recent o. jumătate de se
col, și-a ciștigat foarte greu dreptul 
la existență, a fost nevoit să înfrunte 
în trecut, în anii vechii orînduiri bur- 
ghezo-moșierești. mari dificultăți ma
teriale pentru a-și onora menirea. De 
pe băncile institutului au ieșit pro
moții valoroase de profesori și insti-

NOASTRE SPORTIVE
In acest pătrar de veac de Repu

blică, însă, sub conducerea și îndru
marea partidului, beneficiind de spri
jinul generos al statului, valorifictnd 
tradițiile sale progresiste și abordînd 
cu îndrăzneală și în spirit 
noul, învățămintul sportiv 
locul pe care îl merită în 
proces de instrucțiune publică, de pre
gătire a generațiilor de vrednici con-

creator 
a ocupat

amplul

Promoțiile succesive ale I.E.F.S.-u- 
lui și acestor facultăți au făcut ca 
numărul dascălilor de educație fizică 
să sporească în mod continuu, tre- 
cînd în momentul de față de 8 000, 
ceea ce practic înseamnă o acoperire 
majoritară a solicitărilor actuale.

Interesant de menționat este, desi
gur, si faptul că toți absolvenții 
I.E.F.S., ca și o bună parte din cei ai

Emeriți
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

CLASIFICAREA ANTRENORILOR

I
a 
a 
a

Total:

67
264
628 

2 986 
2026 
5 971

i
i
i
I

I
I
I
I
I
I

SOCIALISTE

I. 
I
I
I
i
I
i
I

I

structori ai socialismului. Institutul 
de educație fizică si sport a cunoscut 
astfel o perioadă de' intensă dezvol
tare si afirmare, cifra studenților săi 
crescînd — treptat — de la 100 în 
1948 la 2 300 în prezent, socotindu-i si 
pe cei înscriși la cursurile fără frec
vență.

Dar nevoia de cadre didactice pen
tru școlile de toate gradele — mai

TUȘNAD, 27 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Citeva obstacole 
(defectarea a două buldozere, un 
îngheț năpraznlc etc.) au stopat 
deocamdată lucrările de lărgire a 
lacului Ciucaș in vederea amenajării 
unei piste „olimpice- și astfel între
cerile competiției inaugurale, dotară 
cu „Cupa 30 Decembrie-' au început 
pe o pirtîe redusă (COO m). Dar fap
tul că nu se întrec pe un .inel- ce 
gheață regulamentar n-a fost an Im 
pediment pentru cei aproape 130 ce 
coneurenți prezenți Ia start, (ceea ce 
constituie un record de participare), 
care au obținut performanțe de va
loare.

Cu un justificat interes a fost aș
teptată cursa de 500 m rezervata 
seniorilor in care s-au intilnit tc'i 
viitorii pretendent! la titlul de cam
pion al sprinterilor. Ținind seara 
de slaba calitate a gheții. rezultatele 
obținute de către majoritatea alerga-

torilor pot fi considerate mai m 
decît bune pentru actualul stagiu 
pregătirilor. In mod deosebit

mit 
«I

_________ . ___ s-a 
remarcat dinamovistul brașovean Va
sile Coroț. cronometrat pe 530 de 
metri cu 45.6. urmat în clasament de 
veșnic tînărul vitezist. ing. Dan Li- 
zărescu și Andrei Oko? (ambii de 
la Harghita M. Ciuc), marcați cu

44.1. respectiv 47.4. Unul dintre prin
cipalii favor;ți ai cursei. Victor So- 
tirescu (Dinamo București) a căzut 
la cițira metri de la start.

Iată ceilalți ciștigâtori ai probei de 
5M nu senioare — Maria Tașnadi 
(Harghita M. Ciuc) 53,5; junioare I 
— Sanda Frum (Șc. sp. Sibiu) 54,5; 
juniori I — Augustin Demeter (Agro
nomia Cluj) 0,1; junioare II — Eva 
Szigeti (Șc. sp. >T. Ciuc) 57,5; juniori 
II — Laszlo Lazir (Harghita M. Ciuc) 
54.X

întrecerile continuă.
Tr. IOANIȚESCU

INSTRUCTORI SPORTIVI

TG. MUREȘ 14 ECHIPE DE VOLEI
IXTR-0 SINGURĂ COMPETIȚIE

In cinstea aniversării Republicii. !a 
Tg. Mureș (ca de altfel in intreg-il 
Județ Mureș) se desfășoară nume
roase manifestări sportive la care 
participă sute și mii de concurec.::.

Comitetul municipal U.T.C. Tg Mu
reș a organizau de pildă, o compe- 
tițre de volei cu participarea a 14

echipe. Pe primele tocuri s-au situat: 
fete — Liceul ag Liceul Pamu

: băieți — Li- 
al școlar pro- 

fi Grupul

♦

In 
în 
Tn 
In

asociațiile sportive din întreprinderi 
asociațiile sportive din 
asociațiile sportive din 
asociațiile sportive din

instituții 
comune 
școli

Total:

6
3
4
6

302
282
839
670

7 21 093
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I

Legăturile mele cu sportul 
sint de ordin pur afectiv.

Admir, doar, această ac
tivitate și pe marii ei e- 

roi, iubesc întrecerea, în gene
ral, și fotbalul, mai ales.

M-a îndemnat, însă, la aceste 
rînduri un fapt care, cu tot ca
racterul Iui aparent izolat, are 
— socotesc eu — o semnificație 
de simbol. Cu ani In urmă, mă 
aflam departe de patrie, intr-un 
turneu artistic dincolo de Ocean, 
în Brazilia. La Sao Paulo, 
grupul nostru folclorio alcătuit 
din dansatori, instrumentiști și 
cîntăreți de muzică populară, 
asistase la un antrenament al 
echipei In care juca Pele, în- 
treținîndu-se, apoi, cu faimosul 
fotbalist. Aflînd că sîntem ro
mâni, marele jucător a excla
mat :

„Știu, sinteți compatrloți cu 
atleta Iolanda Balaș !...“

Am încercat un sentiment de 
bucurie. Iată cum sportul ro
mânesc și campionii lui de sea
mă, fac să fie cunoscute, și pe 
această cale, patria 
cialistă, înfăptuirile 
le ei.

M-am convins nu 
alături de oamenii . 
de cultură sau de artă, oame
nii stadionului sînt și ei demni 
mesageri ai României, poartă 
peste mări și țări faima trico
lorului nostru.

Aceasta este, fără îndoială- 
o mare cinste, dar reprezintă 
— în același timp — o înaltă 
obligație. Ea incumbă datoria 
sacră a fiecărui cetățean, în 
orice domeniu și-ar desfășura 
activitatea, de a munci fără 
preget, de a se perfecționa ne
contenit, de a aborda noi șl noi 
culmi ale desăvârșirii.

Acum, cînd ne despart doay 
citeva zile de mărețul jubileu 
al Republicii, întregul nostru 
popor raportează marile suc
cese obținute sub conducerea 
înțeleaptă a partidului. De 
bună seamă că din acest glori
os bilanț nu lipsesc faptele 
vrednice ale sportivilor noș
tri.

Le dorim, însă, și mai mari. 
Sportul a depășit de mult gra
nițele stricte ale stadionului, 
devenind un fenomen social. 
Popularitatea lui, forța de 
atracție sint uriașe. Și dacă la 
un spectacol artistic, de pildă, 
asistă citeva sute de oameni, 
numărul privitorilor la un 
spectacol de sport este de or
dinul zecilor ae mii.

Felicitîndu-i pe sportivi pen
tru succesele repurtate, mai tre
buie — oare — să le reamintim 
cit loc ocupă ei tn inimile 
noastre ?

i
I
I
I
I
I
I

Ifacultăților pendinte de institutele pe
dagogice primesc atît calificarea de 
profesor de educație fizică, cit și pe 
aceea de antrenor (categoria a III-a) 
într-o ramură de sport. Astfel incit 
destul de mulți absolvenți ai invăță- 
mîntului sportiv pot fi regăsiți prin
tre cei aproape 6000 de antrenori de 
care dispune în prezent mișcarea 
noastră sportivă. De fapt, numărul 
lor exact este de 3 702, restul pînă Ia 
5971 fiind constituit din antrenori for
mați prin școlile postliccale cu du
rata de doi ani .-au prin cursurile spe
ciale de scurtă durată organizate de 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport în cazul disciplinelor 
deficitare.

Pe ramuri de sport, cei mai mulți 
dintre antrenori sînt 
fotbal (l 112), atletism 
(598), gimnastică (553)

In spiritul indicațiilor date de con
ducerea partidului pentru toate dome
niile vieții noastre economice și so
ciale, al cerințelor și exigențelor tot 
mai mari impuse de practică, se ma
nifestă o permanentă preocupare și 
în direcția perfecționării profesionale

înregistrați la 
(728), handbal 
și volei (548).

I
I
I
I
1
I

noastră so
ți succes e-

o dată că 
de știință,

I

Iales cele generale — a fost atit de 
mare, incit a devenit necesar ca. pe 
lingă I.K.F.S.. să se inființeze facul
tăți de educație fizică in cadrul mai 
multor Institute pedagogice din țară. 
Astfel, s-a putut realiza și o mai ju
dicioasă repartizare a noilor cadre 
didactice în toate Județele țării. în
deosebi în cele care erau mai defici
tare din acest punct de vedere.

tutori care — în condițiile precare de 
atunci ale învâțămintuiui din Româ
nia — au făcut tot ceea ce ie-a stat 
in putință pentru a-si cfcsti vocația 
și menirea. Dar numărul total al 
restor profesori și institutori pregă 

liți de institut pină in anul 1948 — 
deci intr-un sfert de secol — a fost 
de numai 750 ! ( 
pentru a se da 
orînduirii sociale, 

rări de e< 
â realme

Constantin FIRANESCU

I
I

LA ÎNOTCUPA SPERANȚELOR"

Maghiari
Itl'ckăLâC. \ C

;-dețe»n

(Crg-l
sp.

totul insuficient 
în condițiile noii 

l necesar 
i Și 
slujba

decembrie co- 
plăcute mo- 
semestru de 

vacanței. La 
montane

sau cabanele 
munților

După turneul de sala al campionatului feminin de handbal

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
CONTINUA SA CONDUCĂ
CLUJ, 27 (prin telefon). Ulti

ma rundă a turneului de »ală dir. 
cadrul campionatului feminin de 
handbal a păstra; aceeași te.-.:* 
ie dîrzenîe ca și etapele prece
dente, dar nu a adus nici un re- 
tultat surprinzător. Fruntașele 
clasamentului au obținut din nou 
victorii concludente, 
țu-șj situația

consolidîn-

CONSTRUCTORUL 
RA — RULMENTUL 
?—10 (4—5). După ce a 
1—1 (min. 12), formația 
nă a pierdut din incisivitate, ; 
nlțînd Rulmentului să refa 
;ă termine prima repriză in 
vantaj. După pauză, inițiat va

TIMIȘOA- 
BRAȘOV 

condus cj 
timișoreî- 

per-

VOINȚA O DO EHEI — TEXTIL\ 
RUHUSI 11—9 C>—ft Avi 
Miklos o real 
vă (3 soli 
excelent <xi

loan PACȘ.

m liber 
XI — x
Reșva

4 : 4x5t m bras 
_5 : St m «pate 
Mctescu 'Petro:

Carrrer. ALexe (Șc 
î PlnXescu (Petroi-Cj 
Pil C - !•» m delfin 
fp Ploîw-) 12U ;

S-au scurs, aproape fără să ne 
dăm seama, lunile, a venit sfirși- 
tul anului. Și, ca totdeauna, ulti
ma săptămină a lui 
incide cu cele mai 
mente de după un 
studiu. Sint zilele 
această oră. stațiunile 
cele mai renumite, 
pierdute in mijlocul munților și 
împrejurimile lor forfotesc de elevi 
și de studenți.

(Continuare tn pag. ala) I
I

4x50 ni
Crlșul
Reșița 

ni li her 
1)

1 113.4 • 
(Șc. sp.

a Paraschiv (Rapid) 1:313 ; 
b) : Șc. sp. Reșița 2:44.5, 
4X50 m spate (f) : Șc.- sp. 
Șc. sp. Cluj 2:49 6 ; 100 
ixana Dumitrescu (Șc. sp.

ana Marin (Șc. sp. Reș.) 
•• m liber (b) : loan Radu

:■> 1:13.». F. Vișan 1:14.2.
OPII B _ î#a tn spate (b) : H. Ha
le.- (Șc. sp. T-.m.) 2:33.5 : 200 
: Valeria Vlâșceanu (Petr.)

te» m bras (f) ; iudit Huniady (Șc. 
Reș.) 3:13.» ; 2w m bras (b) :

m spate 
2:49,4; 

«I.
L. Enr

Rapid) 3:03,7.
COPII A — too m bras fb) : D. Aldea 

(Petr) 3:«.4 : 200 m brao (f) ; Ctune’.i» 
Ho-.eecu tșc. sp. Ploiești) 3:05,5.

I
I
i
i
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IONEL BUDIȘTEANU
artist al poporului

i

REPLICA STUDENȚEASCĂ
•>

La loc de frunte în programele 
zilnice alcătuite de comandamen
tele taberelor, sînt înscrise 
cursiile montane de diferită dura
tă, învățarea șj practicarea schiu
lui, acolo unde această iarnă a fost 
ceva mai binevoitoare și mai dar
nică in zăpadă, jocurile de cabană 
și. bineînțeles, dansul. Toate creea
ză acea atmosferă inegalabilă, de
conectantă și reconfortantă pe care, 
ca în fiecare

ex-
unde sînt tineri, și, mai 

elevi șl studenți. Nimeni 
mai aduce aminte că a luat 
o perioadă de muncă inten- 
că urmează o alta, la fel. 

în . cazul studenților, și

acolo 
ales, 
nu-și 
sfîrșit 
să și
punctată 
de o sesiune de examene... Și poa- 

acesta este lucrul cel mai

Radu TIMOFTE

în tî In io putem

CLASAMENTELE FEDERAȚIILOR PE ANUL 1972
SI BIATLON BOX HOCHEI

Nuso DEMiAN

l a Clama, el

(ASA 
(D:no- 
Foriko 
Bașea 
Leam-

(Continuare

1. ION PANȚURU (Schi Bob 
Club Sinaia), 2. Dragoș Panai- 
tescu (Armata Brașov), 3. Ion Zan- 
gor (Armata Brașov), 4. Dumitru 
Focșeneanu (Schi Bob Club Si
naia), 5. Dumitru Pascu (A.S. Vo
ința Sinaia), 6. Nicolae Stavarache 
(Armata Brașov), 7. Valerian Juncu 
(Schi Bob Club Sinaia), 8. Virgil 
Stoian (Schi Bob Club Sinaia), 
9. Constantin Vulpe (A.S. Voința 
Sinaia), 10. Raimonc! Tancov (Ar
mata Brașov).

1. DAN CRISTEA (Dinamo Bra
șov), 2. Virgil Brenci (ASA B-a- 
șov), 3. Gheorghe Voicu 
Brașov), 4. Gyorgy Vilmoș 
mo Brașov), 5. Ferentz 
(Brașovia Brașov), 6. Elena 
(Dinamo Brașov), 7. Marcela 
pă (Dinamo Brașov), 8. Gheorghe 
Girniță (Dinamo Brașov), 9. lu- 
dith Tomory (Dinamo Brașov), 
10. Iosif Eros (Dinamo Brașov).

1. ION ALEXE ;Dinamo Bucu- 
reșt: 2. Calistrat Cuțov [Dincmo 
București), 3. Gabriel Pometcu 
(Ropid București', 4. Dinu Condu- 
rat (Steaua), 5. Simion Cuțov (Di
namo București), 6. Antoniu Vosile 
(Dinamo București), 7. Alee Năstoc 
(Steaua), 8. Constantin Gruiescu 
(Steaua), 9. Paul Dobrescu (Dina
mo București), 10. Alexandru Tu
rei (Dinamo Brașov).

CONSTANTIN DUMITRAȘ 
(Dinamo), 2. Gheorghe Eluțanu 
(Dinamo), 3. Eduard Pană (Dina
mo), 4. Icn Bașa (S.C. Miercurea 
Ciuc), 5. Desideriu Varga (Steaua), 
6. Ion Gheorghiu (Steaua), 7. Ion 
Ioniță (Steaua), 8. Doru Tureanu 
(Dinamo), 9. Florea Sgîncă (Di
namo), 10. Zoltan Făgăraș (A- 
gronomia).



Pag. S Nr. 728(J

ÎMPLINIRI ÎN ANII

(Urmare din pdț?. î)

REPUBLICII

a corpului de antrenori din mișcarea 
sportivă. Această perfecționare se 
realizează prin cursuri de scurtă <iu- 
rată, pe ramuri de sport, din 3 în 3 
ani, prin lectoratele organizate de ca
binetele metodico-științifice ale con- 

pentru educație fi- 
ale marilor cluburi, 
convocate anual de 
de specialitate și — 
examenele de avan- 
anual de C.N.E.F.S.

siliilor județene 
zică și sport și 
prin consfătuiri 
către federațiile 
în sfirșit — prin 
sare, organizate 
conform prevederilor Regulamentului 
antrenorilor.

în sprijinul antrenorilor, pentru 
fundamentarea științifică a practicii 
sportive, intervine si rețeaua de uni
tăți care se ocupă de problemele cer
cetării științifice și documentării teh
nice: Centrul
C.N.E.F.S.,

de cercetări al 
cabinetele metodicu-ștKn- 

țifice menționate mai sus, activitatea 
științifică a cadrelor de la I.E.F.S., 
din facultățile de educație fizică ți 
de la catedrele de specialitate ale in
stitutelor de invățăniiat superior, pre
cum și centrul de medicină «portivă.

Pregătirea, teoretică și pract.câ. ce 
o calitate mereu mai bună a majo
rității antrenorilor s> tetaicieai^ar d 
mișcarea noastră «noctivă a c®
ei să obțină în m.inca lor rezaita - 
— In generai — remarctoi’e. O set e 
de antrenori români — printre care 
Ton Corneanu. Nicolae NavasarL <>- 
prea Vlase. Constantin Fopraco. Wi- 
eolae Nedef. Ion Popa. Ion Chirlac. 
Petre Cișmigiu. Gheanche Zimbreștea- 
nu. Ion Arnăot. FHas BarweK len 
Siiter, Nicolae Sotir. Ella Coastă»:- 
rtescu, Maria Simionescu. Camei lo- 
vănescu. Olimpiu C 
hoi ți alții — au 
prețioase , în Imbogă 
moderne de pregătire 
de înaltă performanță-

red formei sportive, oa șl în promo
varea unor st»uri și scheme tactice 
de joc originale. Astfel, s-a ajuns la 
închegarea unor școli românești de 
antrenament și de joc la anumite ra
muri de sport, cum ar fi la caiac-ca- 
noe. handbal, lupte și box

Nu întîmplător. în ultimii ani. din 
străinătate au venit tot mai multe so
licitări de antrenori români, in dife
rite ramuri de «>ort. la o parte d:r. 
ele dlndu-ll-se răspuns favorabil.

La cele Spuse plr.ă acum trebuie 
să adăugăm contribuția meritorie 
adusă de unii specialiști român; _
I.eon Teodorescu. Emil Ghibu. Io» 
Kunst-Ghermânescu. Nic» Alexe. Io« 
Sicfovan. Mirnn Georgeses, Con»eiiu 
Florescu. Ion Drăgan. Andrei Deme
ter, Minai Fpuran. Die Mrate. An
ghel Vrabie, roams Lită —. pr- 
diiie elaborate 
uhof sesiuni si rdufizu.fi ir.:emap«e- 
r.ale.

Efortarâle susținute pentru a-lgura- 
rea to< mai acraa-pe de Mcesităț: a 
școlilor eu profesori oe edjeave £. 

performanță cu antrenori le -ore*— 

masă, preocuparea _ pentru fa "Mita 
unui corp cît ma; Larg se iastrwtsri 

aosbdl m >r :ț;ere te pepep- 
rtulto cna«e Mrg! ce £-eri 
■am* dta pane*, â* vede-e 
iJe de erh^je s oe

rre ca tetresrtaoeT 
I L- »Ate.

•* 
carea 
s* să

r

*‘X‘- 
fevr-

<*-*pa* en‘_

zrK a rtr
CC"

SPORTUL N A TOST ÎNTOTDEAUNA
TA INDEM1NA TUTUROR

Reintllnire cu Costi Herold și cu anii tinereții acestui mare polisportiv

cut atiția ani, dar eu n-am uitat 
niciodată ce datorez fraților mei 
rămași să-și caute norocul în atelie
rele de fierărie sau cazangerie.

— Sportul te-a atras de mic ?
— Bineînțeles... tn orașul meu, la 

Moreni, exista un teren pe islazul 
comunal ți o minge de fotbal, singu
ra avere a tuturor copiilor de acolo. 
Am jucat și eu pe la vitsta de zece 
ani, dar inima mă trăgea spre 
atletism, tn fond aici nu existau prea 
multe probleme de organizare. Pen
tru fugă aveam la dispoziție strada, 
pentru sărituri o groapă de canali
zare, iar pentru aruncări un pietroi 
mai acătării... Nu știam cum arată 
un teren de sport încă, ți n-aveam 
să aflu decît peste multi ani. La 
Brașov.

■ tn orașul de la poalele Timpei am 
urmat restul liceului, la „Andrei 
Șaguna", unde exista un om foarte 
inimos, directorul Ion Moșoiu. Dato
rită entuziasmului și sacrificiilor 
sale materiale, am reușit să încropim, 
noi elevii, un mic teren unde practi
cam atletismul, fotbalul și handba
lul... Toate le făceam numai noi.' 
Nimeni nu ne dădea nici un capăt 
de ață.. Era prin 1930, după cite îmi 
a mi ntesC.

— Cunosc foarte bine biografia 
dumitale sportivă. Ai practicat 14 
sporturi și nu așa ca divertisment, ci 
în competiții oficiale. Ai fost record
manul țării la decatlon, campion 
la 110 metri garduri și la alte probe 
atletice și ai figurat în foile de arbi
traj la întrecerile oficiale de baschet, 
volei, handbal, fotbal, polo pe apă, 
gimnastică, tenis, schi, canotaj, 
rugby și încă multe altele. Aș vrea să 
mă opresc însă la sportul pe care 
l-ai Îndrăgit cel mai mult și în care 
de fapt, ți-ai încheiat itinerariul 
sportiv : baschetul. Unde ai jucat 
prima oară ?

— La A.N.E.F., în 1932, cînd am 
devenit student. Jucam alături de

în fața mea, la un birou, stă un 
bărbat cu părul alb, dar cu trăsături 
care exprimă q surprinzătoare vi
goare pentru cei 60 de cani ai săi. 
închid o clipă ochii :și-l revăd, lot 
nins de ani, într-o vreme cînd încă 
mai uimea adversarii cu „coșurile1 
sale. în sala de la Floreasca. 
„Costi" Herold avea pe atunci 42 de 
ani și ținea pasul cu tinerii de 19— 
20 de ani- La 43 de ani, Herold s-a 
hotărât să pună punct carierei sale 
de sportiv și să se așeze, cu inima 
grea, pe ba.nca antrenorului echipei 
C.C.A... „Costi* Herold, a plecat 
lâsiodu-ne amintirea unui om care 
șj-a d'.iyiț tot elanul, toată dragos
te* si toată priceperea sportului 
românesc.

— _ Dar cum a fost acest drum, 
oare. Costi Herold; iți aduci aminte? 
— A fast un drum lung, plin de 
peripeții, un drum presărat de obsta
cole și privațiuni, un drum pe care 
n-aș fi reușit poate să-l parcurg nicio
dată pină la capăt, dacă n-ar fi exis
tat dragostea imensă, totală, pentru 
sporii. Veri, eu de mic a trebuit să 
lupt cu viața. Tatăl meu era un mo
dest mecanic cazangiu ți din biata lui 
leafă trebuia să hrănească jose copii. 
El a încercat, totuși. să ne dea pe 
tcțt la învățătură, la liceu. Taxele 
școlare erau mari fosă, pe vremea 
aceea. Un copil dat la liceu repre
zenta o problemă extrem de dificilă 
pentru o familie modestă. Astfel că. 
fn cele din urmă tatăl meu a fost 
nevoit să-t retragă de la „carte" pe 
frații mei ți sfi-i dea la meserie, ca 
să-mi facă loc mie la liceu ! Au tre-

patru
eu. Slabă

oficială ?
care se

FINALA „CUPEI F. R. BOX
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ist». caAfîcarva 
face ie eitre

fața 33® spor- 
oscut. Gbeoncbe
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l *1 Cupei F 
decît merita

n-versj AMnni N
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Astă*sear3, de la era 19. ia sala Dinao

Popescu Colibași, Sandu Aldea, 
ZanirciUc și actorul Mifcea Șeptilici. 
Debut dezastruos. Sportul studențesc 
ne-a bătut cu... 84-4. Cele
puncte, însă, le marcasem 
consolare, nu ?

— Exista o competiție
— Un fel de campionat

rezuma la meciurile dintre echipele 
bucureștene. Cine ciștiga devenea 
automat șl campioana țării, pentru 
că in provincie nu existau echipe, 
«au chiar dacă apărea una pe unde
va. nimeni nu avea fonduri pentru 
o deplasare la campionatul de la 
București. Duceam o viață plină de 
privațiuni. Eram student la A.N.E.F., 
părinții nu aveau nici o posibilitate 
să mă ajute, astfel că prin 1933 am 
reușit să obțin cu mare greutate un 
post de instructor sportiv la Tele
foane. dci făceam pregătirea fizică 
a echipei de hochei, iar mai tîrziu 
am încropit o echipă de volei și una 
de baschet, încare jucam și eu. Ser
viciul de la Telefoane, însă, nu-mi 
dădea dreptul la vacanță. De aceea, 
cind studenții plecau la casele lor, 
eu rămâneam in București. N-aveam 
însă unde să dorm. Noroc că direc
torul stadionului A.N.E.F., Sebastian 
Chinte, ne dădea voie să dormim feu 
și Gică Drăgulescu) într-o căsuță 
care abia se construia. N-avea nici 
uși nici ferestre, dar era vară, iar 
noi prea tineri și entuziaști că sa 
luăm în seamă greutățile. Ne mulțu
meam să ne antrenăm pînă noaptea 
tîrziu și să servim la masă același 
menu „stas" — struguri cu 
neagră. '

A venit însă ziua cînd țara 
ales un drum nou și sportul
găsit un loc demn în viața noastră, 
prețuirea pe care o merită. Și la

pline

și-a 
și-a

Telefoane, unde lucram în conti
nuare, marile prefaceri n-au întîr- 
ziat să se arate. Pe malul lacului 
Floreasca a fost amenajat un com
plex modern sportiv, cu toate utila
jele necesare... Pentru prima oară, 
aveam să văd și eu minunea : șase 
mingi de baschet la antrenament / 
Pînă atunci fusesem obișnuit ani 
întregi numai cu una șî aceea vai 
de ea !...

— Ai fost la Telefoane plnâ în 
1951.

— Da. Eram și jucător și antrenor. 
Aici s-au ridicat Folbert, Dincșcu, 
Vasile Popescu și Mircea Niculescu. 
Apoi, în 1951, am trecut la Steaua, 
unde am mai îndeplinit dublul rol — 
jucător-antrenor pină în 1954. De 
atunci am rămas ca antrenor, bucu- 
rîndu-mă de reușitele elevilor mei..,'

— Costi Herold, ai fost un brav? 
reprezentant al sportului românesc. 
Ești acum, la 60 de ani, lector la 
Universitate și vicepreședinte al 
clubului Universitatea. Ce cuvinte 
poți adresa tinerilor care iubesc 
sportul în țara noastră ?

— Să dăruiască sportului clipele 
de răgaz, să creadă în frumusețea 
lui și să lupte să se autodepașească... 
intr-un cuvînt să se bucure de mi
nunatele condiții pe care le ou azi 
la îndemînă : să lupte cu înflăcărare 
pentru a obține rezultate care să 
înalțe pe culmi tot mai înalte culo
rile sportive ale patriei noastre !

George MIHALACHE

Constructorul GUpti și Seier.Gbj si dspsta troleu!

Marți seara. în sala Drearan. 
desfășurat primele două .3 
din cadrul tarfteuhst fiscal al 
petiției pugilistu» ue ech pe < 
eu „Cupa F.R. Box*.

Așa cum hotărâseră sortii ta 
«na semifinală s-au Lrâi .-.x. it 
tele la primul loc în tlisaeaeiK 
întrecerilor. Const,-JC>ruI j
Farul Constanța. Judecind «tocă p&- 
ioarea sportivilor ce jkiîWrti ceie 
două formați:, se așutpca o ds*>jtă 
extrem de echilibrați un puertt- 
col pugilistic de bună caBCa*. D*r. 
n-a fost așa. N-a fost pemru câ îe- 
tre cele două garnituri a existat cn 
evident dezechuibm de fcrle. în 
timp ce boxerii din Gala", aresc- 
t:ți acasă de antre-sorul Petre Mi
hai, ș-au preze' usț intr-o foraâ oo 
respunzătoere cărții lor de vwtâ si 
etapei finale a acestei competiții, 
cei de la Constanța (antrenor. 
N’icolae Buză), cu foarte puține ex
cepții, au fost de nerecunoscut. 
Este surprinzător fanlul că pugiliș- 
tii constănțeni 9-au comporta: așa 
de slab. în ttofida anei perioade de 
pregătire in condiții speciale, efec
tuată La Snagov. Este adevărat, 
cîțiva dintre boxerii Farului au 
."cuza de a fi urcat treptele ringu
lui bolnavi de gripă, dar și îngriji
rea sănătății face parte din pregăti
rea boxerilor pentru competiții. în 
aceeași situație s-au aflat și cîțiva 
component! ai formației din Galați. 
Constantin Cojocaru n-a putut urca 
treptele ringului și a fost Înlocuit 
cu Un tînăr care a pierdut prin k.o., 
Anton Cojan a boxat și el incom
plet restabilit de pe urma unei 
gripe, iar Octavian Amăzăroaie a 
luptat după ce, cu puțin timp 
înainte, i se făcuse o extracție den
tară.

Nu este mai puțin adevărat că 
boxerii constănțeni au avut în acest 
an un foarte încărcat program com- 
petîțional și, firește, ei s-au resim
țit în urma atîtor meciuri (interne 
și. mai cu seamă, internaționale), 
dar și calendarul sportivilor este 
alcătuit tot de antrenor. făcînd 
parte integrantă din planul lor de 
pregătire.

întîlnirea
semifinală a 
mâții mai 
Cluj și Muscelul Cîmpulung Mus
cel) din care făceau parte mai pu
ține „nume" ale boxului românesc. 
Doar în selecționata clujeană* fi
gurau doi boxeri situați în rîndul 
primilor 5 din țară la categoriile 
lor, Ladislau Mathe și Alexandru 
Popa. Și, în mod surprinzător.

din cea? de-a doua 
adus în ring două for- 
modeste (Selecționata

r. re pe -
Oricrxn. 

pină la stadiul te 
Box este mai mul 
Această realizare vorbește de la 
sine despre seripziia'ea cu care se 
muncește în secțiile din care provin 
component ii formațiilor respective. 
Ne gfndim. în primul riad, la echi
pa din Cunpuîung. alcătuită de an
trenorul emerit Cristian Panaitescu. 
intr-un orășel cu cîteva zeci de mii 
de locuitori. Lipsită și de aportul 
greului Iancu Anghel (obligat să 
facă o pauză în urma unei înfrân
geri prin k.o.), garnitura aliniată de 
acest vrednic antrenor nu putea 
realiza mai mult.

Pentru finala de astă-seară s-au 
calificat, așadar. Constructorul Ga
lați și selecționata Cluj. Bineînțe
les, prima șansă de a intra în pose

Clușanul Ladislau Mathe 'dreapta} îl oprește din atac pe Gheorghe 
Vlad. dar bătăiosul său adversar. 
Ia puncte.

sia trofeului 
Galați, dar 
antrenați de 
me aceste așteptări. Boxerii din 
Cluj, în colțul cărora l-am recunos
cut pe fostul campion Iosif Miha- 
lic. s-au arătat deciși să-și apere cu 
toată puterea șansele.

Iată programul probabil al reu
niunii finale, de astă-seară orele 
19, din sala Dinamo (primii sînt

aparține formației din 
urmează ca pugiliștti 

Petre Minai să confir- 
Boxeri

in cele din urmă, va ooț-ne victoria
Foto: Vasile. BAGEAC

trecuti boxerii dm Galati): P. Ga 
nea — Al. Kacso. A. Cojan — L. 
lonescu. M. Toni — Gh. Sabău, O 
Amăzăroaie — V. Kiss (V. Mo rea). 
N. Boșcu — C. JivcovicL D. Mora
rii — L. Mathe, Șt. Voicu — AL 
Popa, S. Tirilă — ȘL Popa, C. Cojo
carii — I. Moldovan. M. Fio rea — 
I. Cîmpeanu, V. Lehăduș — ȘL 
Mirea.

Mihai TRANCA

CAMPIONATELE DE TENIS DE MASĂ FINAL CU SUSPENSE
In divizia națională FEMININĂ

INIȚIATIVE LĂUDABILE IN ATLETISMUL
Acest sfirșit de an ne oferă oca

zia să subliniem o serie de acțiuni 
inițiate în atletismul bucureștean, 
acțiuni care au darul să contribuie 
la dezvoltarea sportului nr. 1, în 
primul oraș al țării. Le semnalăm 
cu satisfacție, pentru că ele aduc 
ceva interesant în activitatea atle
tismului bucureștean.

• Sala „23 August" găzduiește la 
fiecare sfirșit de săptămină con
cursuri de atletism rezervate tine
retului. De la copii începători și 
pînă la atleți consacrați, ei se în
trec, atrași unii de impunătoarea 
sală și noutatea instalațiilor, alții 
de marile performanțe, în vederea

A

BUCURESTEAN

Tn sfirșit, după disputarea ulti
mei restanțe la echipe fete — pri
lejuită de prezența celor mai bune 
jucătoare la finalele campionatelor 
naționale individuale de 
— campionatul divizionar 
pe s-a încheiat.

Și dacă pe parcursul 
competiții momentele de 
tie au cam lipsit, finalul, 
tocmai de această partidă 
între echipele feminine Progresul 
București și C.S.M. Cluj, a stat 
sub semnul senzaționalului. Ce s-a 
întîmplat la Arad ? Echipa bucu- 
reșteană avea asigurat titlul de 
campioană națională înaintea a- 
cestei ultime partide. De evoluția 
ei depindea, însă, clasarea pe locul 
3 și. deci, obținerea unui loc pe 
podium, a formației Spartac I din 
București sau a echipei clujene 
C.S.M., adversara directă a Pro
gresului în acest meci restant. în 
mod normal. Progresul — neînvin
să pînă atunci — trebuia să-și în
cheie participarea în campionat 
cu o victorie. Iată. însă, că în di
mineața partidei, multipla cam
pioană Maria Alexandru, jucătoa- 
rea nr. 1 a formației bucureștene, 
nu s-a prezentat la masa de joc. 
Și în asemenea condiții, partida a 
debutat nefavorabil pentru echipa 
Progresul, în care surorile Ma
riana Baciu și Victoria Babiciue 
abia reiuaseră antrenamentul după 
o lungă întrerupere, 
multă vreme scorul
4—1 în favoarea clujencelor (Ba-

la Arad 
pe echi-

acestei 
culmina- 
prilejuit 
restantă

Nu după 
ajunsese la

REPLICĂ STUDENȚEASCĂ...
(Urmare din pag. t)

important, căci numai astfel va
canța rămîne... vacanță și la sfîr- 
șitul ei toți vor fi pe deplin odih- 
nici și pregătiți pentru un nou an 
de muncă.

■ir
...Zăpada căzută cu cîteva _ săp- 

tămîni în urmă mai rezistă, la 
Predeal, doar ascunzîndu-se prin 
văgăunile muntelui. Așa că, Ia 
primul contact cu stațiunea care, 
în alți ani, semăna cu un furni
car și fremăta de veselia schiori
lor, o vagă 
învăluie pe

Și totuși, 
ca, odată 
pași ureînd
— 1

impresie de tristețe îl 
vizitator.
nu ne-a 
ce am 
„poala"

trebuit mult 
făcut primii 

_____  _ Clăbucetului 
— pîrtia d«S schi cea mai cunos
cută și frecventată a Văii Praho
vei _ Să pătrundem, parcă. în 
altă lume. Știam că aici, la hote
lul „Clăbucet-sosire", studenți din 
centrele universitare Galați, Iași 
și Sibiu se reuniseră, alcătuind o 
tabără sportivă de învățare a 
schiului. Și probabil că, cu ulti
mele resurse, natura a vrut să-i 
sprijine pe noii pasionați (majori
tatea lor sînt studenți jn anii I Și 
II) ai sportului lunecării (uneori 
și al căzăturilor!) pe zăpadă: re
trasă la poalele pădurii, o fîșie 
lungă de vreo două sute de me
tri găzduia cele cîteva grupe de 
„învățăcei" studenți ai schiului, 
sub conducerea instructorilor! A

fost o surpriză mai mult decît plă
cută, după peisajul dezolant al 
Predealului, lipsit de giulgiul alb.

— De fapt 
fur taberei, 
din Iași, P. 
trebuia mai 
perioadă de 
sent pe grupe și nominalizasem 
instructorii (studenți de la Facul
tatea de educație fizică și cadre 
didactice) înainte de sosirea in 
tabără. Așa că, imediat după ca
zare. am trecut la lucru...

Cazul nu face decît să demons
treze, încă o dată, că, colo unde 
sînt studenți veniți să-și petreacă 
vacanța la munte, se profită de 
orice ocazie pentru ca timpul să 
treacă cît mai plăcut. Unul dintre 
ei spunea în glumă că „dacă n-am 
fi avut zăpadă pe pîrtie, am fi că
rat-o din pădure și tot am fi schi- 
at!“. Nici nu se putea o replică 
mai... studențească!

Dar nu numai atît: am stat o zi 
în mijlocul studenților de la Clă- 
bucet-sosire și nu am trăit nici 
un moment cie respiro de diminea
ță pină seara. Două excursii pină 
în prînz, la Clăbucet-plecare, pe 
jos, și la Gîrbova și încă una, 
după-amiaza spre „Trei Brazi"; un 
concurs de șah care nu se termi
nase pînă în momentul plecării 
noastre ; o vizită la alți colegi, 
studenții din Centrul universitar 
Constanța, cazați la cabana Vînă- 
tori, în afara Predealului...

— ne-a spus directo- 
asistentul universitar 
Boiștcanu — nici nu 
mult pentru această 

inițiere. Ne organiza-

cărora trebuie să se pregătească 
asiduu.

Prezența masivă a atleților din 
toate secțiile și din numeroase școli 
generale, organizarea atentă a în
trecerilor (corpul de arbitri și an
trenorii colaborează pentru reușita 
deplină) sînt factori care contribuie 
la succesul unei inițiative pentru 
care comisia municipală de atletism 
merită felicitări.

• Recent am asistat la două ma
nifestări care scot în evidență pre
ocuparea antrenorilor pentru con
tinua perfecționare a activității lor.

Clubul Dinamo și școala Viitorul 
— ultima cu ocazia aniversării a 
zece ani de Ia înființare —, au or
ganizat consfătuiri metodice, în care 
antrenorii celor două secții de atle
tism au prezentat interesante și 
documentate studii asupra pregăti
rii atleților de frunte, precum și in
dicații metodice asupra antrena
mentului în diferite probe atletice.

Pentru că sîntem în domeniul me
todicii, semnalăm că, în curînd, va 
fi pus în funcție cabinetul metodic 
al Școlii sportive de atletism. El 
este înzestrat cu un laborator foto- 
cinema. Prof. Lixandru Pândele va 
prezenta lunar o serie de interesan
te comunicări privind asnecte din 
tehnica diferitelor specialități.

• Secția de atletism a clubului 
Progresul se preocupă de descope
rirea și pregătirea alergătorilor de

fond, alăturîndu-se în acest scop 
eforturilor pe care cluburile Dina
mo, Metalul și Steaua le fac de mai 
multă vreme pentru ridicarea fon
dului românesc.

Prof. D. Buiac, ajutat de condu
cerea clubului a și pornit la lucru, 
transformînd aleile grădinii Botani
ce în... piste de antrenament pentru 
cros, prima etapă în campania por
nită pentru pregătirea viitorilor 
fondiști.

mult 
care 
Con- 

din

• O competiție atletică de 
așteptată este divizia școlară, 
în 1973 va deveni o realitate, 
cursul va fi deschis echipelor 
școlile generale și se va desfășura
în cele opt sectoare. El va fi com
pletat cu o alergare de cros. Pro
gramul va cuprinde : o alergare de 
viteză, o săritură, o aruncare și o 
ștafetă.

Alături de tetratlonul pionierilor, 
divizia școlară constituie o nouă și 
binevenită acțiune în sprijinul popu
larizării atletismului în rîndul ele
vilor și un mijloc de a descoperi 
noi talente.

Ca pregătire în vederea acestei 
competiții, comisia municipală a or
ganizat în sala „23 August" o între
cere pe echipe, rezervată școlilor 
generale, care a întrunit peste o 
mie de participants

prof. Camil MORȚUN

0 REUȘITA
DEMONSTRAȚIE

DE PATINAJ
LA GALAțl

în cadrul
zionate de sărbătorirea 
tenarului Federației române 
patinaj, a avut loc la Galați, 
organizarea C.J.E.F.S 
demonstrație 
la care 
membrii lotului național, în frun
te cu ~ 
Goga.
sat-o 
nr. 1 
Mate 
Demonstrația 
mineața de pe patinoarul artifici
al a fost urmărită de numeroși 
spectatori.

T. SIRIOPOL

manifestărilor oca- 
semicen- 

de 
în 

o frumoasă 
de patinaj artistic, 

și-au adus contribuția

Beatrice Huștiu și Octavian 
O bună impresie ne-au lă- 

și patinatorii de la Sc. sp. 
Galați, prin Cristina Balaiș, 
Marian și Cristina Tomida. 

de duminică di-

coresp.

LOTO-PRONOSPORT
• TRAGEREA SPECIALA LOTO 

A REVELIONULUI — 1 
RIE 1973.

IANUA-

Loto — 
ziua de 
specială 
ziua de 
specială

Administrația de Stat 
Pronosport organizează în 
1 ianuarie 1973 tragerea 
Loto a Revelionului, iar în 
3 ianuarie 1973, tragerea 
Pronoexpres a NOULUI AN.

• TRAGEREA SPECIALĂ PRONO
EXPRES A NOULUI AN — 3 IA

NUARIE 1973

Tragerile speciale Loto și Prono- 
expres din 1 și 3 ianuarie 1973 a- 
tribuie participanților premii în au
toturisme, excursii și bani. Nu ui
tați ! Procurați-vă bilete pentru 
tragerea specială Loto a Revelionu
lui din 1 ianuarie 1973 și tragerea

specială Pronoexpres a NOULUI 
AN din 3 ianuarie 1973 — cadouri 
utile — pe care le puteți face celor 
dragi. Rețineți ! Mai multe bilete, 
mai multe șanse de cîștig 1

Astăzi este ultima zi cînd mai pu
teți depune buletinele pentru con
cursul Pronosport din ziua de 31 de
cembrie 1972.
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 52 DIN 27 DECEM

BRIE 1972 :

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
2 167 212 Iei, din care ; 1 184 593 lei report.

Extragerea I : 10 19 20 12 22 1
Extragerea a II-a: 10 44 29 28 41
Plata premiilor la acest concurs 

va face astfel : in Capitală începînd 
la 6 ianuarie pînă la 10 februarie J 
Inclusiv; î. " ’ ’ ' .
la 10 februarie 1973 inclusiv.

i se 
I de 
1973 

în țară, de la 12 ianuarie pină

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 22 
DECEMBRIE 1972 :

Extragerea I : 1 variantă (100”/<A a
100 000 lei ; Cat. 2 : 2,95 a 21 534 lei : Cat. 
3 : 11,85 a 5 361 lei; Cat. 4 : 12,90 a 4 924
lei; Cat. 5 : 60,60 a 1 048 lei; Cat. 6: 
103,30 a 615 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 26 632 lei.
Extragerea a II-a : Cat. A : 2 va

riante (10%) a 100 000 Iei ; Cal. B : 
1 (50%) a 11 571 lei, 5 (25%) a 5 786 lei 
și 9 (10%) a 2 314 lei ; Cat. C : 9,95 a 
6 164 lei ; Cat. D : 19.50 a 3 145 lei ; Cat. 
E: 26,03 a 2 354 lei; Cat. F: 44,60 a 1375 
lei ; Cat. Z : 911,85 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 14 134 lei.
Cîștigătorii premiilor de 100 000 lei sînt: 

MARIN POPESCU din Craiova (cat. 1 
100%), CONSTANTIN POPESCU din 
București și NECULAI ZAHARIA din 
Tg. Neamț (cat. A 2x10%).

Toți 
1300"
suma

. -------------- %).
obțin cite un autoturism „Dacia 
plus diferența In numerar sau 
integrală.

ciu — Lupu 0—2, Moldovan — 
Costea 2—0, Babiciue —• Sinteoan 
1—2, Moldovan — Lupu 0—2, Ba
ciu — Sinteoan 0—2). Atunci a in
tervenit momentul psihologic, tî- 
năra și neexperimentata jucătoare 
clujeană Costea pierzînd cu 2—0 la 
Babiciue. O mobilizare pilduitoare a 
jucătoarelor bucureștene și scorul 
a luat o turnură favorabilă echi
pei campioane; Moldovan — Sin
teoan. 2—Or Babiciue— Lupu 2—1 
și Baciu — Costea 2—Ol De Ia 
1—4, Progresul București învinge 
pe C.S.M. Cluj cu 5—4 1

Astfel, echina bucureșteană ter
mină neînvinsă campionatul, iar 
Spartac se clasează pe locul 3.

Paul SLAVESCU

CLASAMENTE FINALE

MASCULIN
1. C.S.M. Cluj 17 15 2 201— «5 32
2. Polit. Buc. 17 14 3 192— 97 31
3. Progresul Buc. 17 13 4 192— 97 30
4. Locomotiva Buc. 17 10 7 159—130 27
5. Comerțul Tg. M. 17 7 10 151—138 24
6. Voihța Buc. 17 7 10 141—148 24
7. Voința Cluj 17 4 13 122—167 21
8. Voința Arad 17 3 14 90—199 20
9. C.S.M. Iași 17 1 16 33—256 IR

10. Voința Brașov S-a retras după tur

FEMININ
1* Progresul Buc. 13 13 0 87— 30 ?6
2. Voința Arad 13 11 2 100— 17 21
3. Spartac I Buc. 13 8 5 60— 57 21
4. C.S.M. Cluj 13 7 6 61— 56 20
5. Politehnica Buc. 13 5 8 48— 69 18
6. Voința Buc. 13 4 9 49— 63 17
7. Spartac II Buc. 13 0 13 11—106 13
8. Rapid Brașov după turS-a retras

1
if a

VÎNÂTORI COLECTIVE LA 
IEPURI Șl FAZANI

Asociațiile vînătorilor și pesca
rilor sportivi, de sector, din Ca
pitală, organizează duminică 31 
decembrie a.c., vînători colective 
la iepuri și fazani, după cum ur- 

1 
pe

Tunari, 
Roata, 

Frumușani, 
Drăgănești- 

Crevedia;
III — tere-

„Ia picior" pe terenurile Plătă- 
rești și Tămădău ; Asociația din 
sectorul V — pe terenurile Că- 
băl, Fetești-Baltă șj Dragoș Vodă, 
înscrierile pe listele de participa
re și alte amănunte — la sediile 
asociațiilor.

mează: Asociația din sectorul 
organizează vînători colective 
terenurile de vînătoare 
Grădiștea, Jilava, Nuci, 
Vadul Lat, Cocora, 
Cartojanu, BoFntinul, 
Olt, Bucu, Tăndărei și 
Asociația din sectorul
nurile Nicolae Bălcescu, Săpunari 
și Vasilați. Se va putea vina și

NU LE RECOMANDAM...

...pescarilor sportivi să se aven
tureze la pescuit la copcă. de
oarece gheața nu este suficient 
de groasă și deci, nici suficient de 
rezistentă. în cazul cînd unii vor 
îndrăzni, totuși, aceștia riscă, în 
cel mai fericit caz, o baie nedorită 
și cu atît mai puțin plăcută...

ORICIND BINEVENrn 
ORICIND BINE SERVIT!
ii mim

Și in acest sezon, HANUL URSUL NEGRU din stațiunea 

balneoclimaterică SOVATA, județul Mureș, îți așteaptă oaspe

ții. Frumoasa unitate turistică a cooperației de consum este o 

gazdă primitoare pentru cei dornici de recreare și confort, pen

tru amatorii de altitudini submontane (500 m.) Condițiile 

de cazare (camere modern mobilate, dușuri cu apă caldă, 

încălzire centrală) serviciul ireproșabil, preparatele culinare 

pregătite de bucătari cu experiență satisfac cerințele celor 

mai exigenți turiști.

Puteți reține locuri la tel. 187 — Sovata (5924)

fizu.fi


DINAMO, ACTIVIZATĂ LA ÎNCEPUTUL LUI IANUARIE

COLOCVIUL PROFESIONAL AL ANTRENORILOR
VoitaDe vorba cu antrenorul federal IonPloiești,
programul

di'

—"p

Drot

Mihai IONESCU

DE-A

Mircea M. IONESCU

RETURUL DIVIZIEI A VA ÎNCEPE LA 11 MARTIE

Eliade SOLOMON-coresp.
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Bacă

ai sportului cu balonul ro
din municipiu.
curînd. la sediul asociației a

o
măcar cu trei—patru 

din

LUNGUL ANILOR"

— Durata cursului rămîne cea 
inițial fixată, adică o săptămînă?

— Nu. Programul a fost compri
mat pe distanța a numai trei zile,

da posibilitate participan- 
fie prezenți chiar de la 

la pregătirea echipelor

martie, la C — la 25 martie

reme. e 
cuce-

nusu 
șsteie.

„FOTBALUL BiRLADEAN

CUM Al AJUNS GOLGETER,

men j 
pertioe Ser

semna*
A.

riOC-dj.
« fit

După un campionat de rătă
ciri, terminat ca echipă cam
pioană în hegura locului 7, 

Dinamo și-a reluat poziția cu care 
s-a obișnuit și ne-a obișnuit de atî- 
ția ani i lupta pentru titlu. Și a 
făcut acest lucru de la bun înce
put, din startul dat la 
vrînd să demonstreze din plecare 
că a învățat suficient din greșelile 
■ultimului campionat și că orgoliul 
valoroșilor săi jucători (riu mai 
puțin de șase actuali internaționali) 
e în stare de metamorfoze maxime. 
Astăzi, echipa dinspre Tonola e 
vicecampioană de toathnă, la un 
riunct de liderul Steaua, pe care l-a 
nvins în duel direct, și gîndurile 

sale de primăvară, declarate, de 
altfel, vizează marea cunună. Dar, 
dincolo de bucuria acestui salt con
cret, evident pentru oricine, Dina
mo a reușit un sezon superior și 
sub celălalt aspect, sesizabil numai 
pentru cei care au urmărit echipa: 
jocul propriu-zis, îmbunătățit sub
stanțial. Ceea ce spune că mutațiile 
petrecute în sfera echipei din șo
seaua Ștefan cel Mare au depășit 
stadiul superficial al lucrurilor, a- 
jungind la esența determinantă. Iar 
în cazul acestei valoroase formații 

. .despre care vorbim astăzi, înclinăm 
j Să credem eă această esență pri

mă a fost moralul echipei. Aceasta 
ar fi, probabil, nodul gordian al 
campionatului trecut Ș> al renașterii 
din „toamna fără achiziții". Pentru

distinge momente Și momente, iar 
Dinamo n-u putea ignora această 
lege a perioadelor. în numele mari
lor fale iluzii și ambiții, echipa a 
început campionatul foarte bine, 
reușind după primele trei etape — 
cînd a remizat la Ploiești a cîștigat 
la Arad și a învins cu 5—2 Uni
versitatea Craiova Ia București — 
să se impună atenției generale și în 
fața adversarilor săi. Dar ideea tri
umfului a fost privită, poate, prea 
superficial (dacă nu au existat, 
cumva, șj alte cauze) pentru că, 
tocmai atunci cînd totul părea fa
vorabil consolidării poziției frun
tașe, a venit „cutremurul" acela 
(0—3) din meciul cu Sportul Studen
țesc. Moral, șocul avea să fie tre
cut chiar în prima etapă (3—1 la 
București cu F.C. Argeș), dar el în
semna începutul perioadei celei mai 
slabe din turul dinaznoviștilor 1 
cinci puncte din șase partide. In 
timpul acesta mai secetoe. elevii lui 
Nunweiller pierd la Petroșani, pierd 
la Tg. Mure» unde jucaseră bine, 
p erd un punct și în fata Rapidului 
aflat pe atunci în restriște. Ultima 
perioadă, circumscrisă între două 
rezultate de 2—0 realizate in fief-ul 
din șoseaua Stefan cel Mare cu 
C&M. Reșița (etapa a X-a) și Fa
rul (etapa a XV-a), prezintă echi
pa într-o revenire de formă ce cul
minează cu marele derby din etapa 
a XI I-a (2—1 cu Steaua). în aceas
tă ultimă perioadă. Dinamo avea.

• numărul de jucători folosiți : 19. Pe posturi : 4 portari, 6
fundași, 4 mijlocași. 5 atacanți.

• înlocuiri efectuate în timpul celor 1350 de minute: 19 3 în
apărare, 5 în linia de mijloc ți 11 In linia de atac).

• de remarcat că cei 4 portari au fost utilizați 90 de ndrmte 
din partidele în care au jucat.

• în ultimele cinci etape, Florian Dumitrescu a fost folosit 84 
de minute (etapa a Xl-a- 8 ; etapa a Xll-a: 45; etapa a XIII: 12 ; 
etapa a XV-a : 19) tot atit cit a jucat in etapa a X-a !

• formația de bază — cu cea mai mare stabilitate: Coosfanti.-.m.11 
7 partide (Cavai 5) — Cheran 12, Dobrău 15. G. Sandu 13, Deleanu 
13 — Dinu 13, Nunweiller 15, Moldovan 11 — Lucescu 15, Darat- 
trache 12, Fl. Dumitrescu 14 (D. Popescu 12). An ma£ jucat: Ri.-r._- 
reanu (2), Eftimescu (D, Stoenescu (8), Petre Nigolae (•'. Silreacu 
(6), Sătmăreanu II (1).

■ In cele 15 etape dinamoviștii au expediat 215 șuturi la poartă, 
dintre care 103. pe spațiul porții. Adversarii au șutat de IN (de 
85 ori pe spatul porții).

• goluri marcate : 23 (9 in prima repriză și 14 ta a doua). Pe 
compartimente situația este următoarea : mijlccașit au inserts 4 Co
luri, iar atacanții

• goluri primite : 15, unul fiind .opera* Ini G. Jbnta rare ■ 
înscris în propria poartă. în etapa a XIV-* la meciul de la Bacău, 
cu Sport Ciub.

DE UN IDEAL SUPERIOR

în primele zile ale anului vii
r, clubul Dinamo din Capitală 

urmează a găzdui lucrările cursu
lui central de perfecționare a an
trenorilor. inițiat și organizat de 
F.R.F. Acțiune deosebit de impor
tantă și încadrată în, contextul ge
neral al măsurilor adoptate pe 
plan național, de ridicare continuă 
a nivelului cunoașterii si califi
cării profesionale, cursul de oer- 
fecționare a antrenorilor repre
zintă o etapă din programul ge
neral obligatoriu privind activita
tea de confirmare pe grupe de în
cadrare a acestora. De aici și in
teresul major în jurul unui astfel 
de colocviu profesional care vizea
ză in esență îmbunătățirea pregă
tirii de specialitatie în raport cu 
cerințele dezvoltării fotbalului d® 
performanță. Ceea ce de fapt ne-a 
și determinat să încercăm a afla 
unele amănunte de ordin organiza- 

adresîndu-ne în acest scop 
Ion Voica antrenor federal, 

= răspuns cu amabilitate în- 
rebâriîor noastre;

— Mai tatO o necesară expli- 
amînarea a- 

la început 
decembrie.

ma- 
e de 

ȘAN

cațze In legătură cu 
cesnti curs, programat 

i perioada 18—23
Principalul motiv 

determinat renunțarea 
fixate inițial și re programarea ac
țiunii a fost suprapunerea aces
teia cu activitaiea loturilor repre
zentative (seniori și tineret), situa
ție ce presupunea $> absența din 
țară a trei dintre antrenorii fede
rali cuprinși in planul de predare 
al unor lecții cu caracter tehnico- 
metodic. Pe de altă pane, credem 
că a asemenea acțiune este mult 
mai utilă și ancorată in actuali
tate atunci cînd ea are loc la în
ceput de sezon, decit înaintea va
canței eompetiționale.

— Ce ne puteți spune despre 
scopul nemijlocit al cursului cen-

— Ceea ce se urmărește în pri
mul rînd, este ridicarea pe o treap
tă superioară a muncii de instrui
re și a rezultatelor concrete ale 
acesteia, în toate sferele de mani
festare ale fotbalului de performan
tă din țara noastră. In această 
idee și planul tematic cuprinde, 
după un „prolog" care se 
la analiza primei părți a 
pionatelor divizionare A, B 
•tineret-rezerve, o serie de 
blcme de mare interes cum 
organizarea și stilul de muncă al 
secțiilor de fotbal (Ion Balaș): 
concepția de joc în fotbalul româ
nesc (prof. A. Niculescu); particu
laritățile acțiunii de educație in 
rîndul jucătorilor (prof. Ion Șiclo- 
van); calendarul competitional, e- 
lement fundamental de referință 
pentru periodizarea antrenamente
lor și obținerea formei sportive 
(C. Teașcă); igiena efortului (dr. 
D. Tomcscu); metode și mijloace 
pentru dezvoltarea calităților fizi
ce de bază (prof. I. Voica); meto
dica perfecționării tehnicii și tac
ticii (prof. M. Birsan).

adică 3, 4 și 5 ianuarie. Aceasta în 
dorința de a se evita perturbări în 
activitatea de pregătre a echipelor 
șl de a 
ților să 
început 
lor.

— Și cine vor fi acești partici
pant!, cărora probabil cu această 
ocazie li se adresează în mod 
rect și o invitație ?

— Toți antrenorii încadrați 
grupele A șl B — mai puțin 
de la centrele de copii și 
niori, —, indiferent dacă activea
ză sau nu pe lingă echipe divi
zionare. Precizarea este necesară 
pentru că ea reamintește celor in 
cauză obligativitatea promovării 

(în vederea confirmării) a cursului 
de perfecționare. Acțiunea organi
zată de F.R.F. la începutul anului 
viitor reprezintă prima etapă a a- 
ccstui curs.

Așadar, la 3 ianuarie 1973. în u- 
vertura noului sezon de pregătire, 
colocviul profesional al antrenori
lor promite să ofere ceea ce aștep
tăm cu toții de la tehnicienii de 
bază ai fotbalului nostru i o ac
țiune cu adevărat utilă, înscrisă 
în aria mijloacelor complexe de 
optimizare a randamentului pe 
planul instruirii și al competiției.

Pe această temă, Consiliul A.S. 
Rulmentul a organizat un concurs 
de întrebări și răspunsuri pe bule
tine. în cinstea jubileului Repu
blicii. S-au... aliniat peste 4 000 de 
concurenți — metalurgiști bîrlă- 
deni, membrii lor de familie, iu-

că. cine a văzut echipa Jucînd în 
campionatul trecut și în această 
toamnă a înțeles foarte repede că 
s-au produs schimbări de fond in 
modul de abordare al fiecărei par
tide ș> in capacitatea de efort din 
cele 90 de minute. Astăzi e o altă 
atitudine colectivă în cadrul echipei 
Dinamo, mai ambițioasă și mai ma
tură, o altă dinamică morală gene
rată probabil de continua nemul
țumire pozitivă a lui Dinu și de 
afecțiunea declanșată in toți jucă
torii de antrenorul Nelu Nun
weiller, pînă ieri admirabil coleg de 
echipă cu Lucescu. Dinu. Dumi- 
trache, Deleanu, Radu Nunweiller 
și ceilalți mai vechi Desigur, s-ar 
putea spune că acest sezon bun 
poate fi explicat șj prin faptul că 
Dinamo n-a mai plătit tribut, ca in 
anul trecut, necesităților sporite ale 
echipei naționale și participării în 
cupele europene. Dar marea cau
ză. credem, că există în transfor
marea morală a echipei, vizibil ac
tivizată de un nivel superior.

într-un tur de campionat se pot

Insă, să tree 
Kă -maree 
dată, la Cit 
cînd deși r.-- 
L1 ti.. ~ a 
formidabilele 
Dumitrache >: 
veau să ducă 
lider, Dinamo 
plece învinsă de pe Bistrița.

O scurtă pan>elă latre
campionatului trecut și acest sezon 
de toemnă. In 1971, Dinamo în
cheia primele 15 etape cu jrEtJ’oruI 
bilanț i 6 victorii, 4 remize. 5 in
fringed. 16 puncte, golaveraj t3—19. 
și— locul 7. In toamna aceasta, e 
chine se prezintă cu următorul 
palmares i 8 victorii. 3 remize. 4 in- 
fringeri. 19 puncte, golaveraj 23—15. 
locul 2. înseamnă că sucoesui 
datorat. In primul rînd. numărului 
superior de victorii St mai înseam
nă că apărarea a fost In acest se
zon mai bună decit in turul ram- 
ixonatitiui trecut. Afirmația. insă, 
poate fi coctrazrsâ. în pofida date
lor statistice. Pentru că. să nu

1*1
s-a
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CIND CROSUL DEVINE 
SĂRBĂTOARE SPORTIVA...

1 de primăvară se anunță 
1 manifestări fotbalistice. 

_e campionat, in Diviziile 
i C (returul), întilniri in- 
nale — amicale și oficiale, 
de tineret și juniori, inter- 

țări și inter-cluburi, meciuri în fa- 
finalâ a „Cupei României" — 

i, in mare, ce va cuprinde ac- 
itatea fotbalului nostru în pri- 

ăvara anului viitor.
Aceste intilniri vor forma un ca

lendar la care federația lucrează 
în prezent pentru a-i da formă 
definitivă, punînd de acord activi
tatea echipelor de club cu acțiu
nile loturilor reprezentative. în ce 
privește returul Diviziei națjona- 
le A. prima dintre competițiile 
interne care exercită cea mai mare 
atracție, federația a stabilit 
prima etapă să se dispute la 
martie iar ultima la 24 iunie, 
luni etapele sint repartizate, în prin
cipiu, astfel t

ca
11
Pe

Martie: etapele 16, 17 și 18 du
minică 11, 18 și 25.

Aprilie:, etapa 19 duminică 1, 
tapa 20 duminică 8, etapa 
joi 12. etapa 22 duminică 22 
etapa 23 duminică 29.

Mai: etapa 24 duminică 13, 
pa 25 duminică 20 ; ' J 1

Iunie: etapa 26 duminică 3, 
pa 27 duminică 10, etapa 28 
minică 17, etapa 29 miercuri 
și etapa 30 duminică 24.

Cum se vede, etapele sint 
gramate la intervale convenabile 
și marea majoritate în zilele de 
duminică. Două excepții: a 21-a, 
fixată într-o joi, și a 29-a într-o 
miercuri. O notă de aglomerare se 
constată Ia ultimele trei etape, 
notă accentuată și de faptul că 
finala Cupei este preconizată pen
tru 27 iunie, dacă nu va fi pro
gramată la 1 iulie. Dezaglomera- 
rea ar putea fi evitată, devansînd

începerea returului dacă nu cu 
săptămînă, 
zile, sau fixîndu-se o etapă 
primele într-o miercuri.

Divizia B urmează să înceapă 
la 18 martie, iar Divizia C la 25 
martie, etapele fiind programate 
cu regularitate duminica.

pro-

VLADIMIR

UN REFERAT, 14 ZILE ETC.

La Liceul teoretic din Costești — 
unde sint 600 de elevi — 
de îndrumare 
tat că lipsesc 
zătoare pentru 
educație fizică
13 000 lei pentru
Imediat profesorul de alocație fizi
că a făcut un referat de necesitate 
către conducerea școlii pe care l-a 
depus Ia secretara Elena — 
Drumul de la secretară la director 
(pe distanța a... două uși), a durat
14 zile. Apoi au mai trebuit alte 
zile pînă s-a pus viza contabilității 
și astfel liceul a 
terialele — care îi 
cesare — întrucît 
făcute prea tîrziu.

V-am scris despre această întîm- 
plare pentru a se vedea unde duce 
nepăsarea, birocratismul și — de ce 
nu ? — lipsa de răspundere.

o comisie 
a consta- 
corespun- 
orelor de

și control 
materiale 
efectuarea 
deși in buget erau 

astfel de nevoi.

Grosu.

rămas fără ma- 
erau atît de ne- 
formele au fost

Iile FEȚEANU, coresp. județean

I
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Școala generală nr. 15 — recu
noscută pentru inițiativele sale 
sportive — a demonstrat, recent, 
cum trebuie organizat un cros pe 
școală, competiție ce n-are voie să 
reprezinte doar o etapă consumată 
și bifată in calendarul sportiv al 
școlii, cî o întrecere pe care elevii
s-o abordeze cu interes și dragoste, 
care să ie lase, dincolo de o amin
tire plăcută, dorința participării Ia 
viitoarele ediții.

Cum a acționat, dar, „generala 
15“ ? După ce și-a recrutat finaliștii 
(în cadrul întrecerilor pe clase), i-a 
angajat în pregătirea actului final 
(confecționarea numerelor de con
curs ; desemnarea traseului în ca
drul celui mai pitoresc decor pe 
Malul Someșului; stabilirea și pre
gătirea arbitrilor dintre colegii care 
„au căzut" la preliminariile compe
tiției ; achiziționarea premiilor ; 
nimarea opiniei publice 
astfel ca traseul să fie 
un gard viu ; ihvitarea 
tactică care a deschis 
apetitul întrecerii și al victoriei, 
scop în care ei au trebuit să se 
pregătească deosebit. Totul a reu
șit întocmai, făcînd din crosul ele
vilor de la „generală 15“ (profe-

MODERNIZAREA SĂLII DE 
POPICE

I
I
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a-
din școală 
străjuit de 
părinților), 
finaliștilor

• La un concurs de șah, pe 
echipe, organizat de C.O.E.F.S. 
Roșiori de Vede, în cinstea 
celei de a XXV-a aniversări 
a Republicii, au participat 
12 echipe din oraș. Pe 
mele trei locuri ale 
cursului desfășurat în 
de cultură din localitate

^clasat echipele Știința, Viito
rul și Economicul.

T. NEGULESCU, coresp.

pri- 
con- 
Casa 
s-au

bitori 
tund

De
avut loc tragerea la sorți a premii
lor. Locul I (un aparat de radio 
marca „Neptun") i-a revenit concu
rentului Dumitru Furnică, locul al 
II-lea (o bicicletă de oraș marca 
„Junior") muncitorului Gh. Puflea, 
iar locul al, III-lea (un ceas de 
mînă marca „Raketa") tehnicia
nului Ion Gache. S-au acordat și 
trei mențiuni cucerite de elevul 
Valeriu Caceap, maistrul Temis- 
tocle Pancioc și tehnicianul Gh. 
Chicoș.

MARO?

De la stingă spre dreapta: Sabin Tomuleț, praf. Dumitru Bălan ji 
prof. Ioan Pocol. ~ “

sori : D. Bălan și I. Pocol) o ade
vărată sărbătoare sportivă clujeană.

Sărbătoare n-a fost însă numai 
pentru concurenți, ci și pentru pă
rinții acestora care s-au manifes
tat în fel și chip : unii aclamînd, 
alții lăcrimînd (de emoție), alții... 
desenînd, așa cum a făcut graficia
nul Virgil Tomuleț (caricatura ală
turată), martor la primul cros al 
fiului său. Sabin - (nr. 12), cîștigător 
al locului III la clasele V—VI.

Dar, iată și cîștigătorii’: clasele 
V—VI — —
Baboș ; 
Olan și

Desen de Virgil TOMULEȚ

PLACA

Izabela Tamaș și 
clasele VII—X : 

Mircea Pogăceanu.
— n$. d.

Marcel 
Lavinia

OMAGIALA PE VIRFUL 
IORGOVANULUI

înființată cu puțin timp în urmă, 
Asociația de turism-alpinism „So
lii Băniei" a pornit la drum ata- 
cînd, conform programului stabilit, 
vîrful Piatra Iorgovanului din mun
ții Retezat (2016 m). în acest sfîrșit 
de an, membrii primei expediții : 
Ileana Petrescu (de la Filarmonica 
Olteniei), Virgil Constantinescu (în
treprinderea de transporturi auto). 
Al. Criveanu (Uzina mecanică de 
material rulant), Ernest Stancovici 
și Cristian Guță (elevi la liceele N. 
Bălcescu, respectiv T. Arghezi) au

pornit la drum. La început au urcat 
creasta muntelui Drăgășanul (1879 
m) pe viscol, zăpada de aproape 70 
cm. și ger. După cinci ore de mers 
membrii expediției au poposit pe 
virful Piatra Iorgovanului (cota 
2016 m). Acolo ei au montat în pia
tră o placă pe care era săpat: 
„30 XII 1947 — 30 XII 1972. / E toată 
țara românească-n sărbătoare / Po
porul inalță imn partidului iubit / 
Sub steagul lui 
soare / Să făurim 
fericit".

Din inițiativa asociației sportive 
Rafinorul de la Rafinăria Ploiești, 
în cursul acestui an s-a 
sala de popice. La cele 
s-au mai adăugat încă 
turnat, din nou, toate 
piste, s-a introdus înregistrarea au
tomată a popicelor doborîte. au fost 
modernizate jgheaburile de returna- 

a bilelor, s-au montat două cea-

modernizat 
două piste 
două, s-au 
cele patru

suri electrice, table noi de înregis
trare a rezultatelor etc.

Dintre sportivii secției de popice 
care au muncit voluntar aici — 
după orele de program și duminica 
— s-au evidențiat în mod special 
Dumitru Cismaru — căpitanul echi
pei și responsabilul secției, Vasile 
Șubă, Gheorghe Șuller, Adalbert Si- 
lingher și vechiul jucător Pamfil 
Vlaicu. La turnarea pistelor și-a 
dat concursul maestrul sportului Ion 
Dinescu.

Dublarea pistelor și modernizarea 
sălii va permite organizarea unor 
jocuri internaționale, intensificarea 
activității sportive de masă — po
picele fiind un sport 
multor 
Ploiești.

Gh.
secretar

preferat al
salariați ai Rafinăriei

D. CONSTANTINESCU 
al Comitetului sindicatului

SĂNIUȚA DE ARGINT..,

competiție de iarnă 
inițiată de C.C. al 

în județul Brașov 
de realizare dar și 
în tradiția sportivă

...tradiționala 
a tineretului 
U.T.C. a găsit 
condiții optime 
rădăcini adinei 
a locului. An de an, tot mai mulți 
tineri iși încearcă măiestria în 
„de-ale săniușului" pe sute de pîrtii 
special amenajate sau improvizate 
„ad-hoc“ în toate orașele și comu
nele județului. Iată în fotografia de 
față un aspect de la sosirea intr-un 
astfel de concurs organizat pe ve
chiul drum al Poienii Brașov.

m. br
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coresp. județeanȘt. GURGUI,

ne avintăm spre 
un viitor mai

re

• La întreprinderea de Pre
fabricate pentru Construcții 
din Găești a luat ființă aso
ciația sportivă „Viitorul" cu 
peste 1 000 de membri (hand
bal, fotbal, șah, tenis de ma
să). Iar la Centrul școlar pro
fesional de pe lingă Uzina de 
utilaj chimic s-a înființat a- 
sociația sportivă Șoimii (fot
bal, șah, tenis de masă, atle
tism).

Dică NICOLAE 
președinte al C.O.E.F.S.

Găești

• Ce înseamnă inspirația an
trenorului • Ați auzit de Ne- 
goescu (Gloria Buzău), Mari
nescu (F.C. Galați), Mârcules- 
cu (C.F.R. Pașcani) și Amaran- 
dei (Poli, lași)? Intre Miiller 
și Dumitrache • „Trebuie 
sâ-mi perfecționez jocul 
capul I"

Cum o fi ajuns Marica golgeterul 
primei serii a Diviziei B ?

Răspunsul l-am aflat ieri, chiar 
de la fostul dinamovist, întîlnît 
întîmplător. Deci :

— Cum ai ajuns golgeter, Vladi
mir Marica ?

— Datorită inspirației antrenoru
lui Constantin Laurențiu de a mă 
trece vîrf de atac ! Majoritatea an
trenorilor pe care i-am avut pînă 
acum m-au considerat, datorită 
constituției mele fizice, un vîrf re
tras. „Vîrf avansat" este considerat, 
in general, numai un atacant ro
bust, cu multă forță. Eu fac parte 
din categoria jucătorilor ce-și rezol
vă problemele prin tehnicitate și 
abilitate pe spații restrinse. La în
ceput mi-a fost mai greu, dar, înce
tul cu încetul, și datorită colegilor 
de echipă, majoritatea mingilor în 
faza de finalizare mă căutau pe 
mine. în plus, ceea ce m-a ajutat 
foarte mult să marchez 14 goluri, 
a fost plasamentul. Aproape jumă
tate din golurile înscrise sint la 
mingi venite din bară sau respin
se de portari.

— O dată cu trecerea dumitale în 
centrul liniei ofensive, s-a schimbat 
întregul sistem de joc al atacului 
Politehnicii, bazat în trecut pe Cu- 
perman și Moldoveanu ?

— Da, întreaga tactică a trebuit 
să fie modificată. (Cuperman era 
înainte „responsabil" cu golul), în 
sensul că Lupulescu a devenit „re
tras", dindu-i-se în felul acesta o 
rază de acțiune mai mare, care se 
potrivește foarte bine cu tempera
mentul său. M-am completat foarte 
bine cu el. Publicul nu ne-a spri
jinit la inceput, trăind cu impre
sia că vechea formulă era mai 
bună. Dar pînă la urmă s-a con
vins de contrariu, iar Lupulescu a 
marcat și el 10 goluri.

— Ce alți atacanți de valoare ai 
văzut in echipele cu care ai jucat 
astă toamnă în Divizia B ?

— Sint cîțiva jucători foarte buni, 
ca de pildă Negoescu (Gloria Bu
zău), Marinescu (F.C. Galați), Măr- 
culescu (C.F.R. Pașcani). Nu vreau 
să-l uit pe Amarandei. colegul meu 
de echipă. Este un tînăr de 19 ani, 
produs al centrului de copii con
dus de Mihai Bîrzan, un jucător 
aflat in plină ascensiune. Dacă nu 
se va înfumura și nu va călca ală
turi, așa cum s-a intîmplat de multe 
ori în fotbalul nostru, ii prevăd un 
viitor foarte frumos.

— Ai făcut și antrenamente spe
ciale pentru noul post ?

— De fapt, eu am jucat vîrf de 
atac. Cînd am debutat în „A", la 
Dinamo București, pe acest post am

jucat, așa că știam care sint nece
sitățile postului. Pregătirea generală 
și intuiția au completat restul.

— Cum ai defini vîrful de atac 
modern ?

— Drept jucătorul ce marchează 
goluri! După părerea mea, aceștia 
sint de două feluri : jucătorii de 
tehnică și jucătorii de forță. Există 
și două exemple tipice. Dumitrache, 
de pildă, este prototipul primei ca
tegorii : tehnică excelentă, viteză de 
reacție, detentă foarte hună. Multi 
ar dori să aibă calitățile lui. Păcat 
că temperamentul îl trădează une
ori. Totuși este un jucător de mare 
clasă; după părerea mea, strict per
sonală, puțin ajutat de colegi în 
fazele de finalizare. Muller este, 
dimpotrivă, prototipul celeilalte ca
tegorii : jucător de forță, care nu 
dă greș ! Deci, două tipuri de îna
intași cu caracteristici complect di
ferite, dar a căror principală cali
tate este că știu să 
Nu trebuie deci, să 
și robust pentru a 
din față.

— Ce crezi că îți 
„arsenalul" 
trai ?

— Trebuie să-mi perfecționez jo
cul cu capul. Din cele 14 goluri ale 
mele, unul singur l-am marcat cu 
capul. Detentă am (am jucat multă 
vreme și baschet). îmi trebuie mai 
mult curaj la mingile înalte. De 
fapt, noi. Politehnica Iași, nu jucăm 
cu centrări înalte, ci pe jos și la 
semiinălțime.

— Proiecte de viitor ?
— Echipa, în Divizia A ! In ceea 

ce mă privește, sint în ultimul an 
Ia Facultatea de Finanțe din Iași. 
După ce voi termina studiile, voi 
mai juca cel puțin un an Ia Poli
tehnica, unde m-am simțit foarte 
bine. Intre timp va termina Facul
tatea de Chimie și soția mea, Ale
xandra, cea care a avut un mare 
merit în relansarea mea în fotbal. 
Voi căuta să fac și mai mult pentru 
a consolida această relansare.

marcheze goluri, 
fi neapărat înalt 
sparge apărările

mai lipsește din 
unul bun atacant cen-

Mircea TUDORAN



ECHIPA SECUNDĂ
DE HOCHEI A ELVEȚIEI

snort
țgajFZin lume

AZI. ÎN MAI MULTE ORAȘE DIN SUEDIA1

PRIMELE JOCURI DIN CADRUL

ȘI-A ÎNCEPUT TURNEUL UNEI NOI EDITH A C.M.
, J — ---------------

ÎN ȚARA NOASTRĂV

• Aseară, oaspeții au fost invinfi de Selecționata CEL DE AL X lea CONGRES OLIMPIC
divizionară română cu 6 4 (3-0, 1-4, 2-0)

UNIVERSITAR DE HANDBAL (masculin)
După un turneu fructuos in Franța, reprezentativa României întilnește

POIANA BRAȘOV, 
de la corespondentul

Echipa secundă de 
ției și-a început, pe 
ficial descoperit din

27 (prin telefon, 
nostru).
hochei a Elve- 
patinoarul arti- 

---- „ — — localitate, tur
neul de patru meciuri din țara r.:-.-- 
tră, Jntîlnind selecționata divizie 
română (în fapt reprezentativa r.a:.- 
nală), care se pregătește pentru par
ticiparea la Grupa B a campionatu.ui 
mondial de la începutul anului viilor.

Deși timpul a fost geros (;
■tiv minus 
spectatori 
Programul 
atracție In 
de hochei 
de patinaj artistic în cadrul căreia 
a apărut faimoasa campioană ma
ghiară Zsuzsa Almassi și tineri pa
tinatori de la clubul Dinamo Brașov. 
A urmat apoi un reușit carnaval pe 
gheață al pionierilor, după care, la 
fluierul arbitrilor români Gh. Mure-

tp. u A^nici- 
12 grade) peste 1000 oe 
au luat loc în tribune, 
a prezentat un punct de 

plus. în deschidere la jocul 
a avut loc o demonstrație

șan și o. Barbu au apărut pe terea 
cele două formații de hochei.

lotul utilizat in partidele 
i Praga s-a remarcat rein- 
pitanuhii echipei noastre. 
Derideriu Varga. Nu a ju- 

fiind răcit, Eduard Pană. 
Pe o gheață tare, meciul a fost di

namic și interesant. Din primele Iui 
minute s-a vădit pofta de joc a se
lecționate: care — mai ales în atac 
~ a combinat rapid și ingenios, cre- 
Ir.d numeroase faze de poartă. Din 
păcate înaintașii au ratat multe oca
zii ciare. Formația română a domir.at 
majoritatea timpului, obținind în fi
nal o meritată victorie cu scorul de 
6—4 (3—0. 1—4, 2—0).

Au marcat: Costea, Bandaș, Tu- 
reanu (2), Sgîncă si Huțanu, respec
tiv Nussbauer, Yves Croci-Torti, 
Cenci și Koliker.

Următorul joc al echipei elvețiene 
v.?. avea loc vineri, pe patinoarul ar
tificial acoperit din Miercurea Ciuc, 
în compania selecționatei divizionare’ 
române.

CU c 
trare

Carol GRUIA

Anul viitor, intre 28 
5 octombrie, ia Varo, 
cel de al X-’.ea Cot

Ce este un congres 
nu trebuie confundat 
siur.e a Comitetului 
Ohmp.c) ? Congresu. 
nește membrii C~i.O_ 
Comitetelor naționale 
ai federațiilor internaționale spor
tive. Dacă altă dată problemele ri
dicate de mișcarea olimpică erau 
uneori supuse sufragiului adunării, 
nimic din toate astea n-a fost pre
văzut pentru Varna. Ca urmare a 
înmulțirii Comitetelor naționale o- 
limpice (care vor fi reprezentate 
fiecare prin cite trei delegați), este 
evident că acestea ar obține cu 
ușurință o largă majoritate. Auto
ritatea C.I.O., instanță supremă, ar 
putea fi deci amenințată. De altfel, 
din această cauză s-a opus cu în
verșunare Avery Brundage, fostul

ol m pice

S-
â va a Ioc
ngres oiimpic.

(care
cj js..

l Interna
a se-

olimpic reu-

.îz.i e al C.I.O, oricărei incer- 
de a convoca Congresul olim- 
ottima reuniune a acestuia a- 

i loc cu 42 de ani în urmă, la

La Vama, se va ține 
.10_ in continuarea 
•.. Tipic, intre 5 și 8

Fesului olimpic este, 
sultativ $i se exercită 
■comandărilor.

Agenda pentru 1973 prevede trei 
teme : 1. mișcarea olimpică moder
nă și perspectivele dezvoltării sale; 
2. relațiile dintre C.I.O„ comitetele 
naționale si federațiile internațio
nale : 3, configurația viitoarelor
Jocuri Olimpice.

ce, urmat de noi discuții 
amatorismului și a reducerii 
gramului olimpic. Totodată 
cunoscute și J.O. de iarnă, 
șit, ultima întîlnire, în mai 
Berlin. Temele : calificarea 
J.O., amatorism, protocol, 
etc., adică 
încă în vigoare.

După cum se vede din această 
succintă prezentare a congreselor 
olimpice, temele de discuție au fost 
și sînt cam aceleași, și atunci ca și 
acum, cele mai dezbătute fiind pro
blemele amatorismului, gigantis
mul Jocurilor, cu reversul său — 
reducerea programului.

asupra 
pro- 

sînt re
in sfîr- 
1930, Ia 
pentru 

program 
baza reglementărilor

Marginalii la finalele campionatelor naționale de scrimă ale juniorilor mari
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MULȚI CĂDEȚI ASPIRA - ÎNCĂ DE PE ACUM
1

LA LOTUL OLIMPIC PENTRU MONTREAL ■ ■ ■

CELE NOUA 
OLIMHCE DE

CONGRESE 
Fina acum

lire a avut loc în iunie 
s. Tema de discuție 
.mpică era pe atunci

AU Șl FOST STABILIȚI 
ORATORII PENTRU VARNA

Organizatorii se așteaptă să pri
mească 1200 de oaspeți la 
congres. Firește, în această 
sînt incluși și ziariștii. în afara ce
lor 74 de membri ai C.I.O., vor fi 
prezenfi cîte trei reprezentanți 
fiecărei

acest
cifră

• Ce este un Congres olimpic? • 
1930 • Cele trei teme de discuție • 
O Intervenții de 30 de minute

treceri) : 
principiilor

ai 
federații internaționale,

Ultima reuniune, în
1 200 de participanți

Floretistul Paul tKuki (Olimpia $atu Mare) in dreapta 
fondare — unul aln marii învinși ai finalelor de juniori mai 
rărnine (totuși) o speranță a scrimei

plină 
, dar care 

noastre de performanță .
Foto i Vasile BAGEAC

de curînd alte trei apreciate tră
gătoare din tînăra generație, Maria
na Ostafi, Magda Bartoș și Mart.» 
Lazăr, sportive cu un impresionant 
gabarit, capabile 
țească stilul și 
spnalitate mai 
planșă.

espectînd 
presiilor 
rim în continuare la sabreri. 

$i aici sita a fost extrem de... fină 
cu mulți dintre favoriți. Pop și Ma
rin răminind în afara turneului fi
nal de 6. Ultimul act al probei n-a 
avut însă de suferit prea mult, 
fiindcă și așa valoarea lui a fost 
ridicată, mai ales prin aportul lui 
Marin Mustață, campionul pe anul 
în curs (19 ani. absolvent al Școlii 
profesionale de conducători auto
din București, antrenor, prof. Lu
cian Glișcă) și al lui Alexandru 
CsikL Constanța în comportare a ce
lor doi tineri sabreri ne îndeamnă 
să credem că ei ar putea fi încer
cați in competiții alături de lotul 
mare. La sabie, unde absența ar
bitrajului electric determină o as
censiune mai grea decit in celelalte 
probe, posibilitatea de a te forma 
ca scrimer de mare suprafață nu se 
poate realiza 
diul cit ntai 
ficile.

I
mari 
cui

să-și îmbunătă- 
să-și formeze o per- 

convingătoare pe

R această ordine a im- 
va trebui să ne refe

lui Paul Kuki, marea

T

„Studiul și propagarea 
amatorismului". In iu- 

igust 1897. la Le Havre sînt 
irobleme de igienă, de 
și de istorie, în raport 

e fizice. Cea de a treia 
e loc la Bruxelles, în 
în dezbatere. tehnica 
fizice în școală. în co- 
iversitate, în 
portive între 
izice pentru femei.
i Paris, se discută ra- 
ntre sport și cultură 
artă dramatică și co- 

■ralură. muzică, pictură 
. în mai 1913, la Lau- 

_-amul prevede un slo
pe ordinea de zi, o temă 
igie sportivă :
sportive
33 mai
QlSCUțlC

discutate 
pedagogii 
cu exerci 
reuniune ai 
iunie 1905. 
exercițiiîor 
legiu, în in 
întrecerile ; 
exercițiile 1 
mai 1906. 1 
porturile di 
(arhitectură, 
regrafie. liti 
și sculpt ui 
sanne, prt 
gur punct 
de psihok 
activității 
sale-. Un 
o temă în 
mal Jocurilor Olimpice și 
mentări tehnice". în iunie 
congreslștii sint din nou la 
sanne. unde se discu: 
gramul J.O. 
pnlej 2”^

•nai 192

armată ; 
națiuni ;

în

„Origina 
și rezultatele 

tirziu, la Paris, 
și azi : „Progra- 

regle- 
1921, 
Lau- 

:ă despre pro- 
și amatorism. Cu acest 

ioc prima recunoaștere 
■ațiilor internaționale. în 
15, la Praga. are loc un con

gres dedicat problemelor pedagogi-

reprezentanți ai fiecăruicîte trei
C.N.O. (130 la număr).

De pe acum este cunoscută 
celor care vor lua cuvîntul. 
hotărît limitarea timpului de 
bit la cîte 30 de minute. Din 
tea federațiilor internaționale 
vor urca la tribună Th. Keller (El
veția), Stanley Rous (Anglia), R.H. 
Russel (Anglia), Pierre Ferri (Fran
ța) ; din partea C.N.O. : J. Martin
ski (Bulgaria), A. de O. Sales (Hong 
Kong), V. Garroni (Olanda), dr. A. 
Hay (Mexic), care vor prezida fieca
re cîte o grupă de studii. R. Mollet 
(Belgia), a fost însărcinat să coordo
neze ansamblul lucrărilor C.N.O. O 
comisie mixtă, tripartită, va condu
ce Congresul olimpic. C.I.O. este re
prezentat în această comisie prin 
președintele său, lordul Killanin 
(Irlanda) și vicepreședinții săi, J. de 
Beaumont (Franța), H. A. van Kar- 
nebeek (Olanda) : federațiile inter
naționale, prin Th. Keller (Elveția), 
Stanley Rous și R. H. Russel (An
glia) ; comitetele naționale olimpice 
prin H. E. Adefope (Nigeria), K. An
drianov (U.R5.S.) și G. Onești (Ita
lia) ; generalul V. Stoicev (Bulgaria) 
va reprezenta comitetul de organi
zare.

lista
S-a 

vor- 
par- 

se

in etapa inaugurală
Astăzi, în mai multe orașe din Sue

dia, se vor disputa primele jocuri 
clin cadrul celei ele a V-a ediții a 
campionatului mondial universitar de 
handbal, competiție ce se bucură de 
o frumoasă tradiție și un binemeritat 
prestigiu în lumea acestui snort. 
Prezența la startul întrecerii a 15 re
prezentative naționale, echipe în rîn- 
clurile cărora sînt cuprinși foarte 
mulți handbaliști cu renume, a deter
minat o sensibilă creștere a intere
sului pentru această dispută, care la 
toate edițiile sale a oferit meciuri 
excelente pe planul calității și, ceea 
ce este, poate, mai important, jucate 
cu o ambiție caracteristică tinereții, 
specifică la aceste selecționate. De alt
fel. nu trebuie omis nici faptul că 
întrecerea echipelor studențești a 
constituit mereu un excelent mijloc 
de verificare și rodare a unor elemen
te tinere, devenite după aceea per
sonalități în lumea handbalului mon
dial.

Iată și componența celor patru gru
pe ale campionatului mondial : GRU
PA A : Uniunea Sovietică, Suedia, 
Norvegia, Bulgaria; GRUPA B : Spa
nia, Franța, R.F. a Germaniei; GRU
PA C: Cehoslovacia, Iugoslavia, Is
landa, Algeria ; GRUPA D : Româ
nia, Polonia. Danemarca, Italia. Tn 
fiecare grupă se va juca sistem tur
neu. numai tur, partidele selecționatei 
române avînd următoarea desfășurare, 
azi, la Lund. cu Danemarca, mîine, 
la Tollărp, cu Italia și duminică 31 
decembrie, la Kâvlings, cu Polonia. 
Din fiecare grupă în seriile semifi
nale se califică primele două clasate, 
echipa română urmând să aibă după 
toate probabilitățile, drept principale 
adversare în această etapă a compe
tiției reprezentativele Cehoslovaci ei, 
care se confundă cu echipa națională, 
și Iugoslaviei. Tn seriile semifinale, 
rezultatele din grupele preliminare 
contează, la fel ca la J.O. Partidele 
din seriile semifinale au ioc în zilele 
de 2 și 3 ianuarie, meciurile de cla
sament fiind programate în ziua de 
5 ianuarie.

După cum am anunțat, lotul hand- 
baliștilor români a efectuat în preala
bil un scurt turneu de pregătire și 
jocuri de verificare în Franța. Cu 
acest prilej (după cum am aflat din- 
tr-o convorbire telefonică cu arbitrul 
internațional Constantin Căpățînă) 
tinerii handbaliști români au jucat în

echipa Danemarcei
21 decembrie la Bar le Duc cu selec
ționata Lorenei de care au dispus cu 
scorul de 21—10 (9—3), în 22 decem
brie Ia Longwy tot cu selecționata 
Lorenei (rezultat: 31—12) și. au luat 
oarte în 23 și 24 decembrie la un 
turneu disputat la Paris. In această 
întrecere handbaliștii români au ter
minat pe primul loc întrecind, pe 
rînd. selecționata Parisului : 16—9
(9—4) și reprezentativa studențească 
a Franței : 15—10 (7—4). In cursul
zilei de 20 decembrie lotul sportivilor 
români a părăsit Franța, îndreptîn- 
du-se spre Lund, unde — așa după 
cum precizam maî înainte — va de
buta azi, în compania selecționatei 
Danemarcei, în această nouă edițiâ 
a campionatului mondial universitar 
de handbal.

așa după

TELEX
Tn primul meci al turneului pe care-î 
întreprinde în S.U.A., reprezentativa de 
hochei pe gheață a orașului Moscova 
întîlnit la Seattle selecționata orașului, 
pe care a învins-o cu scorul de 9—4 
(3—2. 2—2, 4—0). Golurile învingătorilor 
au fost marcate de Iakușev (3). Bodunov 
(2), Orlov, Malțev, Țîgankov și Liapkxn.

După desfășurarea a 9 etape, In campio» 
natul italian masculin de baschet con* 
duce echipa Ignis Varese cu 18 punvte.i 
urmată de Forst și Simmenthal cu cite 
16 puncte. Principalele rezultate înregis
trate în etapa a 9-a : Forst — partenope 
95—72; Ignis — Norda 98—92 ; Sim
menthal — Gorena 87—78: Mobilquattro 
— Snaidero 92—82 ; Gamme — Aieo 
68—61.

Medaliatul olimpic Ta Ciudad de Mexico? 
boxerul de categorie semimijloeie, ame
ricanul Armando Muniz, este noul cam
pion profesionist al S.U.A. In meciul 
disputat la Anaheim (California), el l-a 
învins prin K.O. în repriza a 8-a pe fos
tul deținător al centurii, Adolph puitt.

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA 
S-AU CALIFICAT ÎN SFERTURILE 

DE FINALĂ ALE C.C.E.
Un nume- 
Njardhallen 

optimilor 
____  ia handbal mas- 

_ _ ___campioanele României și 
Norvegiei, formației Steaua București și 
respectiv, I.F. Oppsal Oslo, La capătul 
unui meci echilibrat, victoria * ”“~
nit formației gazdă cu 14—13 

Punctele au fost marcate de
(6), Andersen (3), Hansen (2), 
sen, Rose și Hverven, respectiv Gruia 
și Kicsid (3), Birtolan și Goran (2), 
Stockl, Popescu, Coasă.

Bun arbitrajul cuplului danez Paul 
Ovdal și Jack Rodiii.

învingători în meciul tur, disputat ia 
20 decembrie la Ploiești, cu scorul de 
21—9. handbaliștii români s-au califi
cat în sferturile de finală ale compe* 
tiției cu scorul general de 34—23.

OSLO, 27 (prin telex). — 
ros public a asistat în sala 
la meciul retur din cadrul 
de finală ale C.C.E. 
culin dintre

capătul 
a reve- 

(7-4).
Gverde
Simon-

decit prin interme- 
multor concursuri di-

Concursul international de sărituri cu 
schiurile de la Saint Moritz, la care au 
participat sportivi din 9 țări, a luat sflr- 
șit eu victoria austriacului Reinhold 
Baehler cu 218,5 puncte (săriturile sale 
au măsurat 81 și respectiv 85 m). Pe 
locurile următoare s-au clasat Stanislav 
Boback (Polonia) — 208,7 puncte și Wal
ter Steiner (Elveția) — 205 puncte.■'
La Davos au Început întrecerile tradi
ționalului turneu international de hochei 
pe gheață pentru „Cupa Snengler“. Tn 
primul Joc, echipa sovietică Torpedo 
Gorki a învins cu scorul de 9—1 (4—1, 
3—0. 2—0) selecționata Norvegiei.
Tn competifia internațională de hochei 
pe gheață, care are loc în mai multe 
orașe din Suedia, au fost înregistrate 
Rezultate așteptate. In formă deosebită, 
echipa suedeză Brynaes, în care evo
luează mai mulți internaționali, a învins 
cu scorul de 2—1 (0—0, 0—1. 2—0) echipa 
cehoslovacă ZKL Brno. Echipa t, Aripile 
Sovietelor" a întrecut cu 8—4 (4—0, 1—2, 
3—2) echipa suedeză Vaesteras, iar Spar
tak Moscova a disnus cu 8—6 (3—5, 2—1, 
3—0) de echipa Leksand (Suedia).

Referindu-ne la ediția 1972 a fi
nalelor campionatelor naționale de 
scrimă rezervate juniorilor mari, 
încheiate recent, se cuvine să fa
cem de la început o subliniere : a 
fost cea mai edificatoare prezență 
valorică a schimbului tic mîine. Și 
aceasta Ia nivelul tuturor probelor. 
Plin de optimism, antrenorul fede
ral Vasile Chelaru ne spunea după 
ultimele asalturi ale finalelor :

„Rar mi-a fost dat să văd atitea 
talente autentice reunite intr-un 
singur turneu. Pină și la floretă 
băieți, unde temporar trecem prin- 
tr-o oarecare criză de valori, există 
elemente care ne oferă nădejdi în 
relansarea acestei arme".

Excelenta' pregătire a majorității 
finaliștilor, calitățile reale etalate 
de participanți — tehnice și tactice 
— frumusețea asalturilor, spiritul 
combativ, mult mai accentuat ca 
altădată, iată atu-urlle unor între
ceri care degajă mult optimism, 
ofeirndu-ne perspectiva de a vedea 
în primul eșalon al mușchetarilor 
români, chiar din anul viitor, din 
apropiatul sezon competițional in
ternațional, pe mulți dintre cei 
s-au remarcat în i'ecentul turneu 
la

ce 
de

„FIdreasca".
★

I: n ordinea impresiei lăsate 
finaliști, pe primul loc ar tre
bui să-i situăm pe spadasini 

în primul rînd pe Paul Szabo, 
clujean (18 ani,

în primăvară o performanță re
marcabilă — cucerirea medaliei de 
bronz la „mondialele" de tineret de 
la Madrid, fiind Ia un. pas de o po
ziție și mai bună. Acum, iată-I con- 
firmînd, într-o companie de trăgă
tori cu mari calități din rîndul că
rora au făcut parte în special An- 
gelescu, Podeanu și Doboș. Păcat că 
din turneul final au llpist Popa, 
campionul balcanic de seniori al 
probei, și Manta, alte două valori 
autentice ale acestei probe. Elimi
narea lor din competiție atestă se
lecția pe care a făcut-o finala. în 
orice caz, spada românească bene
ficiază la ora actuală de o pleiadă 
de trăgători — lingă cei amintiți 
aici se află, bineînțeles, titu
larii lotului mare, Pongraf, Istrate. 
Bărăgan și Duțu — cu care în 1973 
vom avea un cuvint greu de spu« 
în toate marile competiții continen
tale și chiar mondiale.

La fel se prezintă lucrurile și la 
floretă fete. Aurora Crișu (17 
ani, clasa a X-a, Liceul „Ale

xandru Sahia" din București, antre
nor, prof. Lurtan Glișcă), a dominat 
finala (îngăduindu-și un singur res- 

cu Maria Lazăr,

de

TînăruT scrimer
clasa a XlI-a, Liceul nr. 11. antre
nor, Adalbert Gurath), s-a afirmat 
mai ales în ultimii doi ani, reușind

piro, în asatul 
pierdut la limită), detașîndu-se prin 
finețea execuțiilor, prin maniera de 
a-și ține adversarele în propria ju
mătate de planșă. Campioană bal
canică de senioare și ea, anul aces
ta. la Ankara. Aurora Crisu este — 
împreună cu Viorica Draga, cea de 
a doua clasată — una din floretis- 
tele deja promovate în lotul prim 
al țării, acolo unde se vor afla cît

n locul
surpriză a finalei de floretă 
(și evident una din cele mai 

din intregul concurs), lo- 
I a revenit lui Gheorghe 

Portlea (18 ani, student, anul 
II Facultatea de mecanică a 
Institutului politehnic din Ti
mișoara, antrenori P. Bruja 
șt O. Feisthamel). Evident, pe me
rit. Este 
tenace și 
nevoia în 
elită. Un 
dar mai calculat și mai mobil. La- 
dislau Ruff și Francisc Hetz ni s-au 
părut a fi cei mai aproape de cam
pion. Mai puțin convingător Con
stantin Moisc, inegal în 
turi.

în orice caz, credem 
noastră dispune de o 
trăgători tineri, capabili 
teze cît de surind loturile naționa
le de seniori, poate chiar din acest 
an. Oricum, însă, mulți dintre re
prezentanții actualei generații de 
scrimeri au toate șansele să ajungă 
în delegația olimpică a României 
pentru Montreal. Evident, nu numai 
prin talent (care nu lipsește nici- 
unuia din ei), ci și prin muncă stă
ruitoare, prin seriozitate și discipli
nă. Sint de felicitat antrenorii res
pectivi pentru felul cum au muncit 
cu elevii respectivi și, firește, ar fi 
de dorit ca efortul lor să nu se 
oprească aici.

împărtășim în același timp spe
ranța că forul de specialitate va în
treprinde toate diligentele pentru ca 
CEL PUȚIN cîte un reprezentant 
de armă să fie prezent la CM. de 
tineret din 1973. Ar fi un pas uriaș, 
și pe plan internațional — la eșa
lonul cel mai ridicat — în cristali
zarea personalității tinerilor noștri 
mușchetari...

CONTRIBUȚII LA ARHIVA 
SPORTULUI

un floretist bine lucrat, 
impunător, cum se simte 
floreta românească de 
fel de Ștefan Ardeleanu,

unele asal-

că scrima 
pleiadă de 
să alimen-

Tiberiu STAMA

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
(Urmare din pag 1) Au arbitrat O. Schuster și E. 

Zischka (Sibiu) .
Odorhei a condus în permanență, 
deși partenera sa de joc i-a opus 
o replică destul de dîrză. în an
samblu, o partidă de mare luptă, 
în care ambele formații s-au anga
jat total. Cea mai eficientă jucă
toare a Textilei a fost Rada Șer- 
ban (4). Au arbitrat 
ghișan și C. Drăgan

bine P. Gher- 
(Iași).

MUREȘ —
Deși s-au zbă-

MUREȘUL TG. 
I.E.F.S. 6—14 (3—8). 
tut mult pentru a preîntîmpina un 
scor sever, mureșencele nu au reu
șit să se infiltreze decît rareori pe 
semicercul advers și nu au putut 
para „ghiulelele" Petruței Băicoia- 
nti-Cejocaru, care a punctat de 
8 ori. Din formația mureșeanâ cele 
mai multe puncte a înscris Maria 
Szoldsi (2).

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 6—15 
(2—7). Scorul reflectă cu fidelitate 
raportul de forțe existent 
ren de-a lungul acestei 
Universitatea a condus în 
nență, folosind angajări 
și eficiente la semicerc, precum și 
aruncări în forță, de la distantă 
a căror protagonistă a fost Simona 
Argh ir. în apărare universitarele 
au ieșit cu promptitudine la fie
care jucătoare adversă, anihilînd 
aproape toate acțiunile ofen
sive ale rapidistelor. De altfel, 
patru din cele șase goluri ale Ra
pidului au fost înscrise din arun
cări de la 7 n> de... portarul Maria 
Buzaș, cea mai eficientă jucătoare 
a echipei feroviare! De Ia Univer-

în te- 
partide. 
perma- 
stibtile

sitatea principala realizatoare a 
fost Simona Arghir (8).

Au arbitrat Gh. Mateescu (cu 
greșeli) și Al. Popescu (ambii din 
țpunicipiul Gh. Gbeorghiu-Dej).

- 4Ș- Șs
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : 
10—16 (6—10). Utilizind o rapidă 
circulație a balonului și fructifi- 
cînd angajările pe semicerc. Pro
gresul a reușit să se mențină'a- 
proape: de campioane, care s-au 

.detașat categoric numai în finalul 
meciului, 
dentă. cu 
au jucat 
prilejuind 
loase.
Popa și Ibadula (cite 4 goluri) de 
la Universitatea, respectiv, Catarig 
(4). Au arbitrat D. Purică și 
Dobre (ambii din Ploiești).

Ca și în partida prece- 
Rulmentul. timișoreneele 

bine, cu accent pe atac, 
adesea faze spectacu- 

Principalele realizatoare ,

i)

Spectacolul sportiv a fost, încă 
din antichitate, una din cele mai a- 
greate forme de distracție populară. 
Cine a avut însă primul ideea de 
a realiza beneficii materiale de pe 
urma acestei îndeletniciri, oferin- 
du-se să aranjeze asemenea specta
cole cu participarea unor sportivi 
plătiți lunar și angajați cu con
tract. punînd astfel bazele profe
sionismului sportiv ? Cercetîndu-se 
arhivele, s-a ajuns la răspunsul în
trebării de mai sus. Acesta a fost 
James Figg care, în anul 1720, a 
deschis la Londra o arenă special 
amenajată pentru desfășurarea me
ciurilor de box și de lupte. El avea 
în angajament 26 asemenea „spor
tivi", cărora le plătea leafă lunară, 
dună cum rezultă din registrele ju
ridice. Exista și o oarecare milos- 
tivenie în respectivele contracte cu 
boxerii, stipulîndu-se. că aceștia nu 
erau obligați să lupte mai mult 
de... 40 de reprize !

daca erau niște gloabe pe care nu 
mai pariase nimeni altcineva. Fap
tul a părut suspect și, fiind urmă
rii cu discreție, s-a descoperit că 
individul venea pe hipodrom cu un 
laser portativ, a cărui rază invizi
bilă era îndreptată asupra calului 
cu pricina, în mici impulsuri inter
mitente. Astfel stimulat de arsurile 
repetate, animalul zbura spre victo
rie, spre surprinderea spectatorilor, 
care bineînțeles nu observau 
suspect. Fiind prins de către 
ții federali, asupra faptului, 
coso se apără cu faptul că
lege nu interzice publicului să vină 
cu... lasere la hipodrom 1

„numai" 4 milioane de litri de bere, 
astfel că fabricanții celebrei licori 
se întreabă și acum 
la Munchen ceilalți 
participanți, care 
teală !

Și — să ne mai 
nici computerele 
răspundă...

i ce-or fi făcut 
un milion de 

nu ies la soco-

mirăm oare ? — 
nu au știut să

CINE SE ASEAMĂNĂ...

Una dintre cele mai populare 
emisiuni de televiziune ale State
lor Unite este aceea girată de cu
noscutul comic Bob Hope, în cadrul 
căreia sînt prezentate mari vedete 
internaționale sau personalități de 
vază. La una din ultimele ediții ale 
acestui. „show". telespectatorii de 
peste Ocean au avut ocazia să radii 
prima întîTnîre dintre Mark Spitz 
si Bobby Fischer. Cei doi sportivi 
și-au strîns mîlnile-și* s-âu declarat 
îneîntati de cunoștință. Prezentato
rul s-a simțit dator să adauge în 
comentariul său :

..Iată sportivii cci mai populari 
din America. Acuma, după ce 
făcut cunoștință, puteți fi siguri 
datorită infailibiului lor simț al 
facerilor, ii vom veclea asociați 
unor viitoare companii de publicita
te. Să le urăm succes și cit mai 
mulți dolari..."

A doua zi s-a anunțat că foarte 
mulți dintre aceia care au urmărit 
scena au închis televizoarele, pro- 
tes’înd împotriva aspectului comer
cial nedorit oe care îl are sportul 
io Statele Unite.

LASERUL PE HIPODROM

investițiile cele mai 
multiple și neaștepta-

Una dintre 
moderne, cu 
te utilizări in diferite domenii, este 
laserul. Dar. iată că nu numai oa
menii de știință îl folosesc ci, de 
curind. și gangsterii... Un tribunal 
di*'New York judecă în mornenri'l 
de față un caz cu totul ieșit din 
comun. Harry Marcoso, individ cer
tat cu legea și bănuit a avea legă
turi cu Mafia, se făcuse remarcat 
în ultima vreme pentru neîntrerup
tele sale ciștiguri de pe hipodrom, 
într-adevăr. caii pe care paria Mar
coso ajungeau primii la potou. chiar

nimic 
agen-
Mar- 

nici o

KILLY CONTRA FRAZIER SI 
LAVER

BEREA... DUPĂ OLIMPIADĂ

Computerele au apreciat pentru 
Olimpiada de la Miinchen o asis
tență cifrată la 4 milioane de spec
tatori. Este o cifră impresionantă, 
dar ea nu reprezintă totuși un re
cord de asistență pentru capitala 
Bavariei, deoarece aceleași mașini 
au calculat pentru renumitele „Ok
toberfest" — festivalul anual al 
berei muncheneze — o prezență de 
5 milioane de vizitatori ! La edi
ția 1972 a acestui festival, care la 
origine celebra aniversarea căsăto
riei regelui Ludovic I al Bavariei, 
nu s-au înregistrat nici un fel de 
recorduri față de edițiile preceden
te, ci numai... nedumeriri. Calcula
toarele au înregistrat consumul

re- 
un 
va 
fe-

Zece sportivi profesioniști 
nume mondial vor participa 
original concurs polisportiv 
avea loc în zilele 
bruarie, 
tate pe 
(S.U.A.) 
alege 7 
lergare 
jumătate de milă, cursă ciclistă pe 
2 mile, partidă de golf, înot pe 100 
m, partidă de tenis, partidă de 
bowling, haltere, baseball și tenis 
de masă, cu precizarea că nici un 
participant nu poate alege domeniul 
propriei sale specialități.

Printre participanți se află cele
brii Jean-Claude Killy (schi), Joc 
Frazier (box), Rod Laver (tenis), 
Willie Shoemaker (jocheu), 
Mikita (hochei pe gheață), 
Player (golf), ~ 
mobilism) și 
fi determinat 
le punctai.

de 19 și 
la Rotonda, o mică 
coasta 
Fiecare concurent își 
din următoarele probe: 
pe 100 yarzi, alergare pe o

de 
la 
ce 
20
locali- 

de vest a Floridei 
va 
a-

Stan 
Garry 

Peter Revson (auto- 
alții. Cîștigătorul va 

unei tabele

Selecționata de rugby a Noii Zeeland^ 
și-a continuat turneul în Anglia, juclnd 
pe stadionul „Twickenham", în compa
nia unei selecționate locale. Oaspeții au 
repurtat victoria cu scorul de 31—10 
(10—0). Aceasta a fost cea de a 14-a vic
torie obținută de echipa Noii Zeelande 
din cele 17 meciuri susținute de la sosi
rea în Anglia. Rugbyștiî oaspeți urmea
ză să mai susțină încă 9 partide. în cel 
măi important joc, la * ’ '
ționata Noii Zeelande 
Angliei.
V
Continuîndu-și turneul 
selecționatele de tenis de 
a Germaniei au evoluat pentru a treia 
oară la Pekin. în compania reprezenta
tivelor țării. Din nou victoria a revenit 
gazdelor : la masculin scorul a fost de 
5—1. iar la feminin de 5—0. întîlnirile au 
fost urmărite de aproape 20 000 de spec
tatori.

6 ianuarie, selec- 
va întîlni echipa

tn Tt.P. Chinez*, 
masă ale R.F.

Ray Seales, singurul boxer american 
care a obținut o medalie olimpică de 
aur la Miinchen, va trece la profesio
nism. EI își va face debutul la 11 ianua
rie, pe ringul orașului Tacoma. în com
pania unui adversar care urmează să fie 
desemnat zilele^acestea. K
■ • \ 
Campionatele internaționale de tenis ale 
Australiei au început cu două mari sur
prize. Jucătorul vest-german Karl Meilor 
l-a eliminat cu 6—2. 6—3, 6—2 pe marele 
favorit — australianul Ken Rosewall, Iar 
australianul Bob Giltman a clștigat cu 
6—7, 6—2. 6—2, 7—6 în fața compatriotu
lui său Mal Anderson. Alte rezultate mai 
importante: Kakulla (U.R.S.S.) — Băii
(Australia) 8—2, 6—4. 3—6, 6—2; Metre- 
veli (U.R.S.S.) — Mike Senior (Austra
lia) 6—2. 4—6, 6—2, 6—2; Proisy (Franța) 
— Coughlan (Australia) 6—3, 6—3. 6—4; 
Newcombe (Australia) — Haillet (Franța) 
6—1, 6—2, 6—2.

Pe Nit, tn apropiere de orașele Luxor si 
Cairo, s-au disputat două curse Interna
tionale de canotaj aeademie. Ambele 
probe au fost clstigate de echipajul « 
plus 1 a! Universității Yale (Harvard), 
ta competiții au participat și eehipajela 
Universităților Oxford și Cambridge din 
Anglia.

TRAGEREA LA SORȚI 
In cupele europene 
A FOST DEVANSATĂ;

■5

LA 17 IANUARIE

comisiile de orga- 
trei cupe se vor 
scop la Frankfurt

Uniunea Europeana de Fotbal A- 
sociație (U.E.F.A.) a stabilit ca tra
gerea la sorti a meciurilor sfertu
rilor de finală din Cupa camp’oni- 
lor europeni, Cupa cuDelor si Cum 
U.E.F.A. să aibă loc Ia 17 ianuarie 
și nu la 14 februarie cum se co
municase inițial.

I.a 17 ianuarie 
nizare aie celor 
întruni în acest 
pe Main.

Așadar, Rapid îsi va cunoaște ad
versarul din Cupa cupelor în seara 
zilei de 17 ianuarie.

se

ȘTIRI e REZULTATE

Doi dintre campionii olimnici printre populari și apre-
ciați sportivi ai Uniunii Sovietice. în maginea noastră, celebrul halterofil 
Vasili Alekseev, decorat recent cu Ordinul l,er.in și alături de. el nu mai 
puțin cunoscuta gimnastă Giga Korbut, ciștigătoare a trei medalii de aur 
la Miinchen, care a primit Ordinul „Insigna de onoare".

Foto : T.A.S.S.

a A luat sfîrșit turul campionatului de 
fotbal al Albaniei. „Campioană de toam
nă’’ a devenit echipa Dinamo din Tirana, 
care a totalizat 21 de puncte. Ea este 
urmată în clasament de Besa (Kavaja) 
cu 19 puncte. Tn ultima etapă a turului 
Aooolonia, deținătoarea ultimului loc în 
clasament a reușit să învingă cu 2—0 
formația Shkendîja — Tirana. Tn der- 
byul etaoeî, echipa „17 Nendori** a dis
pus cu 3—2, in deplasare, de echipa 
Vllaznîa Skodra.

» ln_ meci restanță pentru campiona
tul de’fotbal al Angliei, la Londra s-au 
întîlnit echipele West Ham United ș'i 
Tottenham Hotspur. Meciul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 2—2.

« Prima parte a campionatului de fot
bal al Iugoslaviei a luat sfîrșit odată cu 
desfășurarea meciului restanță : Sloboda 
Tuzla __ Velez Mostar. Jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 0—0. Tn cla
sament : 1. Steaua roșie — 26 p: 2. Velez 
Mostar — 25 p: 3. O.F.K. Beograd — 
2i p, etc.

• Aflată în turneu în Asia, echipa 
sovietică de fotbal Șahtîor Donețk a în
tîlnit la Penang reprezentativa Malaye- 
sieî. Victoria a revenit gazdelor, cu sco
rul de 2—1 (0—1). La meci au asistat
17 000 de spectatori.
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