
LUCRĂRILE SESIUNII 
MARII ADUNĂRI 

NAȚIONALE
Lucrările sesiunii a IX-a a ac

tualei legislaturi a Marii Adunări 
Naționale au continuat, joi dimi
neața, cu dezbaterea celor două 
proiecte de legi prezentate în pri
ma ședință, precum și cu rezolva
rea celorlalte puncte aflate pe or
dinea de zi a sesiunii.

în sală, alături de deputați, erau 
prezenți numeroși invitați, mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, con
ducători 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.

La intrarea în sala de ședințe, 
conducătorii de partid și de stat 
au fost întîmpinați de deputați și 
invitați eu puternice aplauze.

In loja din dreapta au luat loc 
tovarășii 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 
gan, Emil Drăgănescu, Janos 
zekas, Petre Lupu, Dumitru

Dră- 
Fa- 
Po-

pescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vilcu.

Tovarășul Ștefan Voitec deschi
de lucrările ședinței.

Proiectul de lege privind organi
zarea apărării naționale a Repu
blicii Socialiste România a fost dis
cutat pe articole și supus votului 
secret. Marea Adunare Națională a 
adoptat Legea privind organizarea 
apărării naționale a Republicii So
cialiste România.

După discuția pe articole, prin 
vot secret. Marea Adunare Națio
nală a aprobat, cu unele amenda
mente, Legea cu privire la orga
nizarea și funcționarea Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și

In continuare, la 
punct de pe ordinea de 
șui Constantin Stătescu. 
Consiliului de Stat, a 
expunerea la proiectele 
pentru aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consiliul 
de Stat, pînă la deschiderea ac
tualei sesiuni a Marii Adunări 
Naționale. Tovarășul Traian Ionaș- 
cu, președintele Comisiei juridice, 
a expus raportul acestei comisii

Sociale, 
următorul 
zi, tovară- 
secretaru.1 
prezentat 
de legi

și a' celorlalte comisii permanente 
ale M.A.N. la proiectele de legi 
supuse spre aprobare.'

Marea Adunare Națională a a- 
probat. prin vot secret cu buletine, 
decretele cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat.

La ultimul punct de pe ordinea 
de zi. tovarășul 
președintele Marii 
nale. a arătat că 
propune eliberarea 
putat Constantin Dăscălescu din 
funcția de secretar al M.A.N.. în- 
trucît a fost ales membru al Con-4 
siliului de Stat, și alegerea în a- 
ceastă funcție a tovarășului depu
tat Vasile Potop. De asemenea. 
Biroul M.A.N. a propus modificări 
în componența unor comisii per
manente.

Marea Adunare Națională a apro
bat propunerile făcute.

Lucrările ședinței de joi au fost 
închise.

Tovarășul Ștefan Voitec a anun
țat că, vineri, urmează să aibă loc 
ședința jubiliară consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a proclamării 
Republicii.

Stefan
Adunări
Biroul 

tovarășului de- 
Constantin Dăscălescu

Voitec, 
Națio- 

M.A.N.

r-t
>

„25 OE ANI DE LA PROCLAMAREA REPUBLICIIu

SI A UNOR ÎNALTE TITLURI SI ORDINE ALE TĂRII
7 7 7
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La Consiliul de Stat a avut loc, 
joi după-âmiază, solemnitatea în- 
mînării Medaliei „25 de ani de la 
proclamarea Republicii14 și a unor 
înalte titluri și ordine, ale Româ
niei socialiste conferite cu prilejul 
marii sărbători a poporului nostru.

La solemnitate au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, membri 
și membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai Consiliu
lui de Miniștri.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a fost distins cu 
Medalia ,.25 de ani de la procla
marea Republicii", pentru merite 
deosebite in opera de construire a 
socialismului, cu prilejul aniversă
rii unui sfert de veac de la pro* 
clamarea Republicii.

Printr-un alt decretai Consiliului 
de Stat, pentru merite deosebite în 
opera de construire a socialismului, 
a fost conferită Medalia „25 de 
ani de la proclamarea Republicii" 
tovarășilor: Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, 
Dănălache, Constantin 
Emil Drăgănescu, Janos 
Petre Lupu, Dumitru 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. 
Vasile Vilcu, Ștefan Voitec, Iosif 

Petre
Miron 

Miu

Florian 
Drăgan, 

Fazekaș, 
Popescu,

/ Banc, Constantin țăbălău, 
f Blajovici, Cornel Burtică, 

Constantinescu. Mihai Da'iea, 
Dobrescu, Aurel Duca, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță. Vasile Pa’i- 
lineț, Ion Pățan, Ion Stănescu. 
Mihai Telescu, Iosif Uglar, Richard 
Winter, Ștefan Andrei, Ion Dincă.

Au fost distinși, de asemenea, 
prin același decret, cu Medalia „25 
de ani de la proclamarea Republi
cii", membri de partid cu stagiu în 
ilegalitate, vechi militanți ai miș
cării muncitorești, membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, deputați în Marea 
Adunare Națională, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință și cultură, 
generali.

în cadrul solemnității s-a confe
rit, pentru merite deosebite în o- 
pera de construire a socialismului, 
titlul de „Erou al muncii socialis
te14 și Medalia „25 de ani de la 
proclamarea Republicii", tovarăși
lor ; Vasile Bărbulescu, președin
tele C.A.P. din comuna Scornicești, 
Nicolae I. Blindu, președintele 
C.A.P. din comuna Bosanci, jude
țul Suceava, Victor Constantines
cu, strungar, șef de echipă la Uzi
na de sodă Govora, Ion Coman, 
președintele C.A.P. din comuna 
Ciorăști, județul Vrancea, Constan
tin Diaconescu, maistru la Trustul 
de construcții și montaje metalur
gice Hunedoara, Alexandru A. Di- 
men, inginer șef la C.A.P. Sînmar- 
tin, județul Harghita, Paul Dinu, 
maistru bobinator la Uzina Elec- 
troputere Craiova, Nicolae Doggen- 
dorf, director la S.M.A. Orți.șoara, 
județul Timiș, Maria D. Dulică, 
ajutor maistru la întreprinde
rea textilă Pitești, Gheorghe Du
ma, președintele C.A.P. din comu
na Săulia, județul Mureș, Gheor
ghe Carol Farcaș, muncitor la Fa
brica de hîrtie Letea, Nicolae 
Gaidagiun, președintele C.A.P. To- 
palu, județul Constanta, Radu Li- 
țan, mecanic ajustor la Laminorul 
de 6 țoii de la Uzina Republica- 
București, Grigore Lupeș, lăcătuș 
specialist la Uzina de țevi Roman. 
Mihail Kovacs, președintele C.A.P. 
Catalina, județul Covasna, Vasile 
Miclea. director la Fabrica de gea
muri Media?, Ion Mihail, maistru

mecanic la întreprinderea Mecani
ca Sadu, județul Gorj, C-heorghe 
Mihăiescu, maistru, șef de secție 
la Fabrica de ciment Fieni, județul 
Dîmbovița, Constantin Ghiță Mi- 
noiu, maistru, sectorul foraj-extrac- 
ție Berea, județul Buzău, Neculai 
S. Neculai, președintele C.A.P. co
muna însurăței, județul Brăila, Ion 
Potoceanu. director general 
trala siderurgică Galați, 
Riciu, președintele C.A.P. 
muna Drăgănești Vlașca, 
Teleorman, Zaira Sachelarie, ingi
ner zootehnist, șef fermă la I.A.S. 
Strunga, județul Iași, Ene R. Tă- 
tăruș, președintele C.A.P. comuna 
Berezeni, județul Vaslui, Dimache 
Toma, președintele C.A.P. „Prie
tenia româno-coreeană" comuna 
Făcăeni, județul Ialomița.

Cu același prilej, pentru merite 
deosebite în opera de construcție 
a socialismului, au fost conferite 
ordine și Medalia „25 de ani de 
la proclamarea Republicii", unui 
mare număr de tovarăși.

înaltele distincții ale Republicii 
Socialiste România au fost lami
nate de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tn încheierea solemnității a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

După festivitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid 
cordial

la Cen- 
Radu I. 
din co- 
județul

și de stat, s-au întreținut 
cu cei prezenti.

★
decrete ale Consiliului dePrin

Stat s-au conferit, cu prilejul ma
rii sărbători a poporului nostru, 
200 000 medalii „25 de ani de la 
proclamarea Republicii-4, precum și 
3 900 ordine și 2 000 medalii ale 
Republicii Socialiste România.

In cursul aceleiași zile, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Miron Constanti
nescu și Ștefan Peterfi. vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat, au în
frânat in cadrul unor solemnități 
un mare număr de ordine și me
dalii.

INTR-UN MECI NEAȘTEPTAT DE ECHILIBRAT,

CONSTRUCTORUL GALAȚI A CIȘTIGAT „CUPA F.R. BOX“
In prezența a clteva iute de 

spectatori, aseară, !n sala Dinamo, 
s-a disputat actul final al Cupei 
F.R. Box, In care s-au Intllnlt for
mațiile Constructorul Galați șl se
lecționata Cluj.

Cum era de așteptat, victoria a 
revenit echipei din Galați care are 
în componența sa mai multi pugi- 
liști valoroși ce nu pot fi întrecuți 
cu ușurință. Totuși, replica oferită 
de boxerii clujeni a fost mult rr.ai 
bună decît nț așteptam, elevii an
trenorilor Iosif Mihalic și Eugen 
Douda fiind, mult mai

mult decît nljt» pari.er.eri de În
trecere. Ei i-au dovedit adversari 
bine pregătiți gi deciși iă-jl apere 
eu strășnicie lamele. în aceste con
diții, gala a fost frumoasă, cu me
ciuri disputate care au satisfăcut 
pe cel prezent!- După partida de 
la categoria gemlntijlode, rezulta
tul era egal : 7—7. înfringerea sur
prinzătoare a Iul C. Cojocari (ne
restabilit în urma unei gripe, a 

din nou egalitate între cele 
candidate la trofeul pus în 

9—9. Superiorii ‘ categori
celor doi „grei maestru-

luIFUr» Mih»i (M. Flore» v. 
Ldhâdu?) ■ consfințit victori» for* 

din Gilați cu gcorul d« 13—9.
Rezultatele (primii sînt trecu ți 

boxerii din Galați) ; P. Ganea b.p. 
A. Kareo, A. Cojan m.n. L. Iones- 
cu, M. Toni b.p. Gh. Sabău, O. A- 
măzăroaie b.p. V. Morea, N. Boțcu 
P P G. Jircotici, D. Moraru p.ab. 2 
I- Mathe, Șt. Voicu p.p. Al. Popa, 
S. Tirilă bab. 1 Șt. Popa, C. Co
jocarii p.ab. 3 I. Moldovan, M. Flo- 
rea b ab 1 I. Cimpeanu, V. Lehă- 
duș b.ab. 1 Șt. Mirea.
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ATLETISMUL ROMANESC A ÎNCEPUT
! SĂ SE AFIRME ÎN ACEȘTI 25 0E ANI:

11 MEDALII LA J.O., 25 RECORDURI MONDIALE!
• Atletismul a pătruns in anii Republicii

și criterii de juniori

Aproape un deceniu, Iolanda Ba
laș a dominat cu autoritate între
cerile celor mai bune săritoare la 
înălțime din lume. Două titluri o- 
limpice și 14 recorduri mondiale 
in aer liber au încununat o stră
lucită carieră sportivă.

La ora acestui bilanț, se cuvine, 
fără discuție, să amintim că in cele 
șase decenii de existență organizam 
în țara noastră (în 1972 s-au împlinit 
60 de ani de la constituirea Federa
ției române de specialitate), atletismul 
s-a bucurat de o atenție corespunză
toare și de un sprijin multilateral, a- 
bia după Eliberare și, în mod special, 
în anii luminoși ai Republicii.

Documentele vremii atestă existen
ța acestui sport, în țara noastră, și 
practicarea lui sub diferite forme, cu

în urmă,vreme
și apariția unor 
valoare au întîr-

.....- îndeobște cunos- 
e. însăși răspîndirea sa se redu- 
i, în fapt, la existența doar a cî-

multă, foarte multă 
dar dezvoltarea sa 
performeri de mare 
ziat, motivele fiind 
cute. T ' ’
cea, ... ——---- ■ .torva cluburi, cu oameni pasionați, 
ce e drept. Și atit ! Sprijinirea sa ae 
către oficialități era total neînsemna
tă iar participarea atleților români 
la’ mari competiții internaționale era 
lăsată, de cele mai multe ori, pe sea
ma concurenților, adică pe... banii

lor. In aceste condiții Ladislau Peter, 
Virgil Ioan, Petre Havaleț, _ Rudolf 
Uitz, Vasile Firea sau Pompiliu Stoi- 
chițescu, pentru a nu aminti decît pe 
cîțiva dintre ei, au realizat, în mod

Doar Jocurile Balcanice ofereau oa-ț 
recari satisfacții prin succesele indi-j 
viduale ale unora dintre sportivi, da» 
niciodată și printr-o victorie a echia 
pei. O singură dată, In 1937, la Bucu»

La Jocurile Olimpicei

ÎN ÎNTÎMPINAREA
MĂREȚULUI JUBILEU
PRIMA EDIȚIE A „CROSULUI FETELOR" LA BÎRLAD
Din inițiativa Comitetului L’.T.C. al 

Liceului pedagogic „Ai. Vlahuță'‘ din 
Birlad si a comisiei municipale ae 
atletism, pe Dealul Morilor a avut 
loc un cros al fetelor. La start 
peste 250 de eleve din școlile gene
rale și liceele birlădene, precum șl 
salariate din întreprinderile și insti
tuțiile locale. ,

Ciștigătoare : 500 m : Mariana ..l. 
coară (Școala generală nr. 7). Eclupe. 
Șc. generală nr. 7. 600 m : Gma L>1-

mitriu (Șc. generală nr. 7). Echipa — 
Șc generală nr. 7. 700 m: Mariana 
Nedelcu (Șc. generală nr. 9). Ech,Pc 
_  Șc. generală nr. 9. 800 m : Mariana 
Pelin (Lie. nr. 3). Echipe — L*ceul 
nr. 3. 900 m ; Eugenia Cocuți (Lie.
nr. 3). Echipe — Liceul nr. 3. 1 200 m: 
Rodica Brad (Lie. pedagogic). Echipe
— Liceul pedagogic.

Eliade SOLOMON, coresp. județean

Recorduri Olimpice I

Recorduri mondiale de seniori 1

5 medalii de aur (Iolanda Balas
— 2, Mihaela Peneș, Viorica Vis$ 
co| ’
4
2
1
4
4
5 (Iolanda Bala? —* 2. 
Viscopoleanu, Lia Manoliu, 
tina Menis)
25 (Iolanda Bala? singură 
bilit mai mult de jumătate dintrd 
ele I)

poleanu, Lia Mainoliu) 
medalii de argint 
medalii de bronz 
loc IV 
locuri V 
locuri VI

Viorica
Argen-J

a sta^

în organizarea Con
siliului județean al sin
dicatelor și a CJETS 
Bacău, in reședința d» 
județ au avut loc între
ceri de popice, volei șl 
tenis de masă dotate 
cu „Cupa a 25-a aniver
sare a Republicii*.

Iată cîștigâtorii :
TENIS DE ""' 

Simplu — C. 
ciuc (Victoria 
Bacău) și Maria Honor 
(O.C.L, Industrial Ba
cău). dublu bărbați : 
V. Diaconu — I. Tara na 
(Constructorul Or. Gh. 
Gheorghiu-Dej).

u .
MASA :
MaxVr.-

U.R.A.

POPICE : Brad-'. SI4- 
nicul Moldovei. Indivi
dual :' Maria Trandafir 
(C.F.R. Bacău).

Volei: Textila Buhușl 
(fete) și VHtorul n Ba
cău (băieți).

S. NZNTȚA. eoresp.

HAȚEG; COMPETIȚIE DE TENIS Dl MASĂ REZERVATĂ 
LA VOINȚASPORTIVILOR DE

BBXVLTATB TXH.MC» I tadM- 
du»i Mrtsp i i. smn
3. sorin Corn»» (Brad), >■ F.orlr. cor- 
n«a (Brad); laaal i l. r.oranur.a 
Gyongyos» (Dra), I. Giaata Co.arjU 
(Deva), >. D-gema Ciobanu (Huna- 
doftia).Nicu SBUCHEA, eoreipondent

surprinzător, performanțe cu un oare
care răsunet peste hotare și clasări, 
cît de cit, fruntașe în clasamentele 
mondiale ale anilor respectivi. în rest 
însă... La Jocurile Olimpice (Amster
dam 1928 și Berlin — 1936), la Cam
pionatele Continentale — participarea 
atleților români era pur și simplu 
simbolică, nici unul dintre ei nereu
șind vreodată o calificare în finale.

rești, atleții români au fost în ime
diata apropiere a primei trepte 
podiumului amenlnțînd puternic pozi-» 
ția de lideră incontestabilă a Balcanii»

Romeo VILARA

(gontinuare în pag. a 4-a)

Ce valoare acordați 

fenomenului sportiv de azi ?

UN ÎNDEMN
PUTERNIC

LA EXIGENTA

celulă. In. acest organism să
nătos ți imens, îmbrăcat de ho
tarele patriei. M-am adăpat și 
eu Ia pilda înaintașilor, mă In
dic. și eu in fața realizărilor 
o.ntemporane și după puterile 

proprii, pe terenul de sport și 
în afara lui, pe băncile facul
tății sau la locul de producție, 
m-am străduit să țin pasul cu 
cei mai merituoși. A fi la ni
velul înaltelor calități morale 
reprezentative1 pentru oamenii 
noi din țara noastră nouă a în
semnat pentru mine șl colegii 
mei de sport un crea și un 
imbold.

U.T.A. a obținut, la un mo
ment dat, tucceea în competi
țiile Internaționala pentru ci 
voința tuturor « reprezentat o 
«urna fericita « voințelor fie* 
cirui Individ, Ba antrenamente, 
dincolo de perimetrul itadio» 
nulul, in viitoarea întrecerii 
sportive, coechipierii mei i-au 
grupat sub acoperitul comun 
care s-a numit EXIGENȚA, A 
fost gestul nostru reflex, (ntr-e 
lume tn care efortul colectiv 
de propășire se face cu com
bustia exigenței și se măsoară 
in valori nici măcar bănuite 
cu un sfert de veao In urmă.

A fi exigent cu tine, a pre
tinde, înarmat cu puttrea •- 
xemplului, șl altora aceașt* 
triitturt de caracter, ml ie 
pare un lucru tireso in sportul 
nostru de performanță- eu atît 
mai firesc cu eît eroismul co
tidian «1 societății românești 
oferă în permanență pilda u- 
nei dorinți continue ae auto- 
depășlre pe fronturile de luptă 
ale Republicii in virstă de 25 
de ani. Aceste fronturi sînt 
multiple, ample, frumoase. Sub 
imperiul Iul „Mal mult șl mai 
bine!“ ele înseamnă pîine și 
oțel, kilowați și cultură, diese- 
iuri și sport...

Nu vreau să dau lecții ni
mănui. Dar mă simt și eu o

PLOIEȘTI: EXPOZIȚIE

Mihai TRANCA

CLASAMENTELE
PATINAJ VITEZA RADIOAMATORISM

adus 
două 
joc : 
că a

ing. MIRCEA PETESCU 
maestru al sportului, component

al echipei de fotbal U.T.A.

PATINAJ ARTISTIC
FEDERAȚIILOR PE ANUL 1972

în «ala liceului din H»țeg 
loc un concur» d» wni» d» fui de
dicat țc*t di jo Decembrie, organ!*»» 
da VJCM Hunedoara. _

Au luat parte «poriivl și «porii 
din MOciațXe Voința din or*}*;* 
Brad, Deva, Orăștle, Hunedoara. Ha
țeg șl Lupeal.

DE TROFEE SPORTIVE

VACANȚĂJURNAL

(Radioclu-

generale nr
Foto ;

LECȚII DE SCHI LA „BABELE“

în cinstea celei de a 25-a aniversări a Republicii, C.J.EF.S. Prahova 
a organizat — In holul Sălii sporturilor „Victoria- — o expoziție cu troleele 
sportive cucerite de sportivii prahoveni tn anii Republicii, tn mari competiții 
— campionate mondiale, europene, balcanice și tn campionate naționale.

Expoziția a lost vizionată de mii de iubitori ai sportului.
Se preconizează să se organizeze șt o expoziție permanentă, care să 

ilustreze cele mai bune rezultate obținute pe plan sportiv de tineretul dm 
județul nostru. _ ___ .Aurel Vasilescu, corespondent

■W * J»*

Anton Cojan (dreapta) incearcă să-și croiască drum spre victorie 
tida cu Leonida lonescu (Ciul), dar adversarul său răspunde 

ub(inind un merituos rezultat de egalitate.

in par 
curajos.

Foto : Paul ROMOȘAN

1. VICTOR SOTIRESCU (Dinamo 
București), 2. Maria Tasnady (Sport 
C'ub Harghita), 3. Alexandru Boer 
(Dinamo Brașov), 4. Dan Lăză- 
rescu (Sport Club Harghita), 5. Va- 
si.'e Coros (Dinamo Brașov), 6. Eu
gen Imecs (Agronomia Cluj), 7. 
junda Frum (Șc. sp. Sibiu), 8. Ro
xana Salade (CSM Cluj), 9. Gheor
ghe Pop (Agronomia Cluj), 10 An
drei Okos (Sport Club Hcrghila).

GYORGY FAZEKAS (IcrS),
Doina Mitricică (A.S.C.P.M.B-),

3. Mircea Ion (Șc. sp. 2 București),
4. Elena Moiș (IEFS), 5. Atanosie 
Bulete (Șc. sp. 2, București), 6. Oc
tavian Goga (IEFS) 7. Silvana Su- 
ciu (Constructorul București), 8. Ga
briela Voicu (IEFS), 9. Emilia Ti- 
bula (Dinamo București), 10 Cătă
lin Ioniță (Șc. sp. 2 București).

1. VASILE GIURGIU 
bul Sibiu), 2. Adrian Sinitaru (Ra- 
dioclubul Prahova), 3. Radu Brotu 
(Radioclubul Constanța), 4. Nița 
Cherteș (Radioclubul Maramuțeșj, 
5. Ion Crăciun (Radioclubul Pra
hova), 6. Tiberiu Kovacs (Radio
clubul Bihor), 7. Mircea Rucăreanu 
(Radioclubul Constanța), 8. Carol 
Takacs (Radioclubul Bihor), 9. Mi- 
haela Militaru (Radioclubul Dîm
bovița), 10. Ion Chivu (Radioclu
bul Prahova).

Cabana Babele (prin telefon, de 
la trimisul nostru). Vacanță... Re
porterul a urcat după mulți ani în 
Bucegi. Plecat din Sinaia și sus
pendat între cer și pădure, teleca- 
bina te lasă, în 12 minute, la 2 000 
de metri altitudine.

Aip lăsat „Furnica" în urmă și 
am pornit către „Piatra Arșă“

După ce ne-am mai tras nițel 
sufletul, am continuat călătoria că
tre* „Babele".

Ambianța este greu de descris.

„Babele" constituie (deocamdată) 
singura zonă din această parte a 
Bucegilor, unde se găsește zăpadă. 
In valea Ciobanului își face zilnic 
apariția și grupa de la cabana 
„Caraiman", unde responsabil este 
maestrul emerit al sportului Olim
piu Nodea. El, împreună cu alți spe-

Paul IOVAN

(Continuare tn pag. aia)
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1. Gloria București
X Rapid București
X Laromet București
4. Metrom Brașov
5. Voința București
6. Petrolul Băicoi
7. Cetatea Giurgiu
8. Voința Constar.;a 
#. Instalatorul B-e.

1». Frigul București

Viața internațională c sportului popicelor este domi
nată, la ora actuală, de preocupări menite să extirzfâ 
la scară mondială aria activității comptt.tionale și sa 
contribuie la creșterea performanțelor. In mod decserit 
atrag otenția investigațiile făcute io domeniul wwpono- 
tățirii materialului de joc. precum s mișcarea gerve-e’-a 
în vederea admiterii popicelor in programul iccur-or 
Olimpice.

Profitind de prezența unor personalități marcante sl 
vedete ale arenei mondiole la .Cupe Ccrpcți” desfă
șurată recent la București, om adresei «Jisbnvțcr -as*' 
oaspeți următoarele întrebări, lo care i»: s-a răspurs 
cu amabilitate :

2. CE DEOSEA8U EXISTA ÎNTRE KiDtCAJtEA MANUA
LA $1 CEA AU. OMĂT A » .
1 ESTE SAU MU MEVCAE CE ^'OiMtZAP EA MS 
îtkOR AMENAJATE COMPTHTT^ JNTEI-
NAȚKXALE »

4 SPERAT! CA KXW DE *C*KE SA SPORT
OUMPîCî

urro 129 « • 3
9 6 0 3
9 6 0 39 6 0 3
9 5 0 4
9 5 0 4 11453
9 3 9 4 9U3 19
9 3 0 6 11479 6
MIT 11333 4
9 1 9 0 0919 2

1. TSECEFEA DE IA PO^CELE DOi LEMH IA CELE 
DE Material plaSDC INHUcNTEAZA MAREA ?ER. 
FORMANTA ?

FEMININ — SERIA SUD

PUGILIȘTII BRÂILENI AU CÎȘTIGAT
CUPA MUSCEL"

SERIA NORD
9 7 0 2
9 6 0 3
9 6 0 3
9 6 0 3
9 6 0 3
9 5 0 4
9 3 0 6
8 3 0 6
9 2 0 7
9 10 8

Tg. Mureș
Cluj
Reșița

1. Voința
2. Voința 

C.S.M.
Hidromecanica Brașov 
Voința 
Voința 
U.T.A.
Voința 
Voința Timișoara 
Record Cluj

MASCULIN —
Constructorul Galați 
Rapid Buc.
Gloria Buc. 
Flacăra Cimpina 
Constructorul Buc.
Victoria Bod 
Voința București 
Petrolul Ploiești 
Laromet București 
Rulmentul Brașov

Mediaș 
Oradea 
Arad 
Craiova

9277 14
9422 12
9373 12
9139 12
9100 12 

11383 10
6
6
4
2

13321
11305
11268
8763

SERIA SUD
9702 20823 
0 5 0 4

5
5
5
5
4
4
3
2

o o o 
o 
o o o 
o

4
4
4
4
5
5
6
7

26612 
20678 
20172 
19647 
18709 
25784 
25706 
24957 
25496

14
io
10
10
10
II)

8
8
6
4

IVAN ANICI — antrenor federal 
al Iugoslaviei :

1 lai place sâ joc eu bete ți po- 
* pice din mase plastice pectru 

că - -

Duminica pe scena Casei de Cul
tură a Sm iscatei or din Tulcea a 
avut loc finala „Cupe; Muscelul* la 
box. S-au ImUmî selecționatele de 
juniori din Brăila și Dunărea Ga- 
tap. în final au învins boxerii brâi- 
ler-L cu 30—17, cucerind astfel cupa. 
Din ede 11 partide ale galei s-a 
detașat meciul A. Bsrt>a (Galați) S. 
Zctaec (Brăila) ia care am putut a- 
precia cafită^Se tehnice ale gălă- 
țeanuiui.

de

IA SINAIA A LUAI FIINȚĂ CERCUL DL STATISTICA
Șl ISTORIE A TENISULUI

Voința Cluj 
Voința Tg. Mureș 
Jiul Petrila 
C.F.R.^Tg. Mureș 
C.F.R. Timișoara 
Electrica Sibiu

7. Spanac Satu Mare
8. LC. Oradea
9. Olimpia Reșița

16. Voința Lugoj

9
9
9
9
9
9
9
9

SERIA NORD
9 6 0 3
9 6 0 3
9 6 0 3
9 5 0 4
9 5 0 4
9 5 0 4
9 5 0 4
9 4 0 5
9 2 0 7
9108 24300

25375 12
19862 
19660 
25056 
20082 
19222 
19212 
24713 
24367

SINAIA, 24 (Prin telefon). Din 
inițiativa asociației sportive _ „Bu- 
cegi“ și cu sprijinul Consiliului oră
șenesc al sindicatelor, în frumoasa 
stațiune montană de pe Valea Pra
hovei a luat ființă Cercul de statis
tică și istorie a tenisului. Premieră 
pe țară — festivitatea care a avut 
loc cu acest prilej a marcat prezența 
în Sinaia a maestrului emerit al 
sportului Ilie Năstase și a secreta
rului general al federației de specia
litate, prof. Alex. Lăzărescu.

în cadrul cercului vor fi prezen
tate, sub formă de lecții, expuneri, 
conferințe și filme documentare, 
pagini din istoria tenisului românesc 
și a celui sinăian. Totodată, organi
zatorii își propun ca în cadrul cer
cului să fie formați viitorii instruc-

tori și conducători ai secțiilor de 
tenis pentru localitățile de pe Valea 
Prahovei. Vor fi pregătiți, de aseme
nea, arbitri de tenis, recrutați din 
rîndurile elevilor și ale altor iubi
tori ai acestui sport.

într-un viitor foarte apropiat, cu 
sprijinul organelor locale, iniția
torii cercului își propun amenajarea 
unor terenuri de tenis pentru 
formanță și agrement ce vor fi 
la dispoziția localnicilor și a 
veniți la odihnă în stațiune.

Dintre inițiatorii acestui cerc a- 
mintim pe Ion Dinu, președinte al 
Asociației sportive „Bucegi", Gh. 
Ștefănescu și Constantin Roșculet.

per- 
puse 
celor

1 Bilele și popicele din plastic
1 influențează radical rezultatul. 
Avînd o mai mare elasticitate, „be
țele" din mase plastice au o reac
ție de viteză mai mare, „curățlnd" 
adesea și popicele rămase în— pi
cioare. Un alt avantaj : sînt incom
parabil mai rezistente decît cele din 
lemn. Jocul la popicele din lemn, 
rămîne însă jocul real...

abțin cifre super*, oare

uwvasn*TU tuusoau
A PLECAT IN HO

Q Și în privința ridicării popice- 
lor, noile transformări sînt de 

natură să sporească rezultatele. In 
căderea lor, sforile popicelor auto
matizate doboară și „bețele" care, 
pe o pistă cu ridicare manuală, 
normal nu ar fi căzut. Acest lucru 
se poate observa cel mai bine la 
manșele .izolate" unde, figuri 
sibil de rezolvat dintr-o bilă, 
curățate la prima lovitură.

O Unii spun că uniformizarea pis- 
teior ar duce la șablomsm. la 

ceva care ițî oferă posibilitatea să 
joci cu... ochii închiși. Nu sînt de 
acord. Să nu se uite că popicarul 
nu este un... robot. Deci virtuțile 
sportive vor rămîne nealterate, iar 
condițiile de joc vor fi egale pentru 
tiatâ lumea.

impo- 
sînt...

Federația franceză militează 
* pentru ideea olimpică.
GYORGINE TOMPA. „veterana" 

echipei feminine a Ungariei :

O Ar fi ideal să existe o rețetă 
unică a compoziției bitumului, 

un singur executant al pistelor. 
S-ar elimina, astfel, acele particula
rități care avantajează gazdele, un 
stil sau altul.

1 Viitorul aparține plasticului.
1 S-a stabilit că aceste popice su
portă, fără nici un fel de deterio
rare, și 5 000 de lovituri. Lemnul se 
deformează numai după cîteva 
jocuri.

LW5UU $Mt09-LDOJL 2

A Din cite cunosc eu. Australia, 
** Canada, Japonia și alte țări de 
pe celelalte continente au început 
să manifeste interes pentru sportul 
.popicelor, aderînd la ideea pentru 
care federațiile din Europa luptă de 
ani de zile : admiterea la J.O.

KLAUS BEYER, ciștigătorul „Cu
pei Carpați", pentru a 50-a oară se
lecționat 
Germane :

Q Automatele așează întotdeauna 
" popicele într-o poziție identică, 
le imprimă aceeași viteză de cădere, 
iar pe sportiv îl obligă la un pro
gram de instruire, care să-i formeze 
reflexul loviturilor de... metronom, 
într-o solicitare fizică ridicată. Ast
fel, recordurile mondiale sînt dobo- 
rîte de la un campionat la altul.

u

xxx-t.v. ta 
■Kaa* ou 
ar* «a fort

în reprezentativa R.D.

1 Bilele și popicele din material 
* plastic ne solicită mai serios, 

find nevoie de o precizie de... cea
sornic în lansări. Avem însă satis
facția unor rezultate superioare.

2 Sînt de partea celor care susțin 
că ridicarea manuală este ma:._ 

corectă. îmi este greu să redau 
cauzele pentru care pistele automa
tizate dau un randament sporit. 
Știu în mod cert însă că efortul pe 
o asemenea arenă este dublu : au
tomatele te obligă să joci în ritmul 
lor rapid, fără clipele de răgaz pe 
care ți le oferă pistele cu ridicare 
manuală.

O Sînt pentru uniformizare. Nu 
sînt de acord cu introducerea 

stratului de material plastic ’a su
prafața pistelor. Pe asfalt bila se 
rostogolește, pe material plastic a- 
lunecă. Or jocul de pooce este ace
la în care bila se învârtește.

3
lor 
pe

Ar fi 
luție. 
știute 
alții.

cazul să se găsească o so-
Adesea „secretele" piste- 
de unii, îi dezavantajează

FenC-a

încă ecwj ta

(Iagoriaviai,

sent

NIKOLA DRAGAS 
campion mondial :

urmă se cre- 
e*te perfor

manța maximă. Popicele și bilele 
din plastic au dat peste cap calcu
lele. Le prefer.

toate demersurile federației 
națîbrialS'TE-a'j avut
C.I.O.

ICu cîțiva ani în 
dea că 1000 p.d.

4
joc

felul în care se dezvoltăDupă 
sportul popicelor, cred că acest 
va intra în circuitul olimpic.

NIKOLA LENKO, membru al 
prezidiului federației cehoslovace:

O Automatizarea înseamnă să joci
80 de minute (băieții) și 40 de 

minute (fetele) în 
fără nici un fel de răgaz ca de pil
dă în meciurile de baschet, handbal 
și alte jocuri. Cei care se antrenea
ză pe piste cu 
sînt handicapați 
temaționale.

aceeași cadență.

ridicare manuală, 
în concursurile in-

1 Durabilitatea și rezultatele su- 
1 perioare, iată criteriile care au 

condus la introducerea popicelor și 
bilelor din material plastic.

2 în privința automatizării sălilor 
stăm destul de bine. La ora ac

tuală dispunem de 28 de arene uti
late cu aparatura corespunzătoare. 
Dacă acceptăm 
să acceptăm 
dacă ea înlocuiește jocul pur 
popice din lemn și ridicare 
nuală.

O Sînt pentru un sistem interna- 
'' țional de uniformizare a piste
lor, întrucît în aceste condiții va 
învinge sportivul 
pregătit din toate 
dece.

R .a. ^țrte* atscre 
tor proBe aie ceenpettee- 

rale C* petica; «iiezâ. dotată <« jDa> 
pa 3» Drrv»brir* *» ăai sa*cert a 
întreceri atractive. K-aa Eomc 
surprizele Cișd facem aceasta afx- 
tnație ne ginattn ia făptui că proc»- 
pât jl recordman *1 corset de Sten 
Gheorghe Pop. bc eleaaent de sare 
perspectivă, precum « aetnalul cam- 
Fion al probe. Victor Sotlrescu. an 
ost icxrecjp de uc tfrâr pat ca’ x 

In plină ascensiune. Vasiie Care*, to- 
vingător merituos în probele se S.» 
și 5 000 m. Elevul antrenorului brașo
vean Ernest Ulrich a constituit re-e- 
lația disputelor seniorilor. Se cssi.-je 
să subliniem și comportarea alergă
torului bucureștean V. Sotirescu caT 
a reușit să cîștige autoritar pr :a 
care l-a consacrat — 1500 m.

Ce se poate s -jne despre cei ma! 
tineri vitezițti ? Dorința de afirmare 
s fost caracteristica principală a ma-

care este bine 
punctele de ve-

progresul, trebuie 
automatizarea chiar 

cu 
ma-

A Dacă popicele au început să se 
“ practice și în țări în care pînă 
nu de mult erau necunoscute (de 
pildă Uniunea Sovietică), atunci 
putem spera.

țări în care pînă

LADISLAU SZOCS, secretarul ge
neral al F.R. Popice : '

Q în localitatea Prenov se 
struiește o arenă cu șase

con- 
piște 

și o capacitate de 3 000 de locuri 
pentru campionatele europene de 
juniori, care vor avea loc anul vii
tor în țara noastră. Noi experimen
tăm o compoziție de piste cu bitum 
și un strat la suprafață din plas
tic După părerea mea, artistul poa
te modela mai bine materialul 
plastic.

1 Popicele din lemn își schimbă 
1 forma și greutatea datorită va
riațiilor de temperatură, ceea ce 
are repercusiuni negative asupra 
rezultatelor. Cele din material plas- 
tib își mențin toate atributele și, 
în plus, au o rezistență întreită. 
Din păcate, la noi se joacă în marea 
majoritate a secțiilor cu „bețe" din 
lemn.

Printre cei dinții sportivi români 
care vor participa in anul 1973 ia o 
competiție continentală se află trăgă
torii. Ei vor fi prezenți. ia luna fe
bruarie, 
sală Ia 
trecere 
obținut 
succese, 
tanții noștri au cițtigat trei

la campionatele europene de 
arme cu aer comprimat, ta
in care sportivii români au 
in ultimii ani remarcabile 
După cum se știe, reprezen- 

____ ‘ * ~i tithiri 
continentale (P. Sandor ia pușcă- Ir. 
1970; Edda Baia la pușcă în 1971 și 
Dan luga la pistol In 1972). :ar Ani- 
șoara Matei a cucerit medalia de ar
gint la pistol In urmă cti doi ani. De 
asemenea, s-au mai obținut rite-.a 
locuri fruntașe la ultimele oous eci- 
ții ale Întrecerilor europene. E firesr.

A Ca sport, merită să devină 
“ olimpic.

GERARD HESS, din 1967 compo
nent de bază al echipei naționale a 
Franței :

O Ridicarea manuală nu influen- 
țează rezultatul real, dar în 

schimb constituie o muncă istovi
toare. Ajutorul dat de sforile auto
matelor va fi anulat, întrucît știu 
că în R.F. a Germaniei, unde vor

-

LARMĂ SI VESELIE, LA LECȚII DE SCHI5

ÎN JURUL „BABELOR U

(Urmare din pag. I)

cialiști. îndrumă primii pași pe 
schiuri ai unor studenți de la In
stitutul agronomic din București. Pe 
aceeași vale, o siluetă grațioasă. Este 
maestra emerită a sportului Elena 
Leuștean. Are baza la cabana „Pa
dina". dar din lipsă de zăpadă vine 
tot aici, împreună cu studenți și 
studente de la Institutul de con
strucții din Capitală.

*
Ziua de schîat a luat sffrșit. în

toarcerea la cabană este, de fieca
re dată, plmă de voioșie și de un 
apetit, să nu mai vorbim ! Noroc 
că tovarășul Gheorghe Bordea, ca
banierul de la „Babele", a pregătit, 
împreună cu soția sa, un meniu 
strașnic. Recordmen în materie de 
apetit este asistentul Doru Țaganea, 
de la catedra de cibernetică și cal
cul economic.

Studenții Dan Bălă, Maria Bol- 
dtir, Marga Waldemer, Tudora Ig
nat, Gabriela Scurtu, Florin Mocea- 
nu. Ion Ștefan Și Nadia Ungureanu 
se remarcă atît prin modul cum se 
acomodează cu pîrtia rit șj ca

•M
„studenți de serv ici". Sînt întot
deauna printre fruntași. Ajutoarele 
cele mai apropiate ale gazdelor. 
Felicitările pe care le primesc li se 
cuvin cu prisosință.

★

Programul de seară 
de întreaga suflare a 
teee recitări, glume.

*
Medicul taberei de 

dr. Honoriu Circa, este, intr-un fel, 
copleșit de tristețe. Nu a „reparat" 
decît două, trei, entorse banale. Pe 
cît se vede, nu prea va avea clienți 
la cabinetul medical. în replică, 
studenții caută să-l antreneze pe 
pîrtii .Dar cu prudență...

★

Și așa, zilele trec pe nesimțite. 
Schi, alternînd cu ceva excursii și 
drumeții Ia celelalte cabane. Seri 
distractive de neuitat. Participanții 
le gustă din plin. Evident, cu un 
simțămînt de ușoară reverie. Peste 
cîteva zile „Babele", cu plăcuta ei 
ambianță, nu va rămîne decît o a- 
mintire. Desigur, pînă la viitoarea 
vacanță.

este susținut 
cabanei. Cîn-

Gls. IRIMINOIU

■ ■?Zalele trecute ne-a vizitat la re- 
prof. Alexandru Domuța din 

Bata Sprie. unul dintre vechii acti
viști a» schiului maramureșean. La 
întrebarea noastră, „Ce noutăți 
sint în schiul din această regiune 
montană a țârii prof. Domuța 
ne-a relatat o serie de aspecte in
teresante ale activității de schi, 
r-outiți din acțiunea de răspîndire 
In rîndurile tineretului școlar a a- 
ces ei utile discipline sportive.

• Centrul de schi de la Baia Sprie, 
care are aproepe 10 ani vechime, 
5 -a începu: activitatea pe zăpadă 
ir.că din luna trecută, iar cei a- 
proape 80 de schiori, între 6 ți 18

b conducerea celor doi an
trenori (ing. Andrei Gorog — 

>: prof. Al. Domuța
— fond? participă zilele acestea la. 
concursul inaugural al sezonului, 
pe Mogoșa sau Igniț. Toți copaii au 
echipament și schiuri personale. 
Unii. însă. In special cei mici, duc 
lipsa bjcancilor, deoarece la nici 
unul din magazinele de materiale 
sportive <Ln Județul Maramureș nu 
se găsesc bocanci de schi între nu
merele 32 și 36.

• în perioada vacanței de iarnă, 
E-.spectx-a: .1 școlar județean a or
ganizat patru tabere pentru șco
larii schiori la Baia Sprie, Ia ca
bana Mogoșa. la Vișeu și la Borșa
— complex Fiecare din aceste ta
bere are cite 6*1 de elevi, în două 
seriL

• In n-:-ui seaon vor funcționa în 
; numeroase noi centre de schi 
care au ți fost dotate cu schiuri, tip 
pjjpoter. oe toate dimensiunile, de 
către fezevaria de specialitate. A- 
ceote noi centre, unde eievii în- 
vata m- -mc tehnica schiului alpin 
ți de food, funcționează pe lingă 
țcotae genera'e ți sint conduse de 
către canre didactice, speciabști în 
șsAceste nc: nuclee de schi s-au

Vadul Petrova.
Bor>a-r ;s anele Groșii Țîblcșului, 
CtaăsWsa. Bohta s. ia Școala gene
rată ar 14 dm maaicipiui Bata 
Mare. '

• U« nt>_i centru, ta ntvel de per- 
fcjrmar a. a iuat ființă ta Sighetu 
Kî_-ssât e- sub patronajul direct al

FS. Maramureș. Profesoara 
Liruțch: pregătește aici 

te capi; in tainele alergă- 
ond. Printr-o inițiativă a 

pjob.ema bocancilor 
rezolvat prin cooperă
rii tate. care confecț so
rt de toate tipurile ți 

te bur-ă calitate.
• Uaal dintre noile centre, cel 

te ta. c^-—■' ■— s-a angajat să or- 
pMtaene primnl concurs a{ centre- 
jee cu Maramureș, ia care să fie 
âaviufB' taaen adaort ți din alte 
ludețe- Aocut centru se bucură de

setai al d.rectorului școlii 
azx c-riuc-ă. Zaharia Fin- 

ta'osaa. J rr.are amator al sportu- 
Jb: ziprri;

* _a

MUhCĂ INTENSĂ Șl REZULTATE PROMIȚĂTOARE

IN PREAJMA CAMP1O MATELOR EUROPENE

are ze 
țiatasi

Cunoscutul trăgător ainamovtst. Marin Ferecatu. se află intr-o formă 
bună in noul sezon de sală. El a ciftigat concursul de selecție, de duminică, 
la pușcă cu aer comprimat, obținind 378 p din 400 posibile.
deci, ca sportivii noștri să se pregă- 
tească cu maximum de seriozitate 
pentru ca și la această ediție a C.E., 
care va avea loc in orașul austriac 
Linz, să aibă o comportare onorabilă.

Compor.enții loturilor republicane 
au început de mai nrelt timp pregăti
rile. iar recent ei au suținut șj deuă 
examene de verificare, care au fost 
In măsură să ofere antrenorilor uneie 
concluzii privitoare la viitoarele an
trenamente și la posibila configurație 
a echipelor ce vor face deplasarea în 
Austria

Primul vizat dintre reprezentanții 
noștri este Dan luga, un trăgător de 
clasă mondială (locul II Ia pistol li
ber la J.O. de la Muachen ți campion

de frunte vor avea timp să-și dove
dească buna lor pregătire în următoa
rele concursuri programate înaintea 
europenelor.

Aceste triaturi care se vor tine în 
luna ianuarie sînt așteptate cu mult 
interes. Întrucît ele vor fi acelea care 
vor putea confirma comportarea bună 
a unora dintre trăgători care Ia pri- 
meie trialuri s-au remarcat în mod 
deosebit. Ne reterim la pistolarul Iu- 
liu Pieptea care, deși e decanul de 
virstă al trăgătorilor fruntași, con
tinuă să se afle într-o formă exce
lentă, fiind creditat in acest sezon 
cu două rezultate bune, 381 și 377 p.

Promițător au debutat în noul se
zon de sală pușcașele de la Dinamo.

Mar

T. RABȘAN

Ca ;i tn alți ani, complexul turistic Borșa, cu excelentele sale plrtii, 
acoperite acum. din belșug, cu zăpadă, așteaptă oaspeți. O invitație pentru 
amatorii de schi.. Foto : PETRE NÂGY

• în noul sezon, activitatea de 
pe Mogoșa va fi mult mai intensă, 
întrucît prin transformarea unor 
blocuri, aflate în apropierea ve
chii cabane, în adevărate hoteluri 
turistice, numărul locurilor de ca
zare va crește de ia 40 la peste 200. 
Este o frumoasă inițiativă a B.T.T., 
filiala Maramureș.

• Biatlonul va fi practicat și pe 
meleagurile maramureșene. Recent, 
C.C al U.T.C. a dotat două licee, 
din Baia Sprie și Borșa, cu mate
rialele necesare. Doi profesori, an
trenori de schi, au și început pri
mele lecții. La buna funcționare

a grupului de biatloniști din Baia 
Sprie un aport însemnat a dat și 
cunoscutul talerist băimărean, Gleb 
Pintilie, care a inițiat pe cîțiva 
schiori în tainele trasului la țintă.

• Cele două schilifturi, (la Bai» 
Sprie. pîrtia școală Pavilion și eea 
de pe Mogoșa) au fost puse la 
punct. Motoarele si cablurile au 
fost revizuite, astfel că în iarna a- 
ceasta posibilitățile de antrenament 
vor fi mult îmbunătățite. De ase
menea, cele două grupuri de „Sai- 
vamont" (Baia Mare — pentru Mo
goșa, Borșa — pentru Complex) au 
fost reorganizate. (T.R.).

HOCHEIȘTII ELVEȚIENI EVOLUEAZĂ

AZI Șl MIINE LA MIERCUREA CIUC

V

î

care-1 
selec- 
Elve- 

la

Continuindu-șl turneul pe 
întreprinde în țara noastră, 
țîonata secundă de hochei a 
ției va evolua azi și mîine 
Miercurea Ciuc. Cu acest prilej, ho-
cheiștii oaspeți vor întîlni o selec
ționată divizionară. In componența

căreia intră cei mai buni jucători 
români. Reamintim cititorilor noștri 
că partida inaugurală a turneului, 
disputată miercuri la Poiana Bra
șov, s-a încheiat cu victoria hochei- 
știlor români: 6—4 (3—0, 1—4, 2—0).

TREI NOI RECORDURI

IN ÎNTRECERILE „CUPEI SPERANȚELOR"
în bazinul acoperit (50 m) din 

Ploiești au continuat întrecerile 
„Cupe; speranțelor" la înot 
rezultatele înregistrate :

Iată

Galati) 1:37,4 ; 100 m bras (b) :
FI. Mustață (Șc. sp. Brăila) 1:32,1;

COPII D — M m bras (b) : N. 
Mocsescu (Petrolul) 49,5 ; 50 m
bras (fi : Irinel Pănulescu (Petr.) 
4âJ5 — record ; 4X50 m delfin (b): 
Se. sp. Galați 3:15.8. Șc. sp. Reșița 
3:17.»; 4X50 m delfin (fi : Șc. sp.

Șc. sp. Brăila 
C. Ne-

— record : 50 m 
Zaborski

Tlmițoara 3:38.1, 
338.4 : M m delfin (b) : 
grău (Crișul) 41.2 
delfin (fi : Ildiko 
41,5 — record ;

m spate

(Crișul)

(b) : V. 
m spa- 

(Șc.

COPII C — IM
Juhasz (Crișul) 1:23.4; 100
te (f) : Gabriela Andrei (Șc. sp. 
Ploiești) 1:26.5 : 4 X 50 tn liber (b): 
Crișul 2:26.4, C.SAÎ. Clui 2:27.7 : 
4X50 m liber (f) : C.S.M. Cluj 
2:33.4, Șc. sd. Reșița 2:37,1 : 100 m 
bras (f) : Viorica Rusu (Șc. sp.

COPII B — 100 m delfin (b): 
H. Negrău (Crișul) 1:15,6, St. Mitu 
(Șc. sp. Galați) 1:15,7; 100 m del
fin (f) : Carmen Călin (Petrolul) 
1:19,6, Mihaela Georgescu (Petr.) 
1:21,9 ; 200 m liber (f) : Angela 
Vamoși (Crișul) 2:39,0; 200 m li
ber (b) : H. Negrău (Crișul) 2:27,7; 
4X100 m spate (b) : Crișul 5:25,7; 
4X100 m 
5:40,6;

spate

A — 200 
(Șc. sp. 2)

(f) : Petrolul

m delfin (b)
2:40,6 ; 200 m

Pănulescu

COPII
A. Ursu 
delfin (f) : Cătălina
(Petr.) 2:54,5 ; 200 m spate (b) :
D. Gropșan (Șc. sp. Reșița) 2:28,3 ;
200 m spate (f) : Karin Parutsch 
(Șc. sp. Timiș.) 2:43,5.

România iilm prezintă în luna ianuarie
CEL MAI MARE SUCCES DE PUBLIC DIN ISTORIA CINEMATOGRAFULUI

PE ARIPILE VÎNTULUI
producție a studiourilor amerieane

cu: Vivien Leigh (în rolul Scarlet O’Hara) Clark Gable, Leslie Howard, Olivia de Havilland

Regia: Victor Fleming ecran panoramic-color
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ULTIMUL JOC AL ANULUI

VIOREL KRALS ESTE CATEGORIC
LA ORDINEA ZILEI
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u
ți

pe

de me'odii, 
există diso-

SPORTUL STUDENȚESC

studențesc.

VA RĂMiNE IN DIVIZIA A!
'"Wl

■iiW

Fiindcă anul Gcesta am jurat că nu mai scriu 
cuvinful fotbal fără cuvîntul asociație și nu mai 
dezbat ideea de fotbal fără a o asocia de ideea 
de asociație, fiindcă eu nu pot uita în ultimele 
zile ale anului de jurămintele lunilor precedente, 
fiindcă ăsta sînt și cit sînt atîta cînt, fiindcă nu 
am de (Rnd să scriu iar despre fotbal în noaptea 
asta cînd e lege ca spiritul sâ-ți fie senin și să 
vibreze voios, nu-mi 
zum la asociații — 
de oameni — căci 
ciație și unde nu-i 
inteligență și unde

Așadar, Beckenbauer și Dinu ! 
Primind „Balonul de aur“, Franz 
a devenit, cu alte cuvinte, cam
pionul jucătorilor de fotbal din 
Europa; clasîndu-se pe primul 
loc în „Trofeul Fotbal ’72“, Cor
nel al nostru este considerat cel 
mai bun fotbalist din România 
în acest an. Pentru amîndoi, feli
citări. Felicitări nu numai fiindcă 
au învins în întrecerea cu cei mai 
buni, dar și pentru că :

— sînt jucători prototip pentru 
cei din generația lor ; de cîte ori 
nu am auzit, cu toții, pe copiii ce 
învață fotbal că vor să joace ca 
Beckenbauer sau ca Dinu ? ;

— sînt fotbaliști pe care orice 
antrenor, oricît de pretențios, ar 
dori să-i aibă în echipa sa;

— amîndoi. în team-urile lor, 
fie că se numesc Bayera Miin- 
chen sau Dinamo București, fie 
că e vorba de reprezentativa 
R. F. a Germaniei sau a Româ
niei, sînt adevărați șefi de orches
tră ;

— sînt întruchiparea, deopo
trivă, a hotăririi în apărarea cu
lorilor clubului fiecăruia, dar și 
a eleganței în joc ;

— prin comportarea lor pe 
gazon fac parte din categoria de 
fotbaliști ce pot contribui deci
siv la cîștigarea unui joc : poți 
avea încredere în ei, indiferent 
de omeneștile slăbiciuni sau e- 
clipsa de formă ;

— datorită unor sportivi ca ei. 
fotbalul cîștigă în frumusețe, 
aduce noi adepți în tribune ea si 
De teren.

După toate acestea o concluzie 
este clară : pe diferite paralele 
șl meridiane, cerințele ce trebuie 
îndeplinite pentru a fi considerat 
fotbalist de frunte se reduc — tn 
esență — la aceleași coordonate.

ridicate pe treapta cea mai 
sus.

In afara acestui nr. 1 obținut 
de fiecare, între Beckenbauer și 
Dinu mai există cîteva apropieri 
interesante : amîndoi au început 
ca atacanți și au trecut a noi f- 
linia de mijloc Dar in timp ce 
Beckenbauer s-a fixat ca ultimă 
redută în fața portarului, după 
un timp, Dinu, sufocat de limitele 
postului, a revenit In linia de 
mijloc. Ambii sînt însă apărători 
în accepțiunea modernă a fotba
lului : talentul și fantezia îi fac să 
acopere o mare suprafață de 
teren și de multe ori să apară In 
fața buturilor adverse, unce-si 
pun în valoare calitățile de șuteri. 
Tn sfîrșit, amîndoi sînt c^zitani 
de echipă.

Și acum încep deosebirile de 
esență : în timp ce 1972 e fost 
pentru jucătorul lui Bayern 
Muncben un an de mari satisfac
ții pe plan intren și international 
(echipa sa de dub a devenit cam
pioană a R-F G„ iar repmentatU 
va țării a rfștlgat titlu! europearj. 
ceea ce a contat enorm Ia decer
narea JBaionuhii de aur*. Dinu s 
cucerit „Trofeul Fotbal TT* m: 
mult prin puterile sale, prin ta
lentul și capacitatea sa oe fotba
list : Diname s-a clasat la —-
onatul trecut de-abca pe torul aZ 
șaptelea, iar natiooala. după »e- 
implinirea din sfer&ztle de finaLI 
ale c£.mpio".atu?ji Europei, 
mers cescerdecrt.

Așadar. Bedtesbeoer L 
Tncă e dată, rer.a 
felicitări. Iar fotbal 
urarea ca. Intr-« 
apropiat, unul di: 
Roenâniri sâ se t 
europeenă a -Balocs

wpra-

post-
Ffcsâ

st Ta pnvmța 
ferice ia pa-

ȘTIRI...
REVANȘA CU 

CLUBURILOR
SELECȚIONATA 
DIN ISRAEL

4

Cu prilejul paradei disputate ța 22 de
cembrie de selecționata cluburilor divi
zionare A din România la Tei Avtr, 
conducătorii forului fotbalistic din Israel 
și-au exprimat dorința ca revanșa par
tidei să aibă loc, în România, in cursul 
primăverii anului viitor. Federația noas
tră, de acord In principiu, caută o data 
pentru organizarea jocului In aprilie. 
Calendarul nostru competlțional este 
însă, foarte strîns.

DE LA COLEGIUL CENTRAL 
AL ANTRENORILOR

Colegiul centra! a! antrenorilor din 
F.R.F. reamintește antrenorilor ei cursul 
de perfecționare va începe la 3 ianuarie 
și că el iși va desfășura ședințele In sala 
clubului Dinamo.

CIND SE VOR DISPUTA 
ETAPELE CUPEI T

Prin disputarea lS-imilor tn toamna, 
pentru primăvara viitoare au rămas de 
jucat patru etape de Cupă. Federația s-a 
oprit asupra urrr.ă-.o^-e’.or date de dis
putare : 21 martie, Optimile de finală ; 
4 aprilie, sferturile de finală, 1* mal. 
semifinalele și 27 iunie sau 1 iulie, finala.

simțul

ȘTIRI

*dt de :
dos o

wwwwwwwww
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tȘ*
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DIN ORADEA
dia Orad4 
echipa c 
jtms să j 
nsra A „ 
dă scorul

— ^.Și cred că nu mult a lipsit 
să cîștigăm. Poate dacă nu ne-cr 
fi spe~tat puțin Metwrrîd
eu Unirea Dej sau eu CSJl Tu- 
mițoara au fost mul: mai grele. 
Aveam in față adversari amb.țssși. 
dornici âe afirmare—

Cel ce ne vorbește are părui 
ușor argintat. Și totuși, în ciuda 
celor 43 de ani. inginerul Gheorghe 
Pipemea este unul din componen- 
ții de bază ai echipei. Fost jucă
tor al Șuuiței București la țo i *â0. 
a rămas și azi, același îndrăgosti 
de fotbal.

— Daci e să vă spun după mine, 
marea dragoste penîru sport cred 
că fneepe atunci cind normal ar 
trebui să— sfi-șească. _ 
mere iubire, de-abia la despărțire 
simți cit de greu e să renunți la 
ea. Tot așa fi eu, tocmai Ia 30 ți—

L* ClujI

Ca r-ur-o

LUNA CADOURILOR

Decembrie este 
tradiție „Luna Cadouri
lor".

Pentru acest eveniment, 
magazinele cooperativelor 
de consum s-au aprovi
zionat cu mărfuri dintre 
cele mai felurite, frumoa
se și de bună calitate : 
jucării, pulovere ți ja
chete, baticuri, fulare, 
cordoane, mânuți, poșete, 
cămăși bărbătești din tri
cot și diferite materiale, 
oarfumuri și alte artico
le de toaletă, bibelouri, 
podoabe, 
sortiment 
toare de 
de radio 
oicup-uri, 
si foto, tacimuri inoxida
bile și multe alte orti- 
cole care pot 
cadouri deosebit 
gătoare.

confecții intr-un 
variat, aspira- 
praf, aparate 
cu tranzistor!, 
aparate de ras

constitui 
de otrâ-

A VA DECIDE CE SA CUMPĂRAȚI, VIZITAȚI MAGAZI- 
.................................  (RECOOP)

de 
de-a ae pr ezenla 

rens reotpa tor. Pmă ți femeile 
am uttreprvedere, 
resaserd tn rufe
*e aritou fi veneau la 
noast-e pentru a ne rugate.

— Totuși performanța dv. apa
re cam izolată...

— Vd ințelați. Din 196$ am pro- 
mocct de două o-i in campton | ul 
Jttoeptzn unae am ocupat de fie
care cară locul ci If-tea. Totuși, 
cȚie.:uieh.e legate de o echipă de 
jum.ri, de deplasări, lipsa unui 
stac-ion propriu pentru pregătiri fi 
meaurt antrenăm pg unde pu
tem, chiar pe mmi-terenuri cu 
zcvrdi. ne-au determinat să jucăm 
doar in campionatul municipal.

— Din păcate, a intervenit Con
stantin Tocilă, președintele asocia
ției Metalul, stadionul a rămas 
o problemă nerezolvată, cu toate 
strădaniile noastre. Și cit am re
gretat lucrul acesta cind, la me
ciul cu Universitatea, cele 4 000 de 
locuri de la „Voința*, deveniseră 
cu totul fi cu totul insuficiente.

— N-aș vrea insă să credeți că 
ne plingem. Am început să ju
căm din pasiune și vom continua 
tot la fel. In sport, ca și in orice 
activitate, important este să pui 
suflet in ceea ce faci. Iar dacă 
vom mai reedita și la anu’ perfor
manța de acum, vom fi cu atit mai 
mulțumiți, a încheiat inginerul Pi- 
pernea.

care nu te rrae- 
lor de fotbal, 

meciurile

Claudiu SECARA

ÎNAINTE DE
NELE COOPERATIVELOR DE CONSUM I

DUMINICA 31 DECEMBRIE 1972, ULTIMA ZII

t

LOTUL NATIONAL DE JUNIORI 
SE VA REUNI LA RlSNOV»
Lotul național de juniori 

a fost convocat pentru 2 ianua
rie Ia o tabără de pregătire, care 
va avea loc la Rlșnov. Antrenorul 
C. Ardeleanu are în vedere pentru 
această acțiune 26 de juniori, com- 
ponenți ai primei reprezentative, 
precum și membrii echipei de 
perspectivă.

1 IANUARIE 1973 ATRIBUIE

mai rămîne decît să mă re
de idei, de joc, 
fără asociație nu 
disociație nu e 

. . „ , ___ nu-i inteligență
degeaba faceți diligențe, pasiențe 
și experiențe.

Deci I
Mă gîndesc la Adamache — zic I 

„nea Mache" — zic Tache — Ta- | 
che Macri — C.F.R. Timișoara -— I 
C.F.R. Timișoara, adică Progresul — I 
oh, Progresul — regresul — totuși, 1 
lordache — Lache — „ne așteaptă 1 
damele, Lache !" — ca în Cara- 1 
giale — Caraaîale, fără de care I 
nu se poate discuta nimic, nu se 
poate bea o bere, nu se poate ar
bitra, nu se poate săruta, muzica, 
muzica, nu se poate Pristanda — și atunci număr, 
enumăr: Sătmăreanu — Sătmăreanu, Deîeanu — 
Deheleanu, — Lakatos — Bîndea, Beke, Ciolac, 
Schwartz, Dobay — Lay, nu extrema, ci compo
zitorul — Francis Lay, muzica la „Iove story” — 

— mărinimie — măreție — pu- 
puțină chelie — chiar duioșie — 

lingă Boc — are loc — are 
cioc, cioc, 

Citit „Istoria unui po- 
- Swift, scriitorul, nu

Swift, adică englezii — Wem-

istorie — isterie 
fină filozofie — 
Tudorie. Tudorie lingă Boc — are 
noroc — „busuioc, în păr, măi"... ■ 
cioc, cine e, eu sînt bre - 
loboc* de lonathan Swiff 
Cruyff, autorul...

.WWVAWWWV

bley — lei, franci, guldeni, mărci, bărci — bărci, 
vara — Guadalajara — cioara — moara — Loara 
și atîtea alie fluvii — scoruri fluviu — mări și 
oceane — prăpăstii, văi ,turism — truism — insule, 
peninsule — merci Caprj — mercî cherl — merci 
copii — mulțumesc Minoiu — mulfumejc Domo- 
zină — plata la chenzină.

Muzică ușoară — cavalerie ușoară — sarcină 
ușoară — femele ușoară —• ia donna e mobile — 

Madona e nobilă —- Lady Madona
dar și florile dalbe — caișii albi, iezii 
negri, sîngele roșu, vinul împurpurat, 
Dunărea mare, furia stacojie, bleste
mul vînăt, zic Fănuș. îngerul. An
gelo. Care Angelo ? Poate Michel
angelo. Poate Mircea Radu laco- 
ban. N-avem antrenori — n-avem 
toreadori — n-avem matadori — 
vem picadori — avem picapuri
îl avem pe Neagu — un om care 
în cea mai adîncă criză nervoasă 
pune radioul să audă paraziții, 
pantru a se liniști și a se echilibra 

echilibru — armă cu calibru (mare) — 
— nevoia de cecuri — nevoia de 

chiar dacă n-avem belfegor, chiar 
trăiască. Respirația. Inspirația.

______ - Dinu 
miliția — maliția ■

— nevoia 
nevoie de 
umor, de

de
cercuri

___ , __ amor,
dacă mor — mulți ani . . . . .
Plămînii — românii — Dinu — pasa — clasa — 
justiția — miliția — maliția — Liță — Dumitru, pe 
metru pătrat — pe metru cărat, pe metru arat 
intercepție — decepție — recepție — stop. Muzică 
pop.

Pop _  Popa — Popanică — pipă. Mi-am cumpă
rat de Anul Nou o pipă. Trage perfect. Tutun. Răb
dare. Nevoia de răbdare. Multă răbdare. Multe ci
tronade. Multe serenade. Nimic nu mai cade.

BELPHEGOR

• ȘEDINȚĂ LA SUBCOMISIA DE DISCIPLINĂ • O BĂTAIE 
Șl O... GĂLEATĂ CU APĂ AU DEVENIT CAZURI DE RU
TINĂ! • „VĂ ROG SĂ PĂSTRAT! REZULTATUL, AM MARE 
NEVOIE DE VICTORIE!" • CINCI LUNI (CALENDARISTICE) 
SUSPENDARE PENTRU AGRESORUL UNUI „PUNGAȘ" ® U- 
NIREA DEJ — O CLIENTĂ MAI VECHE...

atins pe adversar; cred că a căzut sin
gur, era accidentat dinainte..." — alții 
se jură că e pentru prima și ultima dată 
cînd 11 se întîmplă. Doar o mică parte 
recunosc cinstit greșeala făcută, ceea ce 
desigur le dă un plus de șanse. .

în acea seară, In afara cazurilor deve
nite de rutină, am avut norocul să auzim 
și unul cu totul neobișnuit. Dar 
nu știți ce înseamnă rutină în astfel de 
cazuri ! “
șui Gh. Glieorghiu-Dej — Petrolul Moi- 
nești (1—1): arbitrului C. Prusac (Boto
șani) i s-a spus că „va fi linșat dacă 
anulează golul", Iar la sfirșit un jucător 
localnic a spus, așa parcă în vînt, că 
„ai dracului arbitri, Ia noi acasă sînt 
cinstiți, iar

Ai zce că e un sfat de oameni fre
cați prin viață, care au multe sâ-și pO” 
\ să glumească și să rîdă eu
o v&fitâ plăcere. Dar nu e chiar așa, 
da*t •• printre picături — mai sînt și 
arene de acest gen. O dată însă intra-.i 
ta problemele care fi adună, săptfimînal. 
Intr ■ comerț de la 
C X-E^F-S-, cei nouă 
devia foarte serioși. r 
cr* celor mai indicate răspunsuri și 

otvtri. așa cum de altfel le stă bine 
v fadeettort, Oe ei și de etică spor** 
L Am fost și noi de față într-una 

stptfariPile trecute, joi seara, la o 
pBĂBtt a Comisiei de disciplină, sau 
ani feflae sts a subcomisiei sale, pentru 
Drrtxx* C. Mîkai TănAsescu. președintele

parterul sediului 
sau zece oameni 
preocupați de gâ-

poate

Sâ exemplificăm. Trotușul ora-

in deplasare ne mănîncă

arbitru pe motiv că ,,tn deplasare nu s« 
I sate ciștiga niciodată cu astfel de arbi
tri...", drept care M. Pădureanu a vrut 
să-i rețină carnetul. Cornel Pop a t,&t 
lovit cu pumnul, pe culoar, de un jucă
tor localnic («atz>, și cu singe pe tați, a 
dat buzna în cabina arbitrilor ca faptul 
să fie consemnat. „Conducătorul jocului" 
s-a răzgîndit pînă la urmă și a înapoiat 
carnetul jucătorului oaspete, pentru „ca 
să nu fie supărațl pe mine" ...Deciziile 
comisiei: 4 etape suspendare pentru Ra- 
coița'; cinci luni pentru Ratz („Cu cir
cumstanțe atenuante, se spune — a dat 
Intr-un pungaș !“); un an interzicerea 
dreptului de a mal asista echipa pro
prie pentru secretarul asociației Unirea 
Dej. C. Pop. „Poate ar -—-* 
tem cazul mai departe, 
fost totuși o ofertă de 
rămas doar acest poate 
ceea ce ne face să ne 
aceste cazuri sînt chiar 
cit ne-a făcut nouă impresia...

Dar ar mai fi de spus și alte lucruri 
interesante despre acel meci din ultima 
etapă a Diviziei C. De pildă că, inițial, 
la centru fusese delegat să conducă Ion 
Barbu, iar tușierl M. Pădureanu șl T. 
Sima (toți trei din Deva). Pe drum (ne-a 
spus-o chiar Pădureanu, intre patru 
ochi, parcă i.

trebui să trimi- 
ziee cineva. A 
mită, acolo*". .< 
pînă la urmă, 
întrebăm -Iacă 
atit de rare r*

- Pădureanu, între 
mai ferit acum de consecința

veraj i 
»v*e acaâ

te atvlBte C. ■xteite te keak eaStaw, tte* tedtente, desfășurate lntr-o deplină sportivitate sînt, din păcate, ...excepții 
țte. tete. ana Oteo* «te. te teecwvțd, te aoM Unirea Tricolor — Olimpia Giurgiu. Trebuie să remarcăm, totuși, ca 

. aAMi Bb atMaf seoBB* al taMcM cate stare deplorabili» Foto : I. MIHAICA

PompJto ViNTILA

Atenție: două trageri

TRAGEREA SPECIALĂ LOTO
1 ianuarie

an

tradiționale:

A REVELIONULUI
1973

TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES A REVELIONULUI
— 3 ianuarie 1973

Anului Nou, Adtni-
Stat Loto-Pronosport

Cu prilejul 
nistrația de 
organizează două trageri tradiționa
le : TRAGEREA SPECIALA LOTO 
A REVELIONULUI din 1 ianuarie 
1973. și TRAGEREA SPECIALA 
PRONOEXPRES din 3 ianuarie 
1973.

Pentru Tragerea Specială Loto a 
Revelionului lista de premii este 
foarte atractivă: autoturisme — 
cia 1300 și Mcskvici 408/412, 
cursii în R. D. Germană și la 
ris, precum și numeroase cîștigurl 
în bani de valoare fixă și variabilă. 
Toate aepste premii se acordă în

Da- 
ex- 
Pa-

număr nelimitat. Duminică 31 de
cembrie este ultima zi pentru procu
rarea biletelor.

La Tragerea 
a Noului An 
turisme Dacia 
excursii în Cehoslovacia, Iugosla
via și Italia, mari premii în bani. 
Aceste premii se acordă în număr 
nelimitat.

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

Specială Pronoexpres 
puteți cfștiga t auto- 

1300 și Fiat 850,

Rubrică redactaiă de 
A. S. LOTO-PRONOSPORT

aeeteL-*. tsr ea «ă revlr-4 la eaxul In 
spe-X le-a aat un sîa* celor din Jur : 
«areeti-i, ml îndemn de care aceștia 
nu prea mai aveau nevoie ! (Decizie ; 
J-ucător„ Tâbâearu și Pasăre — cite două 
etape suspendai; secției dg fotbal lo
cale — avemwner.n. Minerul Rovinari — 
Șătefa Petroșani (1—Z) : în timpul jocu
lui s-a aruncat cu pietre tn terțn, la 
banca de rezerve a caspeh or, peste an
trenorul și Jucători! de reservă din Pe
troșani. t-a turnat —o găleată cu apă ! 
M_ 49 de huligani au așteptat echipa
oaspe după meci. Vă dațl seama, nu ea 
s-o feiiette pentru victorie... (Decizie, 
Unind seama de faptul că Jucătorii și 
conducătorii din Rovinari au avut o ati- 
rudine de „non-eombat* — trei etape sus
pendare a terenului echipei Minerul). 
Și ața mai departe...

Dar Iată că cineva iese, și invit» per
soanele care au fost chemate să aducă 
lămuriri cu privire la incidentele din 
meciul Soda Ocna Mureș — Unirea Uej 
(scorul partidei 4—1, după ce la pauză 
au condus oaspeții eu 1—0). Pe ușă intră 
trei oameni, doi delegați din partea echi
pelor împricinate și arbitrul intllnliit. 
un anume M. Pădureanu din Deva. Se 
așează numai acesta din urmă. -La gau
ră, in cabina a Intrat delegatul echipei 
Unirea, Cornel Pop, care ne-a spus să 
avem grijă ca rezultatul să rămînă pînă 
Ia sfirșit In favoarea echipei sale, drept 
eare el urma sâ aibă grijă de toate chel
tuielile noastre de deplasare, plus un 
„rest- eare ne-ar fi revenit probabil ea 
o primă, iși începe mărturisirea arbi
trul Pădureanu — spre vizibila stup"fac- 
ție a celor care nu citiseră încă foaia de 
arbitraj. Faceți tot posibilul, ne-a mat 
spus el, că ăsta e un meci toarte impor
tant pentru mine; dacă nu-l eîștig nu 
mai am nici o șansă la locul Intll !“... 
Ne uităm cu mirare la ceilalți doi. Nu. 
nu vă faceți iluzii, bineînțeles că delega
tul echipei Unirea nu se afla la fața 
locului. Cel de față, pe nume Muresan, 
nu știe nimic, n-a văz.ut nimic, <le altfel 
a stat tot timpui cuminte in tribună. De 
ce a venit atunci ? Pentru că C. Pop, 
fiind chemat de niscaiva treburi foarte 
importante, a trimis pe cineva să-l țină 
locul 1 Mal aflăm că, după meci s-au 
petrecut faptele pe care le va discuta 
comisia : Hacoița (Unirea) l-a înjurai pe

neplăcute), Barbu le-a spus celor doi 
tușieri că, din cauza unor „obligații" mal 
vechi, nu dorea să arbitreze acel men. 
Zis șl făcut : Barbu se declară indispo
nibil, la centru trece Pădureanu, Cornel 
Pop Încearcă totuși sâ ofere „cadouri", 
pe care însă arbitrul are tăria să le 
refuze. După meci, Ion Barbu insistă ca 
Pădureanu să nu rețină carnetul, și 
chiar să-l ducă el însuși la autobuzul 
oaspeților 1 M. Pădureanu — prin pris
ma faptelor — ni se pare un om cinstit. 
Poate slab, poate prea influențabil, dar 
tn mod sigur un om cinstit !

Epilogul acestei povești o să-l scriem 
noi. Trebuie să ținem insă seama d« 
alte două „probe" ale acestui dosar, din 
păcate mal puțin băgate în seamă. Pri
mul este... memoriul trimis Comisiei ds 
chiar asociația Unirea Dej. „Arbitrii Pă
dureanu și Sima — doar Barbu a fost 
corect (... !> — au prestat un arbitraj 
aiurea, mai curind o „bufonărie"... Ar
bitrul de centru a fost încontinuu Iovi* 
și chiar batjocorit de gazde ; a acorda* 
un penalty pe gratis șl un gol din ofsaid 
clar... Pe banca de rezerve șl-a adus o 
femeie (!) ...La pauză a apărut cel mai 
tlrziu pe teren, Însoțit de trei conducă 
tori ai echipei locale..." Etc., etc. Șl dună 
ce se precizează că „la nevoie, arbitrul 
Barbu poate să certifice cele afirmate 
de noi" (I), în încheiere se cere nici 
mal mult nici mai puțin decît „rejuca- 
rea meciului pe alt teren"! Ai doilea 
lucru pe care vrem să-l subliniem este 
faptul — uitat, se pare, din păcate chiar 
și de Comisia de disciplină _ că in ac
tualul campionat al Diviziei C echipa 
Unirea Dej este sancționată cu pierde
rea „la masa verde" a 4 puncte, pentru 
abateri de la etica sportivă petrecute în 
sezonul treeut (este vorba, In special de 
o foarte curioasă Infringe™ cu 6—0 pe 
teren propriu, în fața unui lider rare 
avea nevoie de golaveraj...). Nu s-ar 
putea spune că sancțiunea de astă-v»;& 
a avut vreo reală acțiune curativă.

Și nici că, din păcate, sancțiunile de 
pe urma meciului de la Ocna Mureș — 
mai ales pentru un recidivist — ar 
prea drastice. Dimpotrivă...

3 IANUARIE 1973 ATRIBUIE

• AUTOTURISME „DACIA 1 300" ȘI „MOSKVICI • AUTOTURISME „DACIA 1 300“ Șl „FIAT 850
408 412": • EXCURSII IN CEHOSLOVACIA PE RUTA: PRA-

• EXCURSII IN R.D. GERMANĂ DE CITE 2 LOCURI; GA—KARLOWI VARY
• EXCURSII LA PĂRIS. O EXCURSII IN IUGOSLAVIA Șl ITALIA.
• PREMII IN BANI. • PREMII IN BANI.

MARTI 2 IANUARIE 1973, ULTIMA ZII

Dumitru GRAUR
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la triplu 
aceea că, 
un brazi- 
organizat

B—ii: 
a Exwțje:

continuu, pînă ce Intră 
în Avenida Paulista. Aici 
cca 1200 metri de plat, 
dă de obicei bătălia finală.

un urcuș 
din nou 
urmează 
unde se

lista, artera cea mai populară a 
orașului, iar traseul a trebuit și el 
să fie lungit.

fan Cot aci 
a-avă că fotba

A '■^«sa

de pe 
tehiMu tpri 
cit

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL

celelalte meciuri ale grupei 
it următoarele rezul- 

4—1

Printre cei care și-au anunțat par
ticiparea se află : dublul campion 
olimpic de la MUnchen, în probele 
de 5 000 și 10 000 m plat, Lasse Viren 
(Finlanda), compatrioțil săi Tapio 
Kantanen șl Pekka Paivarinta, ma- 
ratonistui american Frank Shorter, 
campion olimpic, David Blak (An
glia), Carlos Tavares (Portugalia), 
Ekman Gunar (Suedia), Renato Mar
tino (Italia), Manfred Letzerich, ’.Ver
ner Girko și Willy Gagner (R.F. a 
Germaniei).

UN ATLET ROMÂN LA CROSUL SAN SILVESTRO

(Urmare din pag. 1)

lor a reprezentativei elene. Și atît !..
După Eliberare, atletismului, ca și 

celorlalte ramuri sportive, i se deschid 
larg porțile stadioanelor — ale celor 
vechi și, mai ales, ale celor noi ! — 
i se lărgesc considerabil orizonturile. 
Convins de importanța acestui sport, 
de larga-i accesibilitate, de posibili
tățile incomparabile pe care le are 
de a cuprinde într-o activitate orga
nizată un număr mare de tineri și 
tinere, partidul a așezat atletismul 
baza sistemului de educa’ie fizică 
sport din țara noastră.

Astăzi aria de practicare a atletis
mului s-a extins în întreaga țară și 
aproape, că nu a rămas oraș care să 
nu aibă um-stadion (cu pistă de atle
tism) pe care să se desfășoare din 
primăvară și pînă tîrziu, în toamnă, 
o bogată activitate de instruire, con
cursuri. ATLETISMUL A DEVENIT 
SPORT OBLIGATORIU ÎN INVATA- 
MlNTUL ȘCOLAR. Această măsură 
foarte importantă pentru atletism, 
poate cea mai importantă dintre toa
te cele ce-au fost luate în ultimii ani, 
a permis sportului nr. 1 să-și creeze 
un uriaș rezervor de cadre. Chiar 
dacă lucrurile nu se situează încă 
pretutindeni la nivelul cerințelor, 
practicarea atletismului în școli a de
venit, totuși, o realitate concretă, ex
primată prin marele număr al elevi
lor care participă cu regularitate la 
diferite competiții rezervate lor, dar 
și la cele prevăzute în calendarul 
sportiv intern. Aceasta înseamnă. în
tr-o foarte mare măsură, rezolvarea 
problemei bazei de mase a atletismu
lui nostru și, implicit, posibilitatea 
depistării elementelor talentate, a 
descoperirii și creșterii performerilor 
de marcă. In această privință ni se 
pare semnificativ faptul că recordu
rile actualelor junioare de 15—ÎS ani 
întrec la toate probele pe cele ale 
senioarelor din 1947 ! De asemenea și 
la băieți. Ia multe probe, ccordurile 
juniorilor de astăzi sint superioare ce
lor ale seniorilor de ieri 1

Ni se pare semnificativ, de 
nea, faptul că majoritatea componen:;- 
Ior echipelor reprezentative de jude
țe, participante la concursul republi
can inter-județean și chiar ale aaera 
din divizia A o formează juniorii, pre-

\

zenți in număr destul de mare pîaă 
si în reprezentativa de seniori a țării. 
Aceasta inseamnă. după părerea eoas- 
trâ, că avem un atletism tânăr țj rigu
ros. un atletism in plin proces de evu- 
luție. de perfecționare, de creștere va
lorica. Sa mă: acs ta. *.— r *r 

multe țări atletismul se desfașm 
r.-stop" de-a lungul p-._; întreg as. 
noi el putea fi
mas ara piuă în toamna. :a: r a fl:rta 
odihnei, a pregătirilor si citeocată 

trosurilor In ultimii ani insă atle
tismul nostru are și el un lung sezon 
dc competiții pe teren acoperit, gra
ție existenței tot mai multor săli re
zervau in exclusivitate acestui sport. 
Exista asemenea -stadioane acoperite* 
la București. Cluj. Brăila. Timișoara, 
Botoșani. Focșani și încă in multe 
ale localități mari ți mici, ceea ce 
îngăduie, desigur, o activitate sus; 
nută de pregătire, in condiții «rso: 
fice, cu consecințe asupra perf:—a: 
țelor.

Am subliniat doar cîteva 
pectele generale ale atleiisi 
mănesc. caracteristice ultimilor dece
nii. Asemenea fapte există ț-sâ 
multe alte domenii ale activității 
cestui sport, astfel că din acest 
de vedere orice comparație cu 
cutul este netă In favoarea uliu 
sfert de veac. Cele mai pregnapte ca. 
racteristici sînt insă masa si oerf:-- 
manța. Niciodată in țara noastră c-aa 
existat atit de mulți tineri a?
sutelor de mii) care să participe la 
diferite competiții cu caracter de ma-» 
(Crosul tineretului organizat de UT— 
campionatele școlare etc), după r»™ 
niciodată, ca in acest răstimp, frun
tașii atletismului nostru u-au fana 
prezenți la un număr atit de mart *• 
concursuri internaționale, pe toaca

/

ACUM UN SFERT DE VEAC
Era în seara zilei de 30 decembrie 

1947. De numai citeva ore. pe rriei 
undelor, națiunea română ți lumea 
întreagă aflase marea opțiune a po
porului român pentru REPUBLIC.'., 
zi în care, prin alungarea monarh-- 
lui, se deschideau țării perspectivele 
de aur ale renașterii sale mater—.e 
și sociale.

Intr-o asemenea zi, de istorice 
frământări și decizii f’.mdar-.efz'.s 
pentru devenirea ulterioa-î a RC’t.’- 
NIEI Partidul. in pă-intcista 
sa grijă pentru mișcarea sr-uf.i. 
găsise timpul material necesit pen
tru a discuta și aproba partiăpa-ea 
unei delegații de schiori ia
Jocurile Olimpice de la Sain: Mor.tz 
Era reînnodarea firului rupt cu 12 
ani înainte, la Garmisch Partenkir- 
chen. Era reluarea contactului cu lu
mea olimpică, reînviată după dezas
trul celui de al doilea război mon
dial.

Era o perioadă grea.
Mișcarea sportivă româr.casii. 

grupată in Organizația Sportului 
Popular, obținînd aprobarea partici-

vrtriacu. 
din picate, 
tehnice, 
puteau

■Mi ■

într-o amplă retrospectivă ■ anului 
fotbalistic internațional, comentatorul 
englez Noel Hughes atrage atenția 
asupra simptomelor de criză care s-au 
semnalat în numeroase țări cu veche 
tradiție in acest sport Tată ce scrie, 
între altele, ziaristul britanic:

„Atît criticii, cit j și optimiștii, sînt 
de acord că. în prezent, fotbalul ieste 
bolnav.. Simptomele cronice cele ma: 
grave din unele: țâri sînt violenta pe 
teren și în afara lui, dificultățile fi
nanciare, superpublicitatea prin tele
viziune și, poate, „superperfecția" în 
știința obținerii rezultatelor.

Fotbalul continuă să cunoască un 
mare avînt în unele țări și anume In 
Italia, Franța, Grecia., Argentina, 
R. F. a Germaniei și altele, dar el 
este în declin în alte țări, ca Marea 
Britanie, Spania, Suedia. Brazilia, 
Danemarca. Specialiștii, susțin , că fot
balul, care s-a născut cu mai bine de 
100 de ani în urmă, va trebui sâ se 
schimbe în mod radical pentru a pu
tea face față încercărilor .din urmă
torii 10 ani."

Iată care ar fi acum tabloul fotba- 
lul-ii In unele din țările occidentale :

M/REA BRITANIE. Eldon Griffiths 
ministrul sportului a avertizat _ că 
marile terenuri de fotbal ale țării ar 
putea deveni „pustiuri goale de be
ton", dacă nu se va pune capăt creș
terii dezinteresului spectatorilor față 
de acest joc.. Cluburile britanice de 
fotbal au pierdut în această stagiune 
un milion de membri eotizanți. Numă
rul total al spectatorilor a fost de 
circa 25 de milioane, cifra cea mai 
scăzută de după cel de-al doilea răz
boi mondial. In campionatul 1964—196? 
cluburile engleze au marcat In teta 
6 500 de goluri. în ultima stagiune, ci 
fra a scăzut la 5 228 In ciuda prime 
lor de transfer care țin capul de afiș 
puține 
iar cele 
serioase

cluburi realizează beneficii 
mai multe au de luptat cu 
dificultăți financiare.

SPANIA.
serios al
S-au dus zilele în care cele mai tari

Se înregistrează un declin 
interesului spectatorilor.

TINERII HOCHEISTI ROMANI AU DEBUTAT
VICTORIOȘI

D: ȘA- DE LA HASTINGS
Agerpres) — A

■național de 
prima run- 
o surpriză: 
:on (Anglia) 

fața Iui Vla- 
R^S.). Alte 

Vesterinen 
a (Ungaria) re- 
Kdia) — Hort 
ză: Radulov

(Anglia) 
(Iugoslavia) 

■eruptă.

ci lurru, i ațili 
nt ia turneul in

ia Hastings.

BRAZILIA- Spectatori puSnt cotari
...ea puține te madurUe de 

fotbal Chiar *1 F. C. Sanios, echipa 
tal Fele, are greutăți financiare. Pe 
.Marocana**. stadion®) cu o capacitate 
de 200 000 de locuri, pot fl văzuți la 
unele meciuri 10 000—15 000 de spec
tatori. Defensiva șl prudenta exage
rată fac să se înscrie prea puține go
luri. Echipa Vitoria, din Bahia, a în- 
scri» rira- 9 goluri In 21 de meciuri 1

Ut prin Ciobanu (min. 38), obținind 
• meritată victorie în ultima parte 
a jocului prin golul înscris de Ole- 
uici (min. 51). Au arbitrat i Noncev 
Bulgaria) și Vuillemin (Elveția).... ...
s-au înregistrai
•alei Austria — Bulgaria 
(2—1, 0—0. 2—0). Elveția II — Ita
lia 15—1 (5—1. 6—0, 4—0). Acest 
ulîîm joc a fost condus de cuplul 
Turceanu (România) și Langham- 
mrr (Austria).

J oi seara, tot Ia Biel, echipa ro
mână a întiinit formația Austriei.

Rezultatul r.u ne-a parvenit pînă 
Ia închiderea ediției ,

în această perioadă, cînd sezo
nul competițional intern de had- 
bal a intrat într-o pauză firească, 
ca la fiecare sfîrșit de an, mai 
multe formații evoluează peste ho
tare, în cadrul unor jocuri sau 
turnee amicale.

Ieri dimineață a părăsit Capita
la o selecționată ‘masculină de ti
neret a României, care va efectua 
un turneu de mai multe jocuri în 
R. D. Germană. Handabaliștii ro
mâni, în rîndul cărora figurează 
cîțiva tineri promovați din lotul de 
juniori, se vor alinia întîi la star
tul tradiționalului turneu de Anul 
Nou, programat să se desfășoare 
la Berlin, începînd de sîmbătă. 
După acest turneu, selecționata ro
mână va susține în orașul Rostock 
alte cîteva partide.

Iată și componența lotului care

a făcut deplasarea : Slavici și Keil 
(portari) — Oros, C. Ionescu, Bo- 
roș Szabo, Vărgălui, Tase, Neagu, 
Ion Andrei, Voinea, Schranger, 
Țimpu, Dcacu, Dumitru Miliai.

Formația este condusă de antre-j 
norul Geo Bădulescu.

SOFIA - BUCUREȘTI (juniori) 
122-119 LA INUT

SOFIA 28 (Agerpres) — La So-ț 
fia s-a disputat întîlnirea inter* 
națională de natație dintre repre" 
zentativele ds juniori ale orașelor 
Sofia și București. Tinerii înotă
tori bulgari au cîștigat cu scorul 
de 122—119 puncte.

Organizatorii faimosului cros in
ternațional San Silvestro, organizat 
la Sao Paulo, cel mai populat oraș 
al Americii latine, au confirmat 
participarea atletului Nicolae Mus
tață la ediția din acest an. Este 
pentru prima oară cînd un sportiv 
român participă la celebra întrece
re internațională, alături de cei mai 
buni fondiști din lume.

Crosul San Silvestro (Sao Silves
tre, în pronunția portugheză) a fost 
organizat pentru prima oară' în 
anul 1947. de către directorul zia
rului „A Gazeta Esportiva“, cu in
tenția de a încuraja practica atle
tismului in Brazilia. Acel inimos 
organizator, Casper Libero, el în
suși un bun sportiv, nu și-a văzut 
visul împlinit, deoarece atletismul 
n-a progresat prea mult în Brazilia. 
De atunci încoace, numai doi atleți 
brazilieni au reușit să se impună pe 
stadioanele lumii : Ademir da Silva 
și J. Prudencio, ambii 
salt. O altă dovadă este 
din 1947 și pînă azi, nici 
Iian nu a 
de Casper 
murit, dar 
organizind 
nopții de 
an. -cursa — devenită celebră 
străzile orașului Sao Paulo.

Startul dat înainte de miezul 
nopții pe Avenida Paulista întru
nește în acest an concurenți din 30 
de țări. în total, adăugind alergă
torii indigeni, vor fi vreo 200 de 
participanți. întregul parcurs se 
desfășoară pe asfalt. Traseul coboa
ră Avenida Brigadeiro Luiz Anto-

cucerit crosul
Libero. Organizatorul a 
ziarul continuă tradiția, 
în ultimele minute ale 
31 decembrie, în fiecare 

pe

Prima ediție, cea din 1947. a 
venit uruguayanului Oscar Moreira. 
El a pancurs cei 7 000 de metri ai 
alergării în 21:45. între marii învin
gători ai cursei se numără finlan- 
ris ci Viujo Heino (1949), Franjo 
Mihalik — Iugoslavia (1952). Emil 
Zatopek — Cehoslovacia (1953). Ma- 
noel Faria — Portugalia (1956 și 
57 Osvaldo Suaerz — Argentina 
1958, 59 și 60). Henri Clerks (1963) 

și Gaston Roelants (1964, 65, 67 și 
63; — ambii Belgia. Juan Martinez 
— Mexic (1969). Frank Shorter — 
S.U.A. (1970 și 71).

Acei 7 000 metri ai primelor ediții 
s-au transformat în 8 900 de metri, 
deoarece Fundația Casper Libero 
s-a mutat între timp în propriul și 
uriașul său .sediu din Avenida Pau-

nio, pe o distanță de cca 2 000 me
tri, foarte înclinată (cca 23 grade). 
Acest bulevard este cunoscut de 
toți fotbaliștii români care au tre
cut prin Sao Paulo, căci pe această 
arteră este situat hotelul Danubiu, 
sediul preferat al fotbaliștilor 
străini, în strînsă vecinătate cu edi
ficiul impozant al Federației bra
ziliene de fotbal. Parcursul conti
nuă pe Avenida Sao Joao, o arteră 
largă, intrînd prin strada Sao Luiz, 
unde se află Delegația Comercială 
Română și toate agențiile de voiaj, 
ajungînd apoi la partea cea mai di
ficilă a sa, strada Consolațao. Este 
o veche arteră a orașului, azi lăr
gită și înfrumusețată, dar care are

în general, în noaptea de Anul 
Nou la Sao Paulo... plouă (cel pu
țin așa s-a întîmplat de vreo cinci 
ani încoace) și asfaltul ud este pri
ma dificultate. StaTtul, dat colectiv, 
este cea de a doua, căci îmbulzeala 
plecării nu e plăcută nimănui. De 
aceea, toți cei care au mai concurat 
aici, caută o poziție bună de start 
și o plecare ca din pușcă. Diferen
țele de nivel sînt a treia dificultate. 
Efortul trecerii de la coborîș la ur
cuș, brusc, cere un antrenament 
perfect.

Deși Revelionul oprește multă lu
me în case, străzile sînt totuși de 
obicei extrem de populate, pentru 
că spectacolul atrage foarte mulți 
privitori. Cei care locuiesc mai de
parte, și nu vor să se despartă de 
familie, urmăresc cursa la televi
ziune. Și încă în culori, deoarece 
ziarul „A Gazeta Esportiva" face 
parte din trustul de presă „A Ga
zeta", care posedă, în afară de alte 
șase ziare, un post de radio și un 
post de T.V. în culori.

Printre participants din acest an, 
remarcăm pe Frank Shorter — cîști- 
gătorul ultimelor două ediții — ca 
și pe unii medaliați olimpici la 
Munchen în probele de 5 și 10 mii 
de metri. Acești alergători pe care 
N. Mustață va trebui să-i înfrunte, 
fac foarte dificilă dorința alergăto
rului român de a se clasa printre 
fruntași.
Sao Paulo, decembrie 1972

PEDRO VILLA

R. F. i GERMANIEI. In compara- 
cc 4.’.- ani. cluburile sînt In de

ficit. Gunther Siebert, președintele 
clubului Schalke 04, a declarat că 
pentru a-și acoperi cheltuielile clubul 
său a-e nevoie ca. la fiecare meci, să 
asiste tr. medie 24 000 de spectatori. 
Dar. din pirite, cum la meciuri r.u 
asistă de obicei dectt 13 000 de spec- 
tato-t, balanța financiară r.u poate fl 
<a-’<*ă.-â’«are.

FRANȚA. ExUtl o tțndir.ți d» de* 
voi. » 1-—------  —-------- — -- ---
meetur-.i* au fost urmărite de peste 
3 mdloar.e de spectatori, adică cu 
4C5 305 mal multi ea în ultimii 20 de 
a-.i Fotbalul, în Franța. rămtr.e unul 
dte cele mai populare sporturi, cu 
toate că echipele’ de club îsi rezolvă 
de asemenea problemele financiare, 
de multe ori, crin subvenții sau coti
zații rwwnîfe de la suporteri.

Exiști o ttndinți d«- 
fotbalului în sezonul trecut

Barcelona, 
100 000 ce 
neoficial» 
scăzut cu 
ani 3*8 si 1370. rit 

tmRe. Ajax A
Rț-.lerda

OUXDL

Deși cunosfcutâ ca țara cu fotbalul cel mai violent de pe glob, (Racing, Independiente și Estudian- 
tes au lăsat destule amintiri neplăcute în Europa), in Argentina sportul cu balonul rotund atrage încă 
— în special pentru că... se marchează goluri — foarte multi spectatori pe stadioane.

zultatele înregistrate în 
-a etapă a campionatului 
--- *ă miercuri: ?------ ’

SUEDIA.
spec ta 
a scă 
oară i 
satisfă 
l rtiili 
profes 
de a m

DANEMARCA. în Danemarca, fot- 
baiul mai popular sport. Dar,

. numărul speetator:- 
tat la meciuri a scâ- 

l milion ia 654 000.
fac- 

radio si telev;- 
a meciurile

peste I milion ia 
motivată de următor; 
oiștile de 
ătea slabă
iucător

ARGENTINA Interesul pentru fot
bal . ciessut, deoarece se marchează 
foarte multe goluri In campionat. De 
un mare credit se bucură măsurile de 
refacere a fotbalului, preconizate de 
a-‘-enor.:l brazilian, fo<tul jucător 
Waldir Didi Pereira, care lucrează la 

boa River Plata. Stilul imprimat 
proprii, acela de a ataca 

iei. a fost copiat de 
um. un meci încheiat 
raritate.
destule partide șe în

că 5—4 sau 6—1... 
i. in viitor, fotbalul 
păși media interesu- 

și. deci, va putea 
mai bur.e".

ȘTIRI, REZULTATE

ob-

cea 
en- 

țucatâ miercuri: Arsenal-Nor- 
2—0; Coventry — West Browich 
Crystal Pala re — Southampton 
Derbv — Manchester United 

n — Birmingham 1—1;
Chelsea 3—0; Leeds — 
—0; Manchester Cits- — 

'stoke I—1; Liverpool — Sheffield 
ted 3—0; Wolverhampton — Lei- 
er 2—0. în clasament, pe primul 
se află Liverpool — 36 p. din 24 

ie meciuri, urmată de Arsenal — 34 
și un meci mai mult jucat

• Cupa campionilor Africii a reve
nit în acest an echipei .Haifa Club", 
din Conakry (Republica Guineea), 
care a învins în ambele meciuri ale 
finalei (4—2 si 3—2) formația armatei 
din Ugar.da.

în aceste vile se desfășoară pe patinoarul din Davos tradiționalul turneu 
internațional de hochei dotat cu „Cupa Spengler". în imaginea de mai sus, 
un moment din partida dintre Torpedo Gorki și echipa Norvegiei, desfă
șurată In prima zi a competiției. Foto : A.P.-AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui referendum organizat 

de televiziunea olandeză, titlul de cel 
mai bun sportiv al Olandei pe anul 1972 
a fost atribuit multiplului campion olim
pic, patinatorul Ard Schenk. Ea feminin, 
pe primul loc s-a clasat gimnasta Ans 
Mulders. Titlul de cea mai bună echipă 
a revenit formației de fotbal AJax Am- 
sterdarn.
■

Ca urmare a tradiționalei anchete în-; 
treprinse de redacția sport a agenției 
poloneze de știri ..P.A.P.". cel mai bun 
sportiv european al anului 1972 a fost 
desemnat dublul campion olimpic în 
probele de 5 090 și 10 000 m plat — fin
landezul Lasse VIREN, care a totalizat 
192 p. Pe locurile următoare s-au clasat 
Valeri Borzov (U.P.S.S.)—atletism 169 p. 
și Eddy Merckx—ciclism 147 p. La acea
stă anchetă au participat redacțiile spor
tive a 22 agenții internaționale de presă. ■

In cea dc-a doua zi, a turneului in
ternational de hochei pe gheață dotat 
cu ..Cupa Spengler", care se desfășoară 
la Davos, au fost înregistrate următoa
rele rezultate : Torpedo Gorki (U.R.S.S.) 
— Elveția 5—1 (3—0. 2—0. 0—1) ; Ilves
Tampere (Finlanda) — Norvegia 8—2 
(2—0, 4—1, 2—1).
■

Proba de fond pe distanța de 7,800 km 
din cadrul concursului internațional de 
schi, disputată la Nesselwang, a revenit 
Iui Gerhard Gehring (R. F. a Germaniei) 
cu timpul de 22:53. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Walter Demel (R.F.G.) 
23:12 și Heinrich Wallner (Austria) 23:26. 
Tn întrecerea feminină, pe distanta de 
3.9 km. pe primul Ioc s-a clasat Micha
els Endler (R.F.G.) cu 12:52.

iar tn cea de 1 000 m a fost cronometrat in 1:22,57.

Alte surprize au fost înregistrate 
în cadrul campionatelor Internaționale de 
tenis ale Australiei, care au loc la Mel
bourne. Tenismanul sovietic Metreveli 
l-a învins cu 4—6, 6—4, 6—2, 7—5 pe 
australianul R. case, iar Meiler (R. F. a 
Germaniei) a dispus cu 6—3, 7—6, 2—6, 
6—3 de Kakuiia (U.R.S.S). Affe rezul
tate : Parun (Noua Zeelandă) — Masters 
(Australia) 7—6. 3—6. 6—3, 7—3 : Goclrețla 
(Franța) — Stone (Australia) 3—6, 7—5,
6— 4. 6—7. 6—4; Newcombe (Australia) — 
Goven (Franța) 6—1, 6_3, 6—3.

Tenismanul suedez Bjftrn Borg con
tinuă să obțină noi succese tn Cadrul 
turneului internațional pentru juniori 
..Orange Bowl", care are Ioc la Miami 
Beach. El l-a 'nvlns cu scorul de 6—2,
7— 6 pe Japonezul Maachidorl. Un adver
sar redutabil pentru suedez se anunță 
tînărul Jucător american Gerualitis, în
vingător cu 6—1, 6—2 în fața australia
nului Eastburn.

Boxerul elvețian de categorie muscă 
Fritz Chervet și-a păstrat titlul de mm- 
pion al Europei. Tn gala desfășurată la 
Zurich, el l-a învins la puncte, după 15 
reprize, pe șalangerul său scoțianul 
John McCluskey.

Cu prilejul concursului internațional 
de patinaj viteză de la Inzell, sportiva 
vest-germană Monika Pflug a stabilit un 
nou record al țării sale In proba de 
1 500 m cu timpul de 2:20.73. Tot ea a 
terminat învingătoare și în proba de 
500 m cu rezultatul de 45,27. Horst 
Freese (R. F. a Germaniei) a obținut, 
'a rindul său, două victorii. El a rea
lizat, In cursa de 500 m, timpul de 40,67,

Celebra înotătoare australiană Shane 
Gould va studia anul viitor Intr-un liceu 
din orașul Los Altos (California). Ea 
va pleca în S.U.A., după desfășurarea 
campionatelor australiene, care se vor 
încheia la sfîrșltul lunii februarie. Gould 
se va antrena în s.U.A. în piscina renu
mitului club ..Santa Clara".

In urma unei anchete întreprinse de 
presa sportivă din Belgrad, titlul de cel 
mai bun automobilist al Iugoslaviei pe 
anul 1972 a fost atribuit campionului 
Jovica Palikovici. Este pentru a treia 
oară consecutiv cînd Palikovici obține 
acest titlu. El este în vîrstă de 29 de ani 
și pilotează o mașină „Renault-Gordini".
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