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A La ultimele 6 edi- 
ții ale Jocurilor O- 

limpice, sportivii ro- 
♦ lâni au cucerit 18 me
dalii de aur, 21 de ar
gint și 32 de bronz, la 
10 discipline sportive.

||| Bilanțul partici- 
pârii reprezentan

ților noștri la campio
natele mondiale desfă
șurate în acești 25 de 
ani: 66 de medalii de 
aur, 56 de argint și 54 
de bronz, la 12 discipli
ne sportive.

In palmaresul 
sportivilor români 

figurează, de aseme
nea, 62 de victorii, 121 
locuri II și 100 locuri 
III, obținute la cam
pionatele europene, la 
12 discipline sportive.

Alte cifre din sta- 
tistica acestui pă

trar de veac: 22 de
victorii în „Cupa Cam
pionilor Europeni", 10 
la campionatele mon
diale de tineret. 57 la 
campionatele europene 
de tineret și juniori, 
668 la campionatele și 
Jocurile Balcanice.

în acești ani, spor- 
tivii români au 

stabilit 8 rec^duri o- 
limpice, 88 mondiale 
(din care 31 de juniori) 
și 53 europene (din ca
re 36 de juniori).
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n istoria aspirațiilor și 
luptelor seculare ale po
porului nostru pentru 
neatîrnare, libertate na
țională și socială, pentru 
progres și prosperitate, 
proclamarea Republicii,

la 30 Decembrie 1947, reprezin
tă un moment crucial, de o 
însemnătate hotărîtoare pentru 
întreaga lui dezvoltare viitoare. 

In viitoarea evenimentelor 
revoluționare care au urmat 
după actul eliberator de la 23 
August 1944, abolirea monar
hiei — ultimul reazim al bur- 
ghezo-moșierimii înlăturate de 
la cîrma țării — a reprezentat 
o strălucită încununare a luptei 
maselor populare, sub condu
cerea Partidului Comunist Ro
mân. înscmnînd — în fapt — 
preluarea întregii puteri politi
ce de către clasa muncitoare și, 
o dată cu aceasta, trecerea țării 
intr-o etapă nouă, superioară, 
de dezvoltare — înfăptuirea re
voluției socialiste.

Fiecare din cei 25 de ani ai 
Republicii s-a înscris cu litere 
de aur într-un bilanț de înfăp
tuiri majore pentru destinele 
națiunii române, bilanț care 
poartă ca un însemn de înaltă 
noblețe organizarea și condu
cerea de către partid a între
gii noastre activități.

Poporul s-a convins din pro
pria sa experiență că partidul 
comunist este exponentul cel 
mai fidel al intereselor și nă
zuințelor sale vitale, cîrmaciul 
său încercat și sigur pe drumul 
progresului și al marilor în
făptuiri. In mai puțin de trei 
decenii, România s-a transfor
mat într-o țară socialistă cu o 
economie dinamică și o cultură 
înfloritoare, cu largi perspec
tive de progres pe acest drum.

Este binecunoscut că preocu
parea fundamentală a partidu
lui nostru, țelul suprem al po
liticii sale, rațiunea însăși a 
construcției socialiste și sensul 
a tot ce se înfăptuiește în țara 
noastră sînț creșterea bunăstă
rii materiale și spirituale a 
maselor, satisfacerea deplină a 
nevoilor întregului popor.

Despre aceasta vorbește gră
itor tabloul prosper cu care se 
prezintă țara la jubileul pătra
rului de veac al Republicii. Și. 
în acest context se înscrie gri
ja pe care au mareifestat-o par
tidul și statul față de dezvol
tarea necontenită a mișcării de 
educație fizică și sport, ca un 
capitol insepaa-abil, al educa
ției generale, al creșterii unor 
generații puternice și sănătoa
se, în care robustețea trupului 
să se îmbine armonios cu age
rimea minții, forța cu inteligen
ța, iar vigoarea fizică să fie 
dublată de înalte calități mo
rale și de caracter.

Realitatea cotidiană .. 
martorii anvergurii pe care 
luat-o practicarea de masă 
exercițiului fizic în țara noas
tră, iar cifrele de comparație 
existente în domeniul activită
ții sportive dovedesc incompa
rabila diferență care există în
tre prezent și trecut

Sărbătorind aniversarea sfer
tului de veac de muncă și lup
tă sub stindardul Republicii, 
vom păși mîine seară în 
noul an — 1973. El deține de 
pe acum virtutea aleasă de a 
continua, dezvolta și purta pe 
trepte noi, calitativ superioare, 
înaltele idealuri și acțiuni ză
mislite în 1972, atît de memo
rabil pentru angajamentul băr
bătesc și dăruirea fierbinte cu 
care întreaga națiune a purces 
ia realizarea sarcinilor trasate 
de către Conferința Națională 
a partidului, de istorica Plena
ră din noiembrie, pentru mo
dul în care s-a răspuns vibran
tei chemări a partidului „CIN
CINALUL In patru ani și 

Sub toate 
1973 va fi

br« 1947.
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COMPETIȚII SPORTIVE OMAGIALE
Cu multă vreme înaintea marelui 

eveniment, sportivii s-au angajat 
într-un important număr de între
ceri închinate celei de a 25-a ani
versări a Republicii.

In școli și facultăți, în întreprin
deri și instituții, la sate, pretutin
deni, asociațiile sportive au inițiat 
competiții la aproape toate discipli-

Sume 
-J f os

le na

cuprinsul țării. aceste tn- 
sportive omagiale au pri

it o nouă manifestare a întere- 
d pentru sport al oamenilor 
tel:, al tineretului îndeosebi. Co
și plachete au răsplătit evoluția 
x- mat burți dintre competitori 
fără îndoială, ele vor reprezenta 
puternic stimulent întrecerile 

închinate celei de a 25-a aniver
sări a Republicii *e înscriu printre 
manifestările sportive importante 
aie an ului 1972.

1972.
Sc-rcxo ; c osv jnc eu. 

odaăriadu-• boger^e sî stră- 

retiei propriei rccsfe et rte-xe. 
prnod cu aandre ~c* e va
lori naaeriole s* s©ntuaSe ■»- 
*ăp-T_-e pe re-eg cuprinsul Re- 
pabficÎL Și. oțetogea. dm «ei- 
druncnate camingen rtrnec- 
te pe Ierta rea-ztsbior de cr. că 
d n —ieri or j istoric a țârii si 
P003T- w- nostru. nici o o tc 
perioocă n-a fost narcctc de 
a- tea dept•ne —pliniri pobrice. 
econom<e și social- cuhurc-e. 
ca ocest pătrar de »eoc io care 
România a înaintat rcpîd pe 
calea înfăptuirii sooetotu so
cialiste num'-ateral dîrr»tate, 
a progresului și aviarzeție: ie
rna ne.

De ziua Reo-blktî g'ndvSe 
noastre, ale tuturor ce-ctencior 
României Socialiste, se îndreap
tă cu drago sie și recunoștință 
spre partidul nostru iubit, con
ducător înțelept, încercat și si
gur ai întregului popor, făuri
torul strălucitelor victorii reoS- 
zate in toate demen, e de oc- 
tivitate, către secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Partidului îi datorăm succe
sele de astăzi ca și certitudinea

(Continuare tn pag. a 2-«,

Căpitanul echipei de fotbal „Grafica Nouă“ primește diploma șt cupa de
cernate formafiei cîștigătoare a „Cupei 30 Decembrie". în cadrul festivită
ților prilejuite de sărbătorirea „Zilei tipografului*. Foto ' Paul ROMOȘAN

mulțiani?
Desen de N. CLAUbiU

JUMĂTATE !“ 
aceste aspecte 
un an hotărîtor pentru ridica
rea țării noastre pe noi trepte 
de progres și civilizație, 
cum a reieșit cu pregnanță 
cuvintele rostite de către 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
ampla sa expunere făcută 
după-amiază, la ședința jubili
ară a Marii Adunări Naționale 
consacrată aniversării a 25 de 
ani de la proclamarea Republi
cii, document de excepțională 
valoare pentru întreaga noas
tră activitate de viitor.

Alături de întregul popor, 
ancorat deplin în realitatea fier
binte și în ritmul trepidant de 
acțiune al zilelor noastre, tine
retul sportiv este ferm hotărît 
să-și aducă aportul Ia grandioa
sa epopee ce se înfăptuiește pe 
pămintul românesc, să facă 
mereu mai înfloritoare, mai 
frumoasă și mai admirată mă
reața noastră vatră, Republica 
Socialistă România !

SPORTUL

PRIMI110 SPORTIVI ROMANI Al ANULU11972
LAUREATUL Nr. 1: campionul

olimpic IVAN PATZAICHIN
primilor 10 sportivi români ai anului 1972 arată astfel

1. IVAN PATZAICHIN (DINAMO) canoe

2. Gheorghe Berceanu (Steaua) lupte

3. Nicolae Martinescu (Dinamo) lupte

4. Ilie Năstase (Steaua) tenis

Ion Tiriac (Dinamo) tenis

5. Argentina Menii (Dinamo) atletism

6. Valeria Bufanu (Rapid) atletism

7. Ion Alexe (Dinamo) box

8. Gheorghe Gruia (Steaua) handbal

9. Cornel Dinu (Dinamo) fotbal

10. Dan luga (Dinamo) tir 1972

Iată-ne la finele unui an deosebit de bogat în evenimente spor
tive de amploare. Reprezentanții sportivi ai României au luat 
parte la Jocurile Olimpice de iarnă (Sapporo) și la cele de vară 

(Miinchen), la peste 30 de întreceri pentru desemnarea campionilor 
lumii, la nenumărate competiții cu caracter european și balcanic. 

Ca la fiecare sfirșit de an s-a alcătuit lista celor mai burii spor
tivi români. Ea a fost realizată pe baza sondajului de popularitate 
organizat de ziarul nostru și a valorii performanțelor obținute în 
anul olimpic 1972. Pentru prima oară apare în fruntea ierarhiei uri 

reprezentant al canoei, tînărul și talentatul Ivan Patzaichin, cel care 
la Miinchen a cucerit o medalie de aur și — împreună cu Serghci 
Covaliov — una de argint.

LAUREAȚII SPORTULUI ROMÂNESC DE-A LUNGUL ANILOR
— IOLANDA BALAȘ (STEAUA) — atletism
— IOLANDA BALAȘ (STEAUA) — atletism
— IOLANDA BALAȘ (STEAUA) — atletism
- IOLANDA BALAȘ (STEAUA) — atletism
— AUREL VERNESCU (DINAMO) — caiac
— IOLANDA BALAȘ (STEAUA) — atletism
— IOLANDA BALAȘ (STEAUA) — atletism
— AUREL VERNESCU (DINAMO) — caiac
— ION BACIU (STEAUA) — lupte
— VIORICA VISCOPOLEANU (STEAUA) — atletism
— ILIE NASTASE (STEAUA) — tenis
— ILIE NASTASE (STEAUA) — tenis
— ILIE NÂSTASE (STEAUA) — tenis
— IVAN PATZAICHIN (DINAMO) — canoe
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1. Ivan PATZAICHIN
In 1969, pe apele lacu

lui Himki, Ivan Patzai
chin și Serghei Covaliov 
devin campioni ai Euro
pei. Urmează (1970) me
dalia de aur a „mondia
lelor- de la Bagsvaerd. 
La Ada Ciganiija — Bel
grad, 1971: locul 2 la ca
noe dublu și locul 3 la
canoe simplu 500 m.

Intre timp — 9 titluri 
de campion al țării ți
mai multe victorii d«
prestigiu la regatele inter
naționale.

Visurile tînârulul pescar 
crescut în „satul campio
nilor*, la Mila 23, nu se 
opresc, însă, după nici 
una din strălucitele victo
rii. 19*2 era anul Ol:n<n- 
ade!._

Ne reamintim cu emoția 
și bucurie. La Munchen, 
cursa de debut a însem
nat proba voinței și a 
puterii de luptă. Apoi a 
fost acea probă a valorii 
autentice care i-a încunu
nat fruntea, din nou, eu 
laurii olimpici. In proba 
de dublu, încă o medalie 
— de argint. Ivan Patzai
chin realizează astfel cel 
mai valoros palmares o- 
limpic din istoria sportu
lui nostru : două titluri ți 
un Ioc 2. Este întrecut

recordul stabilit de un alt mare campion 
român — Leon Rotman i 2 titluri (la 
Melbourne șl un loe 3 (la Roma). Ivan 
Patzaichin — la 23 de ani — nu și-* 
spus, însă, ultimul cuvînt In cursa afir
mării olimpice care în acest an l-a adus, 
pe merit, odată cu cele două medalii 
locul întîi pe tabelul de onoare ai per
formerilor români.

4. Ilie NĂSTASE
Numele lui Iile Năstase strălucește, de cîțiva 

ani. pe firmamentul tenisului mondial, el fiind 
considerat tina dintre „rachetele de aur". Se poate 
spune, totuși, că anul 1972 a fost anul marii con
sacrări a acestui talentat tenisman, el ureînd 
’-•eaptă după treaptă pe scara valorilor mondiale 
și fiind recunoscut ca jucătorul nr. 2 al acestui 
ai. chipă americanul Stan Smith, asupra căruia 
avea, însă, să obțină victoria fn ultima confrun
tare directă.

Nu puține sînt, de altfel, clasamentele care îl 
eit.eeză pe Ilie Năstase, chiar pe primul loc, 
aceasta datorită excepționalelor performanțe rea
litate la turneele de ia Wimbledon șl Forest Hills 
— finalist In primul dintre ele și cîștigător al 
seîui de-a! doilea —, victoriilor din „Marele Pre
miu FXL.T.* șl „Turneul campionilor*, de la Ma
drid.

MM are nevoie această .carte de vizită* de 
eompltiările pe care le-ar putea aduce alte re
zultate ale lui Iile, din acest an ?

4. Ion TIRIAC3
în uiumul el z»aniâr, rerisLa .TenaLs de France®

acordă local de ci:isze — coperta revistei —
Ion Tiriac, ea omagni m ac

ea atîtea succese, pesîru ee’e
oe meciuri tusțjEote caonii .Oapet lmtis t

penlf”j mâriie ss:e călită^ de Inpttdor, de jicâ-
•or care fei apără p(ii ia .Lrtrsa
tură de energie.

A apărut — în urmă cu cinci ani — 
fn‘luftiea Snagovulul, purtlnd în suflet 
îndrăznețe ambiții de afirmare, dar co
pleșit încă de palmaresul de aur al ce- 
lor mal mulți dintre cei alături de care 
se alinia, pentru prima oară, la startul 
întrecerilor de canoe,

Peste un an, juniorul Ivan Patzaichin 
cucerea (împreună cu Serghei Covaliov) 
titlul olimpic ! Așa a început drumul 
unei rapide și totale consacrări.

Recenta finală a Copci DatM. desSșurată ta 
București, a demonstrat ea priscsfnțâ aceste vir
tuți ale Iul Tiriac. El a 'nt:<~s soarta partidei ca 
Gorman și nu a fost deptata, datorită tcnacMtS 
șt înflăcărate! sale ambiții, ta prodacâ maree sur
priză de a-1 învinge șl pe Stan Smith ti de a ce 
dărui, astfel, satisfacția de a fi cucerit Cupe 
Davis.

La 33 de enL Tiriac l-a făcut să tr«= ure pe 
asul tenisului american, amenintindc-4 vMaria. 
Prin vWeit» cu care s-a „băt.:* pentru vtocrie. 
Ion Tiriac s-a dovedit — o iată te plz» — an 
brav apărător al culorilor spori:, e *e țârSL

PALMARES 1972
JOCURI OLIMPICE

3 locuri I : Ivan Patzaichin, Gheorghe Berceanu șl Nieolae Martinescu.
6 locuri II
7 locuri III

CAMPIONATE MONDIALE
3 locuri I : Elena Trandafir, echipa feminină de popice a României (Cornelia 

Petrușeâ, Elena Trandafir, Fiorica Neguțoiu, Ana Petrescu, lldico Grozăvescu, Crista 
Szocs și Elena Cernat) și ion N. Radu.

3 locuri III
CAMPIONATE EUROPENE

3 locuri I : Dan fuga, Gheorghe Berceanu și echipajul feminin de schif 4+1 
(Ileana Kondorossi, Maria Micșa, Marioora Sîngeorzan, Teodora Untaru+ Maria 
Gheața)

6 locuri II
11 locuri III

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
1 loc I t echipa feminină de floretă! Steaua (Olga Szabo, Ileana Gyuiay, Ana 

Paseu și Ecaterina Stahl)
CAMPIONATE EUROPENE DE TINERET-JUNIORI

9 focuri I: Alexandru Turei, Dinu Condurat, Simion Cufov, Nieolae Bâbescu, 
Mihai Boțilâ, Nieolae Gingâ, Claudiu Zanier, Lidia Ilie și Laurențiu ilovici.

4 ioturi II
8 locuri III

CAMPIONATE Șl JOCURI BALCANICE
85 de locuri I: atletism (36), natație (13). scrimă (8), lupte (6), lir (6) tenis de 

masă (4), schi (2), box (2), tenis (2), automobilism (2), gimnastică (1), volei (1), 
baschet (1), yachting (1)

76 de locuri II
44 de locuri III

RECORDURI MONDIALE Șl EUROPENE
Argentina Menis (disc) — 2 rec. mondiale : Tudor Stan (aruncarea ciocanului) 

— rec. mondial de juniori ; echipa masculină de parașutism a României — rec. 
mondial absolut ; echipa feminină de parașutism a României — rec. mondial egalat; 
Vasile Daniel (haltere) — rec. european de juniori la stilul aruncat, categoria pană; 
Vasile lancu (haltere) — rec. european de juniori la stilul aruncat, categoria muscă ; 
Elena Trandafir (popice) — rec, mondial) echipa feminină de popice a României — 
rec. mondial.

RECORDURI OLIMPICE
Argentina Menls (atletism)

2. Gh. BERCEANU
Ija 28 decembrie, maestrul emerit al 

sportului Gheorghe Berceanu a împlinit 
23 de ani. La această vfrstă, la care alți 
sportivi susțin primele meciuri în echi
pele naționale, fostul mecanic de la Uzi- 
'nele Electroputere Craiova deține o im- 
(presionantă colecție de performanțe va- 
! îoroase : două titluri de campion euro
pean, două de campion mondial ți me
dalia de aur la Jocurile Olimpice de la 
Munchen.

Anul 1972 a fost deosebit de fructuos 
pentru tînărul luptător de la clubul 
Steaua. Succeselor obținute pînă în acest 
an în marile întreceri internaționale, 
Gheorghe Berceanu le-a adăugat încă 

I două. în primăvară, la Katowice, s-a do
vedit din nou cel mai bun luptător de 
pe continent, iar la J. O. de la Munchen 
s-a încununat și cu titlul de campion 
olimpic, singurul care îi lipsea din co
lecția marilor succese. Tot în anul Olim- 

■ piadel, aceșt sportiv de excepție a ab
solvit cu succes examenul de bacalaureat 
‘și pe~“cel* de~admitere în rîndul studen
ților de Ia I.E.F.S.

5. Argentina MENIS
E.n? ce <a Jocurile Balcanice de la Izmir, Ar

estata* Menis a fast doar cîteva ore recordmană 
KBdvaiâ (aranctod 86,58 m), după că in drama- 

I -trecere de pe Olympia Stadion de la J.O. 
• pierdut -la potou* In fața celebrei campioane 
•cvăetice Faina Melnik, atleta dinamovistă și-a 
issr o strălucită revanșă la puțin timp după 
Otapâ*. tttrtnd fn posesia recordului mondial 
eu FJ2 ta.

—.3: cor.j’.ar.tă discobolă din lume in acest 
ta aLtațfc (toate concursurile le-a Încheiat cu 
aruKxări peste Mm), eleva antrenorului Ion 
Benga a elștigst, astfel, acest duel pasionant cu 
f 1 reriK-inar.ă mondială, întrecere care a ani- 
toat teitiețul sezon atletic. După ce a dobîndit 
I- :! te~r.it titlurile de campioană națională și 
bel-rr.:ri. te :.ri? Argentina Menis — care în 

OltapUdel de te Ciudad de Mexico arun
ca doer S3 ta — a dever.:* recordmană mondială 
ti mtdsiiată eu argint la J.O.

8. Gheorghe GRUIA
Personalitate marcantă a handbalului mondial, 

maestrul emerit al sportului Gh. Gruia continuă 
să domine clasamentul celor mai buni jucători de 
handbal din țâra noastră. Născut la 2 octombrie 
1940, acest mare sportiv are în prezent 32 de 
ani, vîrstă la care are înscrise în palmaresul său 
cîteva excelente performanțe, dintre care cităm i 
126 de prezențe în echipa reprezentativă, pentru 
care a matcat 636 de goluri, două rtiedalii de 
aur Ia C.M. din 1964 (Cehoslovacia) și 1970 (Fran
ța), medalie de bronz Ia C.M. din 1967 (Suedia! si 
la J.O. de Ia Miinchen, cîștigător al C.C.E în 1968 
și finalist al acestei competiții în 1971 cu echipa 
Steaua, cu care, de altfel, a cucerit în ultimii 5 
ani titlu] de campion a] țării.

Ofițer activ și profesor de educație fizică. 
GHEORGHE GRUIA luptă tn prezent cu aceeași 
ambiție pentru ca echipa Steaua să se afirme din 
nou în Cupa campionilor europeni.

3. N. MARTINESCU
In 1971, pentru prima oară, Nicri.ae 

Martinescu îșj înscria r._r>e> pe lista 
celor mai buni sportivi ro-năr.* ai anului. 
Aflat pe locul 10, el ne dedtaa i Jx zi
lele Olimpiadei de la Mtaehen voi area 
32 de ani. Mi tfmi rufirie-J de ea
si aspir la o medalie". Intr-adevăr, Mar
tinescu și-a respectat promiMuDea cuce
rind, la capătul unei dispute acerbe, me
dalia de aur.

Palmaresul său este de-a dreptul im
presionant : 12 titluri de campion ai ță
rii, 4 de campion balcanic, o medalie de 
aur și alta de bronz la camp::r.ete!e 
europene, trei de bronz și două de ar
gint la confruntările mondiale, ura de 
aur și una de bronz la Jocwdie Olim
pice !

Anul acesta luptătorul dinarmrrfst N'- 
colae Martinescu, pe lîngă laurii olim
pici, a avut și alte satisfacții. Recent a 
fost invitat la Moscova unde i s-a lumi
nat înaltul titlu de maestru emerit al 
sportului al Uniunii Sovietice. Tot Ia 
toamna acestui an el a trecut cu succes 
examenul de admitere la I.E.F-S.

6. Valeria BUFANU
Deși In iulie deținea cea mai t>-~4 uertoeasanțl 

nj> naialâ a anului cu 117 s. puțml enan aceia 
c.ve c vedeau pe Valeria B.Unu ea fteahstl a 
preb» i de 100 mg ia Jocurile CHfctere de la 
Murthen. $1 cu atit mai puțini erau cei care o 
creditau pe atleta de la RztAd cu ns joc pe PC— 
diurnul laureatelor. Iată. însă, rs Valeria Bria- 
nj — această atletă de exceptie. ra o ssbepe și 
o dă’cire pilduitoare — a ir.txrrrrjc *.uete pr:c 
StXT FÎ*€ S3 e f*
cap? o cursă dramatică. în care a uoritit si hart- 
ct.jțata de an start âefeotuos, ta cbșfcta mesaita 
de a.-gfc*_

rect r-dmanâ nețrc—a_î rtta = — 11.4 s. 
3SO ta — 23 *. 10C mg — 12.7 s șl 28* r*g — 25* n 
Valeria .Brianu. în rfrstâ de 36 de Kti. a recslt 
ta-șj temsnuneze te 1S7Î cei 12 ax! de atletism eu 
c jedaîte olimpică. Eleva artr-eoteeet Er*:use 
Grucupa !șt dorește să fie prezenta ti -a Orim- 
pteiî de ia Mc-.trea_

9. Cornel BINU
Cornel Dinu a cîștlgat anul acesta pentru a 

doua oară trofeul revistei „Fotbal* atribuit celui 
mai bun jucător. Prima dată cucerise „Oscarul" 
fotbalului nostru în ’70, însă izbînda din acest 
final de an a fost printre cele mai categorice. 
Dinu nu-i un jucător spectaculos. Dar lumea îi 
iubește și îl respectă pentru voința sa, pentru 
rațiunea care-i domină jocul, pentru ochiul său 
de tactician versat. Dinu reprezintă mai mult 
decît un buchet de calități. El este tipul omului 
care iubește lupta cu limitele, în numele unei 
continue nemulțumiri creatoare. Dinu e tipul ju
cătorului modern, asemănat cu Beckenbauer, în 
stare să ducă pină la sacrificiu visul victoriei. 
Ixi cei 24 de ani al săi (s-a născut la 2 august 
1948 în Tîrgoviște), titularul reprezentativei (34 
de selecționări în lotul A și olimpic) și căpitanul 
dinamoviștilor bucureșleni se gîndește la altitudini 
mereu superioare, pe măsura talentului și voin
ței sale impresionante.

7. Ion ALEXE
Rtak e «rx-t4 *! r r ’rd car* se bucură de s 

tratata* «tata de vizita pe pian internațional se 
nmtiri șl bcxerul Ioc Âlexe. După ce a intrat 

Utarta ringului Îndrumat de profesorul de 
latină Traîan Marir.es-'u, din Clmpina, Alexe a 
pornit entuzSas*. si serios să cucerească virful pi
ramidei _âre£:r* ncțtri. După o luptă grea cu 
„re-erartri- Vasf.e Mariuțtal a îmbrăcat in 1967 
prttata sta Meon de campion. De atunci au tre
cut eteri ani, timp in care palmaresul lui Ion 
Alexe s-a Imbcglț't cu noi ș! prestigioase victorii, 
■ttt pe plan intern, cit și pe plan internațional. 
AU fota taulte medaliile cucerite de el pe ringu
rile de peste betares Dintre acestea, însă, două 
au o strălucire deosebită t medalia de aur la 
eamoiooate.e eur pene din 1959 și medalia de 
arzrnt la J.O. de la Munchen.

Sperăm că Ioa Alexe nu se va mulțumi nu
mai cu victoriile de cină acum. Maturitatea spor
tiv*. experiența la care a ajuns, îi pot aduce noi 
satisfacții pe ringurile internaționale.

IO. Dan IUGA
S-a născut la 12 noiembrie 1945, la Tg. Ocna, 

are 169 cm înălțime șl 72 kg greutate, este in
giner automatist, face parte din secția de tir a 
clubului Dinamo București.

Dan Iuga a intrat în primul eșalon al pistola
rilor noștri de tînăr, cînd abia împlinise 20 de 
ani. în ultimii ani, însă, el s-a dovedit multila
teral. Astfel, el a devenit în februarie 1972 cam
pion european la pistol cu aer comprimat (386 p), 
iar la Jocurile Olimpice de la‘ Miinchen a Cucerit 
medalia de argint la proba de pistol liber (562 p). 
Iuga mai mare în palmaresul său numeroase 
titluri de campion al țării 1$ picstol viteză și 
pistol calibru mare. Antrenorul său, Ștefan Pe
trescu, fost campion olimpic la Melbourne (la 
pistol viteză), are numai cuvinte de laudă despre 
el, socotindu-1 nu nuumai un sportiv deosebit de 
talentat ci și cu o perseverență rar întîlnită.

PARTIDULUI îl DATORĂM SUCCESELE DE AZI
(Urmare din pag. I)

împlinirilor do mîine. Printre a- 
cestea și cele înscrise în peri
metrul — cu dimensiuni majo
rate în fiecare din anii de exis
tență a Republicii — educației 
fizice șî sportului, al mișcării 
sportive care, de fapt, a fost 
creată, cunoscînd un avînt con
tinuu și o afirmare multilatera
lă, în acest sfert de veac al în
făptuirilor de profundă semnifi
cație politică și socială. Așa 
cum o exprimă concludent măr
turiile de ieri și realitățile de 
azi...

Pagini mai vechi de istorie ne 
reamintesc că încă, înainte de ac
tul eliberator de la 23 August .1944, 
Partidul Comunist Român a inifiat și 
a condus organizarea sportului 
muncitoresc, perioadă în care au 
fost înființate cluburile „Prie’enii 
Naturii", Ă.M.E.F.A. — Arad, Aso
ciația muncitorească de gimnastică 
la Tg. Mureș, Reghin și Gheor- 
gbueni, „Natura" — Galați, Cercul 
sportiv — Craiova, Jiul — Lupeni 
ș.a. Moment de însemnătate deo
sebită pentru sportul românesc — 
constituirea Organizației Sportului 
Popular (15 Decembrie 1944) avea 
Să contribuie cu bune rezultate la 
lupta, desfășurată sub conducerea

partidului, pentru acele schimbări 
structurale în conținutul activității 
sportive, pentru râspindirea sportu
lui în masele muncitorești de la o- 
rașe și safe. în anii următori se 
realiza acea purificare a atmosfe
rei ce domnea în organizațiile spor
tive din țară, începea organizarea 
primelor întreceri populare, de 
masă — Cupa Unității Tineretului, 
Campionatul popular de schi. Cupa 
tineretului muncitor. Crosul „Să în- 
tîmpinăm 1 Mai", Campionatul 
popular de șah.

Sportul trebuia să fină, însă, pa
sul cu ritmul rapid al înnoirilor și 
remarcabilelor victorii obținute, sub 
conducerea partidului, în celelalte 
domenii ale vieții politice, econo
mice și social-culturale. La 26 iu
nie 1949 este adoptată Hotărirea 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. a- 
supra problemei stimulării ți dez
voltării continue a culturii fizice și 
sportului și astfel mișcarea sportivă 
primește un sprijin prețios, orientări 
clarvăzătoare pentru următoarea e- 
tapă de activitate. Una din liniile 
directoare cuprinse în Hotărirea din 
1949 era și aceea care stabilea 
necesitatea participării sportivilor la 
viața politică și culturală a țarii, 
astfel îneît mișcarea de cultură fi
zică și sport să devină unul din 
factorii importanți de întărire fizi
că și morală a oamenilor muncii.

Consolidarea conținutului nou, so
cialist, al mișcării sportive dezvol
tarea de ansamblu a activității de 
educație fizică și sport a făcut,

însă, necesară orientarea spre o 
formă și un cadru organizatoric su
perioare, în concordanța cu ritmul 
de creștere și de rospîndire a spor
tului ca urmare a impetuoasei îm
pliniri economice și culturale a țârii.

dul femeilor; a căpătat eficiență 
munca de educare ideologice, poli
tică și culturală, contribuție impor
tantă la formarea unor sportivi de 
tip nou, cetățeni devotați patriei so
cialiste.

CONSTRUCȚII SPORTIVE IN JUDEȚELE URII
• La începutul anului 19*2 apăreau tn evidentă C.N.E.F.9 peste 14 SH de

baze sportive, răsplndite in toate judejele țării. XoUtz dtotre a-estea : Ce
săli, 172 de bazine de înot, de diferite dimensiuni, 6 patinoare, iss de stadioane, 
4 669 terenuri de fotbal, 70 de baze nautice, S 044 terenuri de volei, e?l poptc’nl 
etc.

• Semnificativă pentru aria largă a construcțiilor sportive, urmărind con
tribuția fă dezVOttarea generală a sportului de masă șt de performanta, ni se 
pare și repartizarea administrativ-teritorială a bazelor sportive : 3 tli tn mu
nicipii, 3 439 de orașe, 10 S44 de sate.

Cltre cărora In acest an li s-au adăugat, desigur, altele, realizate datorita 
sprijinului material acordat mișcării sportive ca și entuziasmului eu care, ta 
numeroase locuri, cetățenii de diferite virsle au participat la acțiunile de a- 
menajare prin muncă obștească a unui mare număr de baze sportive snnpie.

IN SFERA PERFORMANTEI
c în acești ani au fost tnființate 93 de cluburi sportive, 43 de școli spor

tivi- 61 de secții pe lingă diferite unități școlare, 36 de licee și 33 de șcitU 
generate cu program de educație fizică.

s Peste 9 000 de secții pe ramuri de sport slot astăzi afiliate la federa
țiile de specialitate.

0 Aproape 18 000 de sportivi stnt legitimați la federații șl aproape 20» 000 
de elevi legitimați pe plan local.

a Circa 130 000 de sportivi au obținut diferite clasificări maestru eme
rit al sportului, maestru ai sportului, categoriile I, U șl ni șl Juniori.

a Peste 6 000 de grupe de copil șl Juniori — cu circa 100 000 de pattlct- 
panțl — au fost organizate tn cadrul cluburilor, asociațiilor din toate Județele

In sistemul competfțional republican și local tint angrenate peste tl 00« 
de echipe cu aproape 230 000 de partlclpanțl.

Adoptată la 2 iulie 1957, Hotărî- 
rea Comitetului Central al P.M.R. și 
a Consiliului de Miniștri al R.P.R. 
cu privire la reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport face o 
amplă și profundă analiză a reali
zărilor obținute, arătînd totodată 
lipsurile semnalate, domeniile asu
pra cărora trebuia să se îndrepte 
toată atenția și preocuparea între
gului activ al mișcării sportive. 
Era vorba, printre altele,, de dez
voltarea sportului în mediul sătesc, 
de organizarea asociațiilor sportive, 
pe principiul locului de producție și 
avînd în centrul activității lor spor
tul de masă, de înființarea cluburi
lor sportive cu sarcina de a se o- 
cupa nemijlocit de creșterea perfor
manțelor, de îmbunătățirea sportu
lui școlar etc

Râspunzînd cu entuziasm și recu
noștință grijii permanente manifes
tată de partid, activul mișcării spor
tive, s-a mobilizat cu abnegație și 
pasiune pentru realizarea unor noi 
succese. Că urmare, au cunoscut 
o largă popularitate competițiile de 
masă, devenite traditionale — Spar- 
tachiădele. crosurile, campionatele 
școlare și universitare; au fost pre
gătiți mii d» instructori sportivi și 
antrenori ; s-a extins practicarea e- 
xercițiilor fitiee și sportului în rîn

Continuînd evocarea momentelor 
de importanță deosebîtâ în noua 
istorie a sportului din tara noastre, 
notăm organizarea Conferinței pe 
țară a mișcării sportive (23—25 fe
bruarie 1962), care prin problemele 
dezbătute și hotârîrile lucie repre
zintă o etapă însemnate in evolu
ția spre progres a întregii activități,

D’.n nou. se înregistrează o pe
rioadă de avînt și afirmare, ilus
trată de stotistici semnificative afîf 
pentru dezvoltarea activității de 
n»asă, cît și pentru creșterea spor- 
tvlui de performantă.

La 23 decembrie. 1967, Marea A- 
dunore Națională votează legea cu 
privire la dezvoltarea activității de 
educație fizico și sport. Este pen
tru prima deto cînd sportul cu
noaște o legiferare deplină, o re
cunoaștere totală, cnorontă, a im
portantei sa!e In viata societății 
noastre.

De la cîteva activități sporadice, 
organizate doar in principalele cen
tre, cu un număr redus de partici- 
riți, s-o ajuns, in anii Republicii, 

o mișcare sportivă de maso care 
angrenează în practicarea sistema
tica a exercifiilor fizice și sportului 
un număr fot mai mare de oameni 
ai muncii. îndeosebi tineretul, din 
toate județele țării.

De la cîteva terenuri șî instalații 
existente în urma cu un sfert de 
veac, s-a ajuns astăzi la o bază 
materială care asigura bogata ac
tivitate de mesă și de performanță, 
desfășurată de cluburile și asociații
le sportive.

CADRE PENTRU TOATE DOMENIILE DE 
ACTIVITATE SPORTIVA

• La începutul anului 1972 existau peste 6 000 de profesori de educație fi
zică, cadre de bază pentru oxganizarea și desfășurarea sporîului școlar, dar și 
a activității sportive din alte domeniL

• Diu cei aproape ( MO de antrenori aflațl în evidență, peste 3 000 activea
ză astăzi, efectiv, în mișcarea noastră sportivă, contribuind la progresul spor
tului de performanță in cît mai multe ramuri. în toate județele.

Peste 21 000 de instructori iși aduc aportul la desfășurarea activităților 
sportive din asociații.

• Numărul arbitrilor a depășit astăzi 20 000. cei mai mulți activînd la fot
bal. atletism, handbal, volei, turism și gimnastică.

desfășurate în domeniul educației 
fizice și sportului. Salutul C.C al 
P.M.R., Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri, adresat Conferin
ței constituie o nouă dovadă a gri
jii permanente a atenției șî spriji
nului arătate de partidul și statul 
nostru mișcării de educație fizică 
și sport.

De la cîteva rezultate modeste, 
sportul românesc a ajuns la multiple 
și prestigioase afirmări internațio
nale, reprezentanții țării noastre 
numărîndu-se adesea printre lau- 
reații Jocurilor Olimpice, campiona 
telor mondiale și europene.

Datorăm partidului taafe aceste 
realizări, întregul bilanț pe care

SPORTUL UN BUN AL MASELOR
• In Întreprinderi, instituții, școli, sate, cooperație, cartiere ș.a. aii tosi 

organizate aproape 10 000 de asociații sportive, în cadrill Cărora cetățenilor 
de toate vîrstele le-au fost asigurate condiții tot mai bune de practicare a 
exercițiilor fizice, activităților cu caracter de masă și sporturilor preteiâte.

• Peste 2 500 000 de oameni ai muncii participă anual la numeroasele ac
țiuni turistice inițiate în toate județele țării.

• Cifre remarcabile se înregistrează la fiecare din edițiile campionatelor 
pe ăsotiăție, organizate — atît vara cit și iarna — la un măre nUinăr de 
discipline sportive.

• Numai intr-un singur an se desfășoară aproximativ 15 000 de „duminici 
cultural-sportive”, manifestări care, îndeosebi in mediul sătesc, cunosc o larga 
audiență in rindul tineretului.

• Anual, peste 90 000 de copil, școlari și tineri absolvă centrele pentru în
vățarea înotului, patinajului și schiului.

• Zeci de mii de elevi și studenți participă Ia taberele de odihnă șl pre
gătire ale vacanțelor, prilej de desfășurate a unei intense ȘI atractive aeuvitați 
sportive.

mișcarea «portivă îl raportează 
astăzi cu prilejul gloriosului jubi
leu al aniversării Republicii.

Ne mîndrim. desigur, cu succe
sele obținute, le cunoaștem valoa
rea și dimensiunile, știm câ acestea 
sînt astăzi aproape incomparabile 
cu situația existentă înaintea acestui 
sfert de veac al multiplelor noastre 
impliniri. Mișcarea sportivă trebuie, 
însă, sa atingă noi trepte de dez
voltare și afirmare, să răspundă 
mai bine, mai eficient sarcinilor în
credințate de partid. Condițiile crea
te de partidul și statul nostru nu au 
fost întotdeauna și peste fot fo
losite în mod judicios, cu deplină 
răspundere pentru progresul și înflo
rirea mișcării noastre sportive. De 
aceea, desigur, au rămas încă des
tule lucruri de făcut atît în dome
niul activității de masă, cît și în 
cel al creșterii performanțelor spor
tivilor, echipelor și loturilor repre
zentative ale României.

Avem certitudinea împlinirii de
pline a tuturor acestor obiective. 
Pentru că partidul a asigurat întot
deauna mișcării sportive orientarea 
necesară, un permanent sprijin mo
ral și material. Pentru că astăzi, în 
toate județele, în toate orașele și 
comunele, organele și organizațiile 
de partid se preocupă în mod direct 
de înfăptuirea politicii partidului 1n 
domeniul educației fizice și spor
tului.

Avem certitudinea că prevederile 
planului de dezvoltare a activității 
de educație fizică și sport — în
scris în eontsxtul general al planu
lui Cincinal de înflorire a Jării —■

vor fi îndeplinite și depășite, asi- 
gurînd mișcării sportive o dezvolta
re mult mai largă, o afirmare și 
mai puternică.

Cu gînduri de caldă recunoștin
ță față de partid, cu aceste certitu
dini, cu hotărîrea de a munci mai 
mult și mai bine, cu mai multă pa-

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA
In scopul fundamentării ști

ințifice a practicării exerel- 
țiilor fizice atît pentru mări
rea eficienței acestora la tn. 
tărirea sănătății populației cit 
șt pentru creșterea performan
țelor sportive, s-au organizat 
tn perioada 1968—1972 i

— Simpozionul Internațional 
organizat sub egida UNESCO 
pe tema „Bazele științifice ale 
sportului de performanță" :

— Reuniunea experțîlor in 
problema sportului pentru toți, 
acțiune organizată sub egida 
UNESCO î

— Congresul al U-lea euro
pean de medicină sportivă :

— Sesiune Internațională de 
Terminologie a Biroului de 
Documentare al Consiliului 
internațional pentru Educație 
Fizică șî Sport.

siune și responsabilitate pășim cu 
încredere si optimism în noul an, 
care urmează gloriosului sfert de 
veac de existentă a Republicii un 
an pe care-l dorim încheiat cu un bi- 
lan) plin de strălucire.

Nicri.ae
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NASCUȚI ACUM 25 DE ANI,
ASTĂZI MARI PERFORMERI
Al SPORTULUI ROMANESC

Cinci biografii, 
pline de semnificații, 

cu străluciri 
de aur, argint și bronz

I mapamond, sportivii români au obținutn filele istoriei acestui sfert de veac se află 
înscrise — ca parte integrantă a succe
selor multilaterale obținute de poporul 
român sub conducerea înțeleaptă a par
tidului — și izbînzile sportive. Clădind

Tnișcarea sportivă, partidul a avut în vedere dez
voltarea armonioasă a tinerelor generații, afir
marea în lume a talentului sportivilor români, 

în anii Republicii, reprezentanții României au 
cucerit cele mai înalte poziții în sportul mon
dial — aducînd astfel prinos de recunoștință 
partidului drag succese de răsunet. La Jocuri
le Olimpice de la Helsinki, Melbourne, Roma, 
Tokio, Ciudad de Mexico și Munchen, la cam
pionatele lumii și la confruntările de pe bâtri- 
nul continent, la toate marile întreceri de pe

laurii 
victoriei, au demonstrat lumii — și în acest do
meniu — eficiența și justețea noii orînduiri so
ciale din România, Lista celor care au dusfc - 
ma sportului românesc peste fruntarii este 
imensă. Am ales pentru această rubrică — ș 
nu întîmplător — 5 dintre sportivii de fruntea 
țării care au vîrsta Republicii. Prezentîndu-se 
singuri, dezvăluindu-și ambițiile în cadru! unor 
dialoguri sau fiind înfățișați cu ajutorul unor 
micro-portrete, cei 5 sportivi le vor arăta cele- 
tineri cit este de ușor și, în același timp, cit 
este de greu să devii sportiv de performanță. 
Și — ca o simnificativă coincidență — cei do 
gazetari care au realizat acest reportaj sui ge
neris au — și ei virsta Republicii.

UN DISC

CAREUL MAGIC" SI LUMEA COPIILOR
CALISTRAT CUȚOV a de

venit de multă vreme un idol 
al copiilor. Pentru că nu toți 
copiii vor să se facă fotba
liști... Iar Cuțov, băiatul aces
ta blond și timid ca o fetiță, 
aducînd mai mult cu... Tom 
Degețelul decît cu chipurile 
aspre și legendare ale glo
riilor ringului, poartă o mare 
dragoste tuturor copiilor.

La o festivitate a școlarilor 
bucureșteni, ' desfășurată cu 
cîteva luni în urmă pe sta
dionul Republicii — unde 
Calistrat Cuțov a fost invitat 
împreună cu alți sportivi 
fruntași — ne-am notat cîte
va dialoguri purtate de el cu 
micuții amatori de autografe :

— V-ați bucurat tare cînd 
ați ieșit campion european, 
în 1969 ?

— Sigur că da. Era cel mai 
mare succes
cum de ții minte atît de bine 
și anul 7

— Eram 
atunci am luat pentru prima 
dată premiul întîi...

al meu ; dar.

în clasa a IV-a ;

— Știți, eu vreau să mă fac 
tot electrician, ca dumnea
voastră. Mă ajută asta să de
vin campion de box ?

— Profesiunea de electri
cian e frumoasă, dar ca 
ajungi campion de box.

să 
așa

MUȘCHETARUL"
DIN TG

Născut la Tg. Mureș, ANTON 
PONGRAȚ a făcut primii pași în 
«crimă la clubul IMF din localitate. 
Avea numai 12 ani cînd s-a prezentat 
la o selecție pentru grupa de juniori, 
prilej cu care antrenorul Andrei 
Cacuci i-a intuit calitățile excepțio
nale de „mușchetar". Firește, rezul
tatele n-au venit imediat, ci au ne
cesitat 4 ani de muncă, de pregă
tiri migăloase și așteptări optimiste, 
deși cel dintîi contact campio
natul (de juniori) a fost de natură 
numai să sporească ambițiile tînă- 
rului mureșean (care a ocupat locul 
7). Flerul antrenorului Cacuci își 
va spune, însă, din nou cuvîntul, 
Pongraț abandonînd floreta pentru 
a se specializa în proba de spadă. 
După numai un an, în 1966, scrime- 
rul mureșan începe să-și „decoreze"

MURES
palmaresul cu rezultate de presti
giu : finalist la C.M. de tineret de 
la Viena, ciștigător al „Turneului 
speranțelor 
lin etc.

Adevărata 
internațional 
cînd cucerește titlul de campion al 
lumii în proba de spadă, la C.M. de 
tineret desfășurate la Teheran. Din 
acest moment aproape fiecare com
petiție i-a adus lui Pongraț cite o 
medalie, numele său fiind pronun
țat cu admirație de cei mai' buni 
scrimeri și specialiști ai lumii.

La J.O. de la Munchen, Anton 
Pongraț a ocupat locul IV în finală 
și doar o neșansă I-a privat de ob
ținerea unei medalii, dar tot în a- 
cest an scrimerul din Tg. Mureș a 
obținut un succes de mare impor-

al
olimpice" de

lui consacrare 
vine, însă,

Ia

pe 
in

Ber-

plan
1967

cum dorești, trebuie să te pre
gătești cu seriozitate 
rindul. Titlurile nu 
pe... profesii !

— Vă întreb 
vă rog frumos 
adevărat : nu-i ; 
cu poate să vă

— El este cel mai puternic 
adversar al meu ; sintem eo- 
legi de echipă, ne antrenăm 
in aceeași sală, așa că imi 
cunoaște toate -secretele" si 
toate loviturile. De bătut m-a 
bătut o singură dată, nn slin 
dacă va mai reuși ș 
oară...

— Puteți să-l 1 
pe... Joe Frazier ? !

— Nu cred, dar i 
mine, pentru că_  r
la aceeași categorie

Presărat 
mai de car 
•e. di

ani de-a 
se dau

și eu 
să-mi 

așa că D.
OUdid .

ceva, cu

face;: ta

I

CALISTRATCUTOV 
ANTON PONGRAȚ 

TEREZIA POPA
ARGENTINA MENIS 
NICOLAE DOBRIN

STRĂBATE LUMEA
ARGENTINA MENIS. Sportivă 

care s-a catapultat, pur și simplu, 
- v:’.-- Numele ei

.. ' astăzi ir. întreaga lu-
Recordmană mondială la arun- 
. _ medahată cu argint
O. de la Munchen... Să-i dăm

c

caniada de Ia Izmir, unde îmi pu
sesem în gînd să realizez; „bomba". 
Și am reușit, dar numai pc jumăta
te. Discul a zburat pc stadionul din 
Izmir la 66,58 m și am trăit atunci 
cîteva ceasuri de mare fericire. E- 
ram recordmană mondială... Totul 
a durat, însă, numai citeva ore, căci 
telexurile au transmis o știre care 
m-a cătrănit rău de tot : Melnik a- 
runcase... 66,76 m, deci își recuce
rise recordul in aceeași zi î Cre
deam că mă îmbolnăvesc de ciudă 
și am început să aștept Olimpiada 
ca să-mi reciștig recordul mondial. 
Voiam s-o fac intr-un duel direct 
și mai voiam să cuceresc și titlul 
olimpic ; poate cam mult pentru o 
debutantă la J.O. cum eram eu. Și 
de data asta victoria i-a suris, însă, 
Fainei, deși sint sigură că nici ea 
nu mai credea că mă va invinge. 
A avut o șansă, o mare șansă. Eu 
m-am întors cu medalia olimpică 
de argint și toată lumea asocia nu
mele meu, Argentina, cu metalul 
medaliei... Toți ziceau că e ceva 
predestinat, că sint sortită să fiu a 
doua. Așa ziceau toți, numai că eu 
nu eram de acord.

Și a venit ziua aceea de septem
brie, ziua echinocțiului de toamnă, 
iar cind ceasul arăta ora ÎS 
cui meu s-a 
dionului din 
nou record 
post-olimpic,
sportivii de valoare intră în 
să de formă. Se spune, dar 
sînt de acord... Acum duelul 
Faina Melnik și Argentina
s-a transformai puțin. El a devenit 
duelul dintre... Menis și Melnik, iar 
asta sînt sigură că n-o să fie numai 
o diferență de nuanță...".

MINDRIA PITESTIULUI 
FOTBALISTICcuvîntul—

_Sa vorbesc singură despre per
formanțele mrle 7 Iată un lucru pe 
care nu l-am mai făcut și poate 
tocmai de aceea mă tentează, 
nolocul" acesta il văd brodat 
duelul 
mea la titluri. 1 
mai inalte trepte 
le de premiere ți 
mii.

Totul a inceput
„europenele- de Ia Helsinki. Atunci 
nu mâ cunoștea nimeni, deși eram 
rccwdmana României. Toți vorbeau 
■■mai de Lia Manoliu și. bineînțe
les de Faina Melnik. Eu mâ duse- 
M-m la Helsinki cu un gînd ascuns 
si era cit pe-aci să-l realizez dar, 
după ce m-am aflat mult timp pe 
tocul dot am ratat și medalia de 
to—t cu cile va... degete. Faina în
cheia anul- avind o performanță cu 
aproape 4 metri mai bună decit a 

Poate tocmai asta m-a indir- 
jit. Xu scâpasem de gindurile as
cunse—

La 1 aprilie 1972 am reușit un 
■— record național — 63,42 m — 
cifră care mă plasa pe locul IV in 
ierarhia mondială din toate timpu- 
rile- Scs. pe locul I, era tot Faina 
Melnik, iar eu acolo ținteam, așa 
rd aatnoamentele s-au dublat in 
luaziae si intensitate. La .jtaționa- 
leie- dia vară am concurat cu un 
accident la claviculă ți toată lumea 
s-a mirat că am reușit doar 62,78 m, 
dar eo mă pregăteam pentru Bal-

.,Mo
pe 

cu Faina Melnik, adversara 
la medalii, la cele 

: de
la

pe podiumuri- 
recordurile lu

in august 1971, Ia

rr.e.

Ga. e ce

i.e suporterilor

dis- 
oprit pe gazonul sta- 
Constanța la 67,32 m, 
mondial. Era sezonul 
cind se spune că toți 

eclip- 
eu nu 
dintre 
Menis

Cunoscutuil antrenor iugoslav Mil- 
jan Miljanovici, sub conducerea 
căruia se pregătește internaționalul 
Geaici, spunea în urmă cu puțin 
timp, intr-un interviu acordat zia
rului „Sport Beograd" : „Anul aces
ta am avut prilejul să văd la lucru 
o serie de ași ai fotbalului conti
nental. în fruntea lor mi se pare că 
trebuie așezat românul DOBRIN, 
un jucător de-a dreptul senzațio
nal !“

Iată, deci, o scurtă caracterizare 
a ..blondului din Trivale", a favo
ritului tribunelor piteștene, făcută 
de un antrenor cunoscut și apreciat 
pe întregul mapamond. Mai mult 
ca sigur că Miljan Miljanovici nu 
știe că Dobrin a fost un _ fotbalist- 
n.inune 
lui...

El 
nici 
încă 
prin _
subtilități și driblinguri fine.

De trei ori cîștigător al trofeului 
revistei „Fotbal" (1966. 1967 și 1971), . 
Dobrin poate fi considerat cel mai 
popular fotbalist român, iubit și 
apreciat de publicul din toată țara, 
aplaudat de numeroase ori, la scenă 
deschisă, de spectatorii prezenți în 
tribunele marilor stadioane ale 
lumii.

încă de la

debutat în

vîrsta junioratu-

divizia A cînd
16 ani, făcînd,

a
nu împlinise
de atunci, deliciul tribunelor 
tehnica sa desăvîrșită, prin

Cu Dobrin echipa piteșteană ai 
reușit să cucerească anul acesta 
campionatul, cu el a învins pe Real 
Madrid în „amfiteatrul" din Tri
vale și tot cu el a ajuns să cunoas
că alte numeroase satisfacții pe 
plan intern și internațional.

Selecționat de 34 de ori în echi
pa reprezentativă a țării, Dobrin 
și-a adus contribuția la marile suc
cese obținute de fotbalul românesc 
In ultimii ani, fiind considerat unul 
dintre cele mai bune produse ale 
soccerului nostru.

Căsătorit, felicit tată al unui bă
iețel de cinci ani (Dănuț), 
este în prezent sivdent la 
tatea de educație fizică din 
după absolvirea căreia va 
profesor.

Și ce poate fi mai edificator, mai 
plin de semnificații și recunoașteri 
pentru Dobrin decît includerea sa 
într-o linie internațională de atac, 
alături de celebrități ale fotbalului 
cum sînt Eusebio, Geaici și Bene ? 
Iar dacă și în această linie specia
liștii, comentatorii și ziariștii te 
cataloghează drept „șef de orches
tră", ce mai rămîne de spus ?...

Dobrin 
Facul-
Pitești, 
deveni

Horia ALEXANDRESCU
Vladimir MORARU
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Fosta canotoare. F.dita Schwarz, 
graficiană căreia copiii îi datorează 
multe bucurii.

DESTINE DE 0 MARE FRUMUSEȚE
Cartea de vizită a adevăratului sportiv 

se realizează în existența sa socială

nenumara

v - i nu e veșnici. Și oricum, din ea nu se poate clădi soclu de viață. Activitatea sportivă —
■ L - 7= d- daruri, adesea glorioasă — lasă în urmă trecerea fulgurantă a unui nume prin ure- 

- c însemnare mai mult sau mai puțin stabilă în palmarese sau tabele de recorduri, ■—
L, mare de trofee în vitrina personală. Ca un fum, deloc amăgitor, dimpotrivă
aseisâ ăm.mlri:e isprăvilor sportive în bisacteaua cu imagini scumpe fiecăruia dintre noi. Dar

-j, arer.e s. stadioane nu poate ține loc de temelie în existența socială.
-:i-r-:rea aceasta a fost necesară pentru a preveni prejudecățile celor ce-i cîntăresc_și 

pe sportivi cu măsura superficialității presupuse, 
global, fără distincție, drept expresia 
menea părere erom—. — 
redus — ci prin citeva exemple alese, 
dacă dovedim apartenența sportivului la categoria cetățenilor

iste interminabile.

un număr 
sublim, se 
celebritatea

________ ____ . . . _ ... astăzi încă 
_____ _ ; . Sînt încă, din păcate, oameni care-i consideră pe sportivi, 

21’/ _ .___'.i ' flușturatecului pe pămînt. Intenția noastră este să combatem o ase-
a.ă. r.u cu suriortul unui tom erudit de considerații sociologice — improprii spațiului nostru 

’ ‘ , firește, nu la întîmplare, dar nici căutate cu luminarea, pentru că
de nădejde ai Republicii,

tanță pentru el : absolvirea Institu
tului de medicină. Doctorul stoma
tolog Anton Pongraț este acum la 
vîrsta marilor realizări...

O TIMIȘOREANCĂ VISĂTOARE
TEREZIA POPA, 25 de ani, maes- 

tră a sportului, 75 de jocuri în re
prezentativa de handbal feminin a 
României.

— Sînteți timișoreancă get-beget ?
— Sută la sută ! Pentru mine Ti

mișoara este cel mai frumos oraș al 
țării, firește, cu doza de subiecti
vism a unui locuitor de pe malurile 
Begăi... Florile, oamenii, noile car
tiere, terenurile de sport și sala 
„Olimpia", toate îmi sînt dragi — 
am crescut odată cu ele...

vă este la fel de

și copiii! Pe cel 
concep în afara 

mi-a intrat în sîn- 
parte numai

— Handbalul 
drag ?

— Handbalul 
dintîi nici nu-1 
existenței mele,
ge, trăiesc in mare 
pentru el, deși nu mi-a adus doar 
satisfacții... Copiii îi iubesc cu pa
siune, sînt cei mai buni prieteni ai 
mei; îmi place să le dau bomboa
ne...

— Sînteți o visătoare și în teren ?
— Nu, atunci mă transform foar-

maite mult. Uit de toate, nu mă 
interesează decît jocul, echipa, min
gea, golul... Nu mă consider nici
odată învinsă, nici măcar după me
ciurile pierdute ; fiecare înfringere 
lasă și posibilitatea unei revanșe, 
pe care m-am obișnuit s-o obțin.

— Proiecte pentru 1973 ?
— Multe și mari. Cîștigarea C.C.E. 

cu echipa mea de club, Universita
tea Timișoara, încă un titlu în cam
pionatul național și apoi „mondia
lele" din Iugoslavia.

șor ne-ar fi să evocăm 
irtivi care, prin firea 
-au dedicat unei pro- 
sfera educației fizice : 

profesori, antrenori,
metodiști din departamentul în- 
vățămintului sau al activității 
sportive.

Dar dacă e normal, dacă pare 
mai puțin bătător la ochi ca un 
mare sportiv să se consacre unei 
meserii din cercul său intim de 
preocupări sau pasiuni, cu atît 
mai onorabilă este opțiunea per
formerului pentru acea profesie 
care reprezintă de fapt vocația sa, 
chemarea sa în viață, aceea care 
reprezintă cel mai fidel aportul 
său direct la mersul înainte al so
cietății noastre. Rezultatele sporti
ve sint, neîndoios, roadele unei 
dăruiri, unei ambiții de moment

haustive. Noi, cel din lumea sportu
lui, sintem onorați ori de cite ori 
putem cita asemenea nume și titluri : 
Carmen Stănescu, fostă campioană 
de tir, artistă emerită; 
noliu, fostă campioană 
că. inginer electrotehnic 
stitutul de cercetări pentru 
muncii ; ‘Judith Moscu, fostă 
•jioană europeană de tir, psiholog la 
Institutul de psihologie al Academi
ei ; Maria Vicol, medalie olimpică de 
bronz la scrimă, profesoară la Pala
tul pionierilor: Gheorghe Lichiar- 
dopol, două medalii olimpice de bronz 
la pistol viteză, arhitect la ISCAS ; 
Ion Baboie, celebru maratonist și 
mărșăluitor, șeful unei echipe de In
stalații telefonice la PTT Brașov ; 
Viorel Moraru, fost internațional de 
rugby, inginer la uzinele Grivița Ro
șie : Ion Peicin, fost campion de box 
al țării, astăzi procuror la Cluj ; Dan 
I larin, fost campion ciclist pe velo
drom, maestru cofetar de renume in-

Dr. TRAIAN GEORGESCU

r

ACELE CLIPE MINUNATE, DE NEUITAT

>

p

Lia Ma- 
olimpi- 

la In- 
protecția 

cam-

Mijlocașul Iși la doctoratul
în 1966 1 se decerna de către.. Fe

derația română de fotbal o. cupă 
răsplătind activitatea cea ma! înde
lungată la aceeași echiDă. Timp de 
10 ani. între 1956 și 1966, a fost că
pitanul primei formații de fotbal a 
Universității din Cluj, cu care a cîști
gat și Cupa României șl în cadrul 
căreia a obținut titlul de maestru 
al sportului. în aceeași perioadă și-a 
încheiat studiile Ia Facultatea de me
dicină din Cluj ca student fruntaș, 
în 1969 și-a dat doctoratul la Timi
șoara eu o voluminoasă lucrare de 
diolomă (400 de pagini) intitulată i 
„Contribuții Ia investigația radio- 
chirurgicală a aortei lombare și a 
ramurilor sale", lucrare apreciată 
drept foate bună.

Acum, ța virsta de 42 de ani, că
sătorit (soția — tot medic) și avînd 
3 băieți, fostul mijlocaș de la „U"- 
Cluj se numește dr. Traian Georges
cu și este sef de lucrări și medic pri
mar la Clinica de chirurgie cardio
vasculară din Tg. Mureș, unde lu
crează sub îndrumarea savantului 
prof. dr. Pop D. Popa. A contribuit 
pînă acum la publicarea a 112 lucrări 
științifice de specialitate, printre care 
cea mai importantă este „Patologia 
sistemului cardiovascular inferior". 
(Și parcă auzim scepticii susurînd • 
..Nici nu e rău, pentru un fotba
list...").

rivesc și 
cu aceeași 
vâ încîntare 

copilăriei, 
bradului '

cizi, 
nai- 

i din 
stră- 

încâr-
anii 
lucirile .. __  ..
cat de daruri și glo
buri multicolore.
bandonez, însă, repede 
în favoarea lui 
cu-junior, aflat la vîrsta 
basmelor, și 
lîngă vitrina 
acolo unde 
mese alte 
parcă mai calde și 
totdeauna cu acea plă
cută reînnodare a amin
tirilor, 
cred, să 
propriile 
în această vitrină 
adunat aproape 18 ani 
de muncă și strădanii, 
sute de mii de kilometri 
străbătuți cu caiacul pe 
pistele de apă din în
treaga lume. Regăsesc 
aici și clipele marilor 
satisfacții sportive, vic
toria de la Malta, titlu
rile și medaliile_ 
rite la Jajce, 
Grunau, Duisburg, Ciu-

Le a-

Vernes-

mâ așez 
cu trofee, 
mâ pri- 
strâluciri, 

în-

E omenește, 
te bucuri de 

împliniri, lată, 
s-au

cuce-
Snagov,

dad de Mexico, Himki, 
Munchen...

Satisfacțiile, oricît de 
mari ar fi ele, nu pot 
dăinui prea mult, 
pierd aproape 
frumusețea și 
rea 

doar 
nale, 
din 
Țării, 
pese 
nirilor depline ale 
cestor ani luminoși.

Datorăm partidului 
semenea gînduri și sen
timente pentru că nu
mai în cadrul condițiilor 
create mișcării sporti
ve au fost posibile suc
cesele cu care ne mîn- 
drim astăzi. Și 
tem uita măcar o sin
gură clipă că

își 
toată 

străluci- 
dacă s-au clădit 
pe ambiții perso- 
dacă nu izvorăsc 

efortul general al 
dacă nu se to- 
în torentul împli-

a-

nu

a-

pu-

titlurile 
și medaliile sînt doar o 

a împlinirilor 
noastre din acest pă
trar de veac. Au fost 
ani în care majoritatea 
sportivilor fruntași și-au 
perfecționat pregătirea, 
au absolvit cursuri ale

parte

învăfămîntului superior, 
și-au întemeiat familii, 
au crescut ca cetățeni 
de nădejde ai României 
Socialiste.

N-am uitat și nu vom 
uita niciodată izvoarele 
tuturor împlinirilor noa
stre. De aceea, firesc, 
de fiecare dată — la 
marile competiții inter
naționale — încercăm 

un puternic sentiment de 
fericire și responsabili
tate, de mîndrie patrio
tică. A fi reprezentant 
al culorilor țării noas
tre, a concura purtînd 
treningul sau tricoul pe 
care scrie „ROMÂNIA" 
este cinstea supremă 
pentru oricare dintre 
sportivii fruntași. Și nu 
poate exista o clipă de 
mai profundă recunoș
tință, de nemărginită 
bucurie, ca aceea cînd, 
prin performanță rea
lizată, poți să contri
bui la succesele de pres
tigiu ale sportului ro
mânesc în arena mon
dială. Se înalță atunci

steagul 
toneazâ 
cii — 
lemne.
neuitat 

dintre cei care — re
prezentanți ai mișcării 
noastre sportive, ai Ro
mâniei — se află atonei 
pe podiumul laureați- 
lor.

Am trăit, și eu și co
legii mei din echipa de 
caiac-canoe a Româ
niei, multe asemenea 
momente, așa cum le-au 
trăit atîtia elfi spor
tivi fruntași ai țării. Ele 
au 
loare 
pelor 
s-au 
gul 

trofeelor sportive 
casele noastre.

Este, de fapt, 
trofeelor sportive 
României.

patriei și se i'n- 
imnul Republi- 

momente so- 
emoționante, de 
pentru oricare 

cei care

dat adevărata 
si strălucire 

și medaliilor 
adunat, de-a 
anilor, în

va-
cu- 

care 
Iun- 

vitrina 
din

vitrina
ale

AUREL VERNESCU 
maestru emerit al spor
tului, antrenor al clu

bului Dinamo

PETRE CIMPEANU

Anul 1972 a însemnat pentru boxe
rul Petre Cîmpeanu un an plin de 
visuri împlinite. în primul rlnd, a 
reușit să recucerească titlul de cam
pion al țării la categoria semigrea — 
întîia oară .și-a înscris numele în 
fruntea ierarhiei în 1970 — iar, apoi, 
ca o recunoaștere a meritelor sale 
sportive i s-a decernat. în .iulie, titlul 
de maestru al sportului. . ...

în cîteva cuvinte acesta ar fi spor
tivul Petre Cîmpeanu. Dar dincolo de 
ring ? Colegii săi de muncă ne-au 
vorbit numai la modul laudativ de 
lăcătușul mecanic de la secția Ener- 
getic-șef a Uzinelor „23 August", care 
de 15 ani este salariat al acestei mari
unități industriale. Absolvent al șco
lii profesionale, el s-a străduit să-și 
ridice continuu nivelul cunoștințelor, 
terminînd în acest an .cursurile sera
le ale liceului și trecînd cu bine peste 
dificultățile examenului' de bacalau
reat. Căsătorit de 10 ani — soția lu
crează la serviciul financiar al uzinei 
— Petre Cîmpeanu are o fată de 9 
ani care dovedește frumoase calități 
de gimnastă

EDITA SCHWARZ

Boxerul Petre Cîmpeanu, la 
a uzinelor „23 August*.

locul

sau trecătoare, dar împlinirea 
zuințelor în viață sportivul 
găsește în cîmpul productiv, 
arena socială.
Ing. LIA MANOLIU, ing. VIOREL

nă
și-o 

în

MORARU, prof. MARIA VICOL...

Un sumar Interminabil..-:
In acest domeniu am căutat, prin.- 

tr-un sondaj sumar, exemplele ce 
urmează și care nu pot reprezenta 
decU c Uuștraya, fără pretenții ex-

său de muncă din secția Energetic-șef 
Foto i Paul ROMOȘAN

ternațional; Constantin Ducaru, fost 
schior fruntaș, astăzi maistru strun
gar, inovator și secretar al Comite
tului de partid la uzina UFRMA din 
Codlea ; Radu Neguleseu, fost multi

național de tenis de 
medic ginecolog la

piu campion 
masă, astăzi 
Cluj etc.

Am putea __ ...._______  __ _
sfîrșit această listă, cu un registru 
atît de larg de profesii șl de spor
turi. Preferăm, în avantajul demons
trației noastre, să ilustrăm pe scurt 
destinul social al unor sportivi de 
marcă, prin hazardul corespondențe
lor sosite la redacție. . ..

firește continua la ne-

De la vlslă, pe coperțile cărților
La panoul de onoare al întreprin

derii poligrafice din Timișoara figu
rează și fotografia graficieneî Edita

l

Schwarz. Apreciată pentru lucrările 
ei de calitate, pentru competența 
profesională și spiritul tovărășesc în 

i muncă, ea și-a cîștigat un meritat re- 
nume de meseriaș de înaltă califi- 

t care. Lucrează de mai bine de 21 de 
ani în aceeași secție, fiind principala 
realizatoare a multor jucării pentru 
copii și a unor excelente lucrări de 
grafică. De curînd, se numără prin
tre apreciații ilustratori de coperte 
ai noii edituri bănățene „Facla"

Unde este însă sportiva ? Edita 
Schwarz a fost campioană națională 
de canotaj (în echipaje de dublu vîsle 
și de 8-}-l) în perioada 1950—1957 Se 
poate de asemenea mîndri cu titlu
rile de campioană inernațională a 
R.D.G. (1954) și vicecampioană euro
peană (1955, la Bled). Ea face parte 
din primul lot de .maeștri ai sportu
lui, promovați în țâra noastră. A 

i abandonat sportul de .performanță în. 
1958, dar nu și practica sportivă : cu
treieră vara munții, iar iarna schiază 
pe pantele Semenicului sau la Mun
tele Mic.

ț

Ing. CAROL PARTOȘ

Intervenția urgentă a campionului
în puterea nopții, un curier l-a 

chemat de acasă. A intervenit o de
fecțiune la instalația MPX. Trebuiau 
luate măsuri urgente. Șeful adjunct 
de secție a răspuns prompt chemării 
și' defecțiunea a fost înlăturată cu 
prețul unor eforturi. Abia a doua zi, 
inginerul chimist Carol Partoș pleca 
la 'București să dispute campionatul 
național de șah, pe care avea să-1 
cîșțige strălucit.

întors din nou la Grupul industrial 
...petrochimic; Ploiești, a. fost foarțe 

t bucuros cînd, la 20 decembrie, s-a .’' 
aflat lîngă tovarășii săi din secție în 
momentul. anunțării îndeplinirii îna
inte de vreme a planului -anual. Irig; 
Cardl - Partoș este și autorul unor 
inovații, dintre care una singură 
(„Mărirea capacității de prelucrare a 
instalației de separare", în colabora
re cu. ing. Florea Cursaru) va aduce 
economii anuale de 400.000 de lei.

Absolvent al Facultății ’de chimie 
industrială din Timisoara, Carol Par
toș .lucrează de 13 ani la Ploiești, 
este căsătorit și consideră, la vîrsta 
de . 36 de ani, că zilele trecute 1 s-a 
oferit o mare satisfacție : comuniștii 
din întreprindere l-au pr.imit în rîn- 
durile membrilor de partid.

în simplitatea și aproape linearita
tea lor, destinele acestor sportivi sînt 
de o mare frumusețe...

(dupi corespondențe transmise 
de: loan PAUȘ — Tg. Mureș, 
Ion STAN — Timișoara și Va- 

sile ALBU — Ploiești)
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10 PERFORMERI AI ANULUI 1972 
DISTINȘI CU TITLUL 

DE MAESTRU EMERIT
AL SPORTULUI

Printr-o hotărfre a Biroului Consiliului Național pentru Educației 
Fizică și Sport, a fost acordat titlul da «Maestru emerit al sportului" unor 
fruntași ai mișcării sportive din țara noastră care s-au distins in mod 
deosebit in anul 1972, obținînd performanțe de Înaltă valoare în marile 
întreceri internaționale oficiale.

Noii maeștri emeriți ai sportului slnt : VALERIA BUFANU (Rapid) 
și ARGENTINA MENIS (Dinamo) — atletism, ION ALEXE (Dinamo) — 
box, VIORICA DUMITRU (Dinamo) și MIHAI ZAFIU (Dinamo) — caiac, 
MARIOARA SÎNG1ORZAN (C.N.U.) și TEODORA UNTARU (C.N.U.) — 
canotaj, DAN IUGA (Dinamo) și NICOLAE ROTARU (Metalul București) 
— tir, VASILE IORGA (Progresul Brăila) — lupte.

BOGATA ACTIVITATE SPORTIVA CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL HANDBALIȘTII

IN UNITĂȚILE NOASTRE 11ILITARE ECHIPA ROMÂNIEI A ClȘTIGAT MECIUL CU DANEMARCA
DE LA STEAUA
PESTE HOTARE

Pregătirea fizică organizată în uni
tățile militare constituie o verigă Im
portantă în structura sistemului de 
educație fizică șl sport din țară, mî- 
Ltarli armatei noastre aduetndu-și o 
impertantă contribuție la Îndeplinirea 
sarcinilor trasate de partid și guvern.

Grija permanentă a partidului nos
tru pentru organizarea și dotarea ar
matei cu tot ce este necesar unul 
trait nivel de instruire, a creat noi 
și multiple condițu de organizare și 
desfășurare a pregătirii fizice și ac- 
tivităpi sportive de masă tn unități, 
instituții de Invățămlnt șl formații 
militare.

Datorită condițiilor create, pregăti
rea fizică a marcat un progres simți
tor, fiind considerată In toate unită- 
țiile armstei noastre ca parte inte- 
g-amă si inseparabilă a procesului de 
instruire și educare a militarilor.

Pentru a arăta fn mod concret suc
cesele realizate și importanța ce se 
acordă oregăti'i: fizim, actîvîtăț: 
soort.s e ie ma*â Si spertubui de per 
fc.-mar.țâ In armata noastră este su 
ficient să subliniem că toți i 
execută zilr.ie tnvfcrarea de 
ceață iar în cadnsl pregram 
instrucție ezecutâ ^voastăcă j» xoa 
rate, crow 
obstacole, 
fizice sped

De asem 
zilele de <

s; 
stau fn a 
discip 
îitare 
sport! 
piexe de 
fitare. I 
ținerea

In ui
expertei 
procede, 
să cont 
fizice de oaza a 
armată din fife 
vitate și să de: 
semnată a :r.c: :.-r âe -eu—rftaM r- 
zicâ multilaterali a ariBMrtaar.

Rezultatele obțâevt» a» ăMarea 
condicilor optime ie ■<**-
rate militarilor, desftăartrl groea^- 

, Iul de instrucție f.-_4 — r—<-r-r
judicios întocmit, ta care akarMMk 
in mod științific eforlai tarte O» ort^ 
na,, unei Mmerttal I rore»paataa»e 
și pasiunii si pricece- . 
toate gradele

Pentru organizarea « 
pregătirii f:z • » ’
sebi‘4 s-a aco-sat ■■■ -- 
litste care fn 
venți ai difer m 
educație fizică s: • *.»•
educație fiz.că

De asem» •pe*—:i — »-
termen se o-g —’ 
curs1.:-: ta-
structcrl spori r «Aort m
culpă termin* 
ceștia «ă-si ac x-s 
semnată !a -’-i 
diul să’esc și In 
activează

Pentru orgar.tesrea

casă A activității sportive de masă, 
a devenit o tradiție organizarea spar- 
tachiadelor militare, de vară șl de iar
nă. care se desfășoară anual Ia dife
rite eșaloane și care prin conținutul 
probelor sportive și aplicativ-militare 
angrenează un număr mare de mili
tari In practicarea exercițiilor fizice.

Un lucru semnificativ îl constituie 
faptul că în cadrul activității spor
tive de masă militarii se inițiază ia 
majoritatea disciplinelor sportive.

Cel mai talentați sportivi din uni
tăți au fost selecționați in echipele 
reprezentative de garnizoane sau re-

Pentru stîmuîarea 
baze snertive cemn 
pentru organizarea 1 
tlve de 
cinstea
Patriei" 
tățile.

In armata nnastr9, ca urmare a gri
jii permanente a partxfulei și gtrrer- 
nului. activitatea de prețitire fȘzteă 
Si snort desfășurată In 
gătirii 
in ce 
ocazia 
litari:

u orgi
masă. a: 

zilei ar
ia care

tivită:

Rezultate scontate in celelalte partide în 
la

sprijinul pre
rie luptă, obțir.e succese cEn ce 

urru confirma: cu 
apijeații unde tei- 
o bună rezisîmțâ

STOCKHOLM, 29. — In mai 
multe orașe din Suedia au început 
întrecerile celei de-a cincea ediții a 
campionatului mondial universitar 
de handbal masculin. Primele me- 
ciuri au oferit dispute spectacu
loase. încheiate cu rezultate scon-

favorite obținînd
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PRIMELE CONCURSURI

ALE ANULUI 1973

82 DE LOCALITĂȚI DE MUNTE

-* ete.

cazi ac

l"Tț 
» ea

SCHIORII SI B08ERII*

La începutul noului an schiori 
hoheri <Ea loturile naționale vor 
greșeați Ia citeva concursuri inter- 

eare se vor desfășura între 
luar.e 1973:

și 
fi

• Soc»! de bob f2 echipaje a două 
perscan*- va pieea pe 31 decembrie 
ta KSafessr (R. F. a Germaniei) pen- 

la «Cupa Națiunilor"

ioe»: ie p-obe alpine va face 
la 2 ianuarie la Kranjka 

G<p-w îusodavia) unde va luat 
pacte la concurs din cadrul 
.Curei Earcperi.

• iseU de bărflos se va deplasa 
Ia JUirr. -r-; (R. D. Germană) pen- 
tra a parMpa k> on concurs infer

ai iar eefcrpele naționale de 
La (Iugoslavia).

BOBERII SIIT CATA DE START!

IHZESTRATE GRATUIT CU SCHIURI!I

■ să'-H 
Bra-soe.

• Aproape 100 de invrtiatori paoăeaasi 
„îndrumar" tehnico-onentetiv • A: s-e 
ții — in 80 de ani de scM rompnese 
și in județe

Forfotă neobișnuită tn ri— 
asociației sportive Armata din 
Carilloane venite din Abrud,
țani, Piatra Neamț, Sucea-.s BistrȘ- 

•:4a, din aite .localități așteptau ’. rfrd 
să încarce darurile pe care copii rin 
82 de sate si localități de mante îe-au 
primit în această lamă.

tiv sală forfota era sl ma! mare. 
Zeci de învățători, instructori șl mo
nitori sortau, numărau, luau m pri
mire, ambalau fn colete cu destina
ție precisă, pe școli și localități, cele 
peste 3000 de perechi de schiuri, bas
toane și legături, adică întreg materi
alul principal pentru practicarea 
schiului.

Răspunzînd indicației de sprijinire 
concretă, de răspîndire a sporturilor 
iernii. M.F.A., F.R.S.B. și U.T.C, au 
întreprins această largă acțiune de 
înzestrare gratuită cu material spor
tiv de iarnă a școlilor generale din 
localitățile de munte. în acest fel se 
creează și mijloacele materiale nece
sare pentru ca în localitățile de mun
te acolo unde condițiile de zăpadă 
permit, orele de educație fizică să 
se desfășoare pe schiuri.

Trebuie sâ spunem că acțiunea în-

F 1
i

■ 4

S3

~n «jonor. de 
ier. Fieca-e

pe ter 

r.ecesa
înzestrate eu ; ■

tate, formațiile 
victorii clare.

La Lund, In _ _
tativa României a întîlnit selecțio
nata Danemarcei, pe care a învins-o 
cu scorul de 16—10 (7—4). în ca
drul aceleiași grupe, la Svedala, e- 
chipa Poloniei a dispus cu 18—5 
(12—3) de formația Italiei.

De remarcat evoluția bună a e- 
chipei Islandei în meciul cu redu
tabila selecționată a Cehoslovaciei, 
în fața căreia a pierdut la numai 
trei goluri diferență.

grupa D, reprezen-

Iată rezultatele înregistrate 
celelalte trei grupe ; grupa A: 
Esloev : U.R.S.S.—Norvegia 29—14 
(15—5); la Kristianstac : Suedia— 
Bulgaria 23—17 (9—7) ; grupa B : 
la Helsingborg : R.F. a Germaniei— 
Spania 17—10 (9—5); la Halmstad : 
Franța—Belgia 20—8 (10—5); grupa 
C : Ia Tollărp: Cehoslovacia—Is
landa 15—12 (8—4); la Malmoe : Iu
goslavia—Algeria 38—15 (16—7).

Următorul meri al handbaliștilor 
români s-a disputat ieri seară, în 
localitatea Tollărp, unde ei au în
tîlnit reprezentativa Italiei. Rezul
tatul nu ne-a parvenit pînă la în
chiderea ediției.

Echipa masculină de handbal 
Steaua va participa tn aceste zile la 
cîteva mari turnee ce au lo# peste 
hotare. Chiar în prima zi a anului, 
handbaliștii bucureștenl se vor ali
nia la startul tradiționalului turneu 
ce se organizează în Berlinul de 
Vest, după care el vor 
Steinbach.
In R.F.G.
mare competiție, cu participarea n- 
nor puternice formații de club eum 
sînt MAI Moscova, Partizan 
var, F.a. Goppingen — toate 
of.ne ale țărilor respective.

Formația bucureșteană va 
în țară în ziua de 14 Ianuarie.

Berlinul 
evolua la 

Dizzenbach șl Freiburg 
Ea Freiburg are tio o

BJelo. 
eampi-

reveni

FOTBALUL SPUNE LA REVEDERE ANULUI 1972!
E firească, la încheiere de an, o re

trospectivă — fie ea cît de scurtă — 
asupra celui mai popular șl mai... bo
gat dintre sporturi — fotbalul. Numai 
cele 310 partide internaționale susți
nute în 1972 de echipele românești de 
toate... gradele (am adăugat la to
talul publicat în revista .Fotbal" și 
cele trei jocuri susținute In Grecia 
de echipa națională de tineret) și con
stituie o cifră de referință care în
tărește afirmația noastră.

Sub acest aspect, 1972 a fost dar
nic cu fotbalul nostru. Mai puțin 
însă, sub cel al rezultatelor — sarea 
și piperul oricărei întreceri, indife
rent disciplina sportivă, dar mai ales 
în sportul cu balonul rotund. Chiar 
dacă anul a început excelent pentru 
soccer :! nostru — Steaua și U.T.A. 
in sferturile de finală ale prestigioa
selor „Cupa cupelor" și „Cupa 
U.E.F.A.*., după ce au eliminat echipe 
cu rezonanță europeană, printre care 
C.F. Barcelona și Vitoria Setubal. 
Steaua a părăsit competiția după 
două egaluri cu Bayern Miinchen, da
torită golului primit, la București, de 
la Gerd Muller, iar U.T-A. a înche
iat la egalitate jocul său de la Lon
dra, cu Tottenham, care avea să cîș- 
tige trofeul...

Echipa Națională, lansată șl ea în 
cucerirea unor galoane meritate, a 
întărit reușita celor două echipe de 
club, aiungînd și ea într-o fază supe
ri -a-Ș a campionatului Europei, sfer- 
turi’e de finală. De trei ori au jucat 
l-.tre ele. în decurs de mai puțin de 
30 de zile, reprezentativele României 
șt Ungariei. Calificarea n-a hotârît-o 
decît golul de la Belgrad marcat lui 
Răd-jcanu în min. 269... Dar nereușita
— acest moment de ascensiune a 
„traumatizat" „ll“-’e nostru care avea 
-ț -e--r:re sezonul cu performanțe 
e.trter.t sub posibilități. Să adăugăm 
s: »i.—.--area echipei olimpice din 
--- — ra-::le turneului disputat sub 
semr.ui ceîor cinci cercuri, fn fața 
unei echipe — Danemarca — cu ni- 
mie superioară ca știință a fotbalu
lui. dar situată peste sportivii noștri
— tn acest caz — ca putere de dărui
re în joc, ca dorință de a fi prezentă 
ia J.O.

Dar 1972 a mal fost punctat șl de 
alte momente, unele ce vor să sub
linieze o anumită — șl aplaudată — 
schimbare. Ne referim, astfel, la ho- 
tărîrea F. R. Fotbal de a trimite la 
Izmir, la Cupa Balcanică a echipelor 
reprezentative de tineret, formația 
„U“ Cluj, cîștlgătoarea campionatului 
de tineret-rezerve. Că intenția, fru
moasă, nu a fost susținută prin re
zultate, asta e altceva.

Următorul moment-experiență,
reușit și acesta, cele două sărbătoriri: 
„festivalul Lereter" de la Arad și 
„festivalul Nunwelller III", de la 
București. Desigur, ar fi fost mal in
teresant dacă replica echipelor româ
nești ar fi fost dată cu acest prilej 
— de formații străine. Dar începutul 
merită consemnat.

în continuare, cronica anului con
semnează: figura mai mult decît 
ștearsă făcută de Steagul roșu In 
Cupa Balcanică intercluburl, o com
petiție pe care o dată, cam de mult, 
a cucerit-o; victoriile culorilor româ
nești în Campionatul european uni
versitar și turneul internațional de 
juniori „Prietenia", care au mai șters 
din amărăciunea tnfrlngerilor; cea 
mai spectaculoasă (și reușită) promo
vare de antrenor la cîrma unei echipe 
cu pretenții, Dinamoi Nunweiller III; 
victoria Rapidului In „Cupa Români
ei", o victorie așteptată de... trei de-

cenll] «misterul* Coco Dumitrescu, 
plecat de la conducerea echipei ce a 
constrult-o cu migală timp de cîțiva 
ani, U.T.A.j declinul Progresului 
București șl integrarea celor măi ta- 
lentați dintre „bancari" în alte echipe; 
revenirea Reșiței In prima divizie, 
după o așteptare de două decenii și 
mai binej părăsirea scenei de gazon 
de trei dintre cei mai apreciați slu
jitori ai ei, arbitrii Vasile Dumitrescu, 
Cornel Nițescu și Iosif Ritter (ordi
nea este alfabetică...) ; înscrierea cț- 
lui mai inexplicabil rezultat al cam
pionatului Sportul studențesc — Di
namo 3—0 !j sînt consemnate „trans
ferările anului: Dumitru de la Rapid 
la Steaua., Dumitriu II de la Dlnamo 
din nou la Rapid; în sfîrșlt, cea măi 
neașteptată schimbare de antrenor în 
Divizia A: Ion Motroc, Inlocuit .de la 
cîrma echipei ce o promovase în pri
mul campionat al țării, Sportul stu
dențesc, cu Gheorghe Ola.

...Peste puține ore își va face apa
riția 1973, cu alte competiții, alte me
ciuri, alți spectatori cuceriți de fot
bal, alte întîmplări din cartea scrisă 
și nescrisă a acestui sport care a cu
cerit lumea. Ce ne va aduce, pentru 
fotbal, noul an 7

Sa ne dăm întîlnlre peste 365 de

mTU1W81 CELOR 6 NAȚIUM** LA HOCHEI [juniori]

ROMANIA-AUSTRIA 7-1

treprtnsrt sa este »tn<alarâ. Aaa^ 
F RSR si crier» eoesuâ pzdețeae ce 
educație fizici și îaert ea o^ța*a»t 

t-e de fevățare a 
Bateria: al

U.T.C- stsdicaîe.
:7e de prioeri si inspecto- 
4are «a srgacizat Ia rrixfal 

lor anual centre sî tabere, —ta.* cu 
materiale ri eehiceri-en: sportiv de 
iarnă.

Este însî pentru prima datl în Is
toria de 83 de ani a scfataM româ
nesc cînd se întreprinde o scț.une de 
asemenea anvergură si răsunet, acți
une ce va avea importante implicații 
în rțsctnutrta ariei geograf ce a schi
ului, în consolidarea săr.ătățtl tinere
tului, în pregătirea sa pentru muncă, 
pentru performanță.

Beneficiarii acestei acțiuni sîr.t co
piii din 82 de școîi, dm 15 Județe ale 
țării.

Inițiativa, de o mare valoere soci
ală si educativă, a fost completată <> 
cu alte măsuri. Astfel, timp de 3 ri-e 
Ia Poiana Brașov, prin specialiști a: 
FR.S.B., au fost pregătiți tehnic și 
metodic învă ’tdri și profesori de ia 
școlile înzestrate cu materialele amin-

:eîe sc
<r.ua

-rr.cate. să-ri 
ribeție pentru 
s* Beafriiți U 
! ajulor mate-

ent--p ca îi~-ade- 
ate si f-'~« cască 
aniițfi'e care le-au

• Edi:pă itandi a BveȘei tș cowta&ă tamed in țara noastră
Tn pltcreasc» îocaF.tate B:eî au 

continuat partidele din cadrul gra
pei secunde sîe ttrmeoîm mtema- 
;!oca! de bortei, rezervat reprezer.- 
tariveîcr de juniori și cunoscut sob 
"•mele .Tnnrel ceîor 6 nat:- 
tjrî". în această grupă secundă e- 
vo-uează șl selecționata României, 
care în prima etapă a competiției 
a învins, la capătul untri meci 
extrem de echilibrat formația Un
gariei (3—2).

în cea de a doua etapă, tinerii 
hocheițtl români au totîlnlt selec
ționa Austriei pe care au învins-o 
cu scorul de 7—1 (2—1. 1—0, 4—O). 
Golurile au fost înscrise în ordi
ne de: Nistor 1—0 (min 4), Olenici 
?—8 (min. 9), Mitterer (2—1) (mm. 
R). Sandor 3—1 (mm. 36). Pisa:» 
4—1 (min. 44). Vișan 5—1 (min. 53). 
V Flntanu 6—1 (min. 54). Pfsaro 
7—1 (min. 68). Meciul a fost con-

du» de arbitrii Berchten (Elveția) 
Messinter (Ungaria). In cele

lalte partide ale etapei s-au Tn- 
re< strat următoarele rezultate : 
Bulgaria—Italia 3—I (2—3. 0—0, 
1—4). mec: arbitrat de Haegi (El
veția) și Tureeanu (România); El
veția II — Cngaria 6—5 (1-3,2—I. 
3—II. în continuarea competiției, 
hochelștll români vor Juca azi 
Italia și miine ea Bulgaria, iar 
ziua de 2 ianuarie eu Elveția 
Rezultatele acestor meciuri 
publicate in numărul nostru

★
Continulndu-șl turneul în 

noastră reprezentativa 
Elveției a evoluat ieri 
azi la Miercurea Ciuc, 
nîa unei selecționate 
Un comentariu asupra 
tUniri veți putea găsi 
nostru următor.

pat ea

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA SCHI
Comisia județeană de schi a ju

dețului Prahova a organizat 
pa 30 Decembrie". _L„ 
disputate 
startul un 
curenți de 
ța Sinaia, 
și Clubul

.1 ■ 1 ,,Cu- 
La întrecerile 

la Cota 2 000 au luat 
număr de 54 de cori- 
la S.B.C. Sinaia, Voin-

Caraimanul 
Universitar 

timpul a fost favorabil 
lor, zăpada fiind bună, chiar dacă 
a viscolit. Pe traseul cu 35 de 
pofti S-au disputat două manșe.

82.4 —

Bușteni 
București, 

sportivi-

Iată cîștigătoriî: Elena Neaga (Ca- 
raimanul Bușteni) — 61.1 — (se
nioare), Marin Foeșeneanu (S.BC. 
Sinaia) — 43,6 — (seniori). Maria
na Necula (Caraimanul) —
(junioare mari). Florin Juncu (Vo
ința Sinaia) — 52.0 (juniori mari). 
Doina Roșculeț (S.B.C. Sinaia) — 
36,6 — (junioare mici), Nicolae 
Ungureanu (SBC. Sinaia) — 33,7 
— (juniori mici).

Gh. IRIMINOIU, coresp.

Numărul următor ai ziarului „Sportul" va apare joi 4 ianuarie 
la orele Obișnuite. Rugăm corespondenții noștri să ne transmită rela
tările lor telefonice miercuri 3 ianuarie, cu începere de la orele 9,00

iA

S-A ÎNCHEIAT „CUPA 30 DECEMBRIE//

TLȘNAD (prin telefon). întrece
rile arbiai-e: ediții a „Cupei 30 De
cembrie" la patinaj viteză s-au 
încheiat pe o vreme splendidă, a- 
iergătorii beneficiind de o gheață 
superior calitativă celei din prima 
reuniune. S-au remarcat îndeosebi 
tinerii vttezîș'i din Brașov, Sibiu 
si București.

Rezuriatele tehnice ale ultime
lor probe : juniori II, 1500 m bă
ieți : 1. Mr:slau Fokț (Dinamo 
Brașov) 2 33.7. 2. Laszio I-âzar 
ȘC. M. Ciuc) 2 42.9, 3. Ion Alexe 

(Sc sp. Sibiu) 2 43,7 ; copii t, I0W 
tn fete: l. Carmen Dragoman (Șc. 
sp Sibiu) 1 56,3, 2. Vforeta Scurtu 
(Șc sp nr. 2 Bue ) 2 05.1. 3. Hen
ri Tompoș (Șoimii Tnțnad) 2:09,7;

m băieți : 1 Attila Varga (Di
namo Rt șpv 1 49,4. 2 Mihail Mă- 
rian :Dir, imo Brașov) 1 52,3. 3 fon 
Opincaru (Șc, sp. Sibiu) 1:53,0;

copii II. 300 m fete: 1. Marcela 
Duțâ (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 35,9, 2. 
Tereza Costache (Constructor.:: 
Buc.) 36,3, 3. Mariana Constanții 
(Șc. sp. nr. 2 Buc.) 36.9; 300 m 
bă iețl : 1. ~ 
mo Brașov) 
(Șc. sp. nr. 
Ciortea (Sc.
III. 200 m 
(Șc. sp. M.
Szatmari (Mureșul Tg. Mureș) 28.9, 
3. Elena Moisa (C.S.S. Buc) 31.9 : 
200 băieți: 1, Adalbert Lakatos
(C.S-.M. Cluj) 25,1, 2. Verner Kon- 
rieft (Șc. Sp. Sibiu) 26.6, 3. Dieter 
Iaseh (Șc. sp. Sibiu) 26,9; 100 -n co
pii ÎV : 1. Helge lâSch (Șc. -p. Si
biu) 15.4, 2. Lucian Pascu (Șc sp 
Sibiu) 16.9, 3. Attila Laszlo (C.SM 
Cluj) 18.2.

Clasamentul : 1. S. C. M1FRCU 
REA CH C 67 n 2 Șc. sp. Miercu
rea Ciuc 35 p, 3. Agronomia Cluj

Radu Niculicioiu (Dina-
35,1, 2. Mihai Mereuțâ 
2 Buc.) 36,4, 3. Sorin 
sp. Sibiu) 37,3; copii 
fete: 1. Emeșe Rusz 
Ciuc) 28,4, 2. Ibo’ia

Mircea TUDORAN

O frumoasă amintire, din 1972, a tricolorilor: victoria din meciul cu 
Franța, jucat pe „23 August". Foto: lon-MIHĂICÂ

cu 
în 
II.
fi

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
vor 
viitor.

țara 
secundă a 
și va juca 
in compa- 
dl vizionare, 
acestor In
in numărul

Echipa de rugby Universitatea Timișoara 
șl-a Început turneul tn Italia, juclnd la 
Rovigo cu formația Tosimoblli, care ac
tivează fn prima divizie a campionatu
lui. După un ioc de an bun nivel tehnic, 
eu numeroase faze spectaculoase, sco
rni a fost egal : 15_ 15 (3—6).

i 
nadei. Partida s-a Încheiat cu scorul de 
5—1 (2—1, 2—0, 1—0) In favoarea șportl-, 
vilor cehoslovaci.

LA PATINAJ VITEZA
34 p. 4. Șc. sp. Sibiu 33 p. 5—6. Di
namo Brasov și Mureșul Tg. Mu
reș 31 p. 7. Constructorul Buc. 18 
p. 8. C.S.M. Cluj 8 p, 9. Dinamo 
Buc. 7 p.

Federația Internațională de scrimă a al
cătuit, clasamente mondiale la cele trei 
arme. Cel mal bun floretlst al anului 1972 
a f-st declarat polonezul Wltold Woyda, 
urmat de maghiarul Jena Kamutl șl 
francezul Christian Noel. Mlha! Tiu a 
fost c:asat pe loca! șapte, tn clasamen
tul celor mal buni spadasini, pe primul 
loc se află Csaba Fenyvesl (Ungaria), 
secundat de Ladegalllerle (Franța). Ste
fan Pcngraț (România) ocupă locul 
nouă. în ierarhia celor mai buni sa- 
breri primul loc este deținut de sovie
ticul Viktor Stdlak. Clasamentul celor 
măi bune floretîste are in frunte pe ita
lianca Antonella Ragno. Ana Pascu șl 
ileana Gyulay sînt situate pe locurile cpt 
șl. respectiv, zece

In cadrul competiției Internaționale de 
hochei .Cupa Mondială”, care se desfă
șoară tn aceste zile la Colorado Springs 
(S.U.A.), s-au tnttlntt o selecționată a 
Cehoslovaciei șl echipa de tineret a Cs-

Id cel de-al doilea meci din cadrul tur
neului pe care-1 Întreprinde In S.U.A., 
echipa de hochei a orașului Moscova * 
jucat la Phoenix cu o selecționată locala. 
Hochelștll sovietici au terminat Învingă* 
tori cu scorul *de 5—4 (3—2. 0—1, 2—1)< 
■
Campionatele Internaționale de tenis ale 
Australiei au continuat la Melbourne cu 
disputarea primelor partide din sfertu
rile de finală ale probei de simplu băr
bați tntr-o partidă așteptată cu mare 
Interes, s-au Intilnlt Aleksandr Metrevelt 
șl Onny Parun. După cinci seturi de 
mare luptă, care au necesitat peste trei 
ore de joc, victoria a revenit cu 6—4, 
3—6. 6—3, 6—7, 6—3 lut Onny parun. 
Pentru semifinale, s-a mat calificat si 
vest-germanul Karl Metier, care a dispus 
cu 7—6, 6—7, 6—3, 7—6 de
N’GodrelIa.
D
Localitatea daneză Siagelse a 
întilnfrea internațională amicală 
bal dintre reprezentativele feminine ale 
Franței și Danemarcei. La capătul unul 
joc echilibrat, scorul a fost egal : »—9
(6-5).

francezul

gazdult 
de hand-

CINE VA CIȘÎiGA „CUPA SPERANȚELOR" LA ÎNOT
La Ploiești a-a continuat întrece

rile de înot din cadrul -Cupei spe
ranțelor". înaintea ultimelor probe, 
m fruntea clasamentului se aflau 
Auturile 
Reșița și 
tehnice :

COPII

Petrolul Ploiești. Șc. sp. 
Crișul Oradea. Rezultate

D — 4X58 tn spate (b) : 
?c sp Reșița 3 01.5. Crișul 
4x50 m spate (f) : $c sp. 
3.08,2, Șc. sp. Brăila 3:12,2;

3:05.0 :
Reșița

COPII C — 200 m mixt (b) : F. 
Mustață (Șc. sp. Brăila) 3:02.7, F. 
Visan (Petrolul) 3:03,5; 200 m mixt 
(f) : Mariana Marin (Șc. sp. Reșița) 
3:09.8 ;

COPII B — 200 m mixt (b) : Șt. 
Mitu (Șc. sp. Galati) 2:46,6, M. 4an- 
dache (Petrolul) 2:52,2 : 200 tn
mixt (f) : Carmen Călin (Petrolul) 
2:55,2, Mihaela Georgescu (Petrolul) 
2:56,8; 4X100 m bras (f) : Petrolul

m bras
Petrolul

6:18,2, Crișul 6:33,0; 4X100
(b) : C.S.M. Cluj 6:07,5,, 
6:14,0 ;

COPII A — 200 m mixt
, Aldea (Petrolul) 2:29.2. t> Cotranță 
(Crișul) 2:35,2 ; 200 m mixt 
tălina Pănulescu (Petrolul) 
Karin Parutseh (Sc. sp.
2:49,4 ; 4x100 m bras (f) :
Timișoara 6:10,0; 4X100 tn
(b) : Petrolul 5:31,3,

(b)« D.

(l) ; Că- 
2:47.8, 

Timiș.) 
Șc sp.

bras

< i

r.ua
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A MAI TRECUT
UN AN DE SPORT

De-acasă sau

Cu amintirea încă vi»
A tot ce-n suflet ne-a adus :
Și clipe lungi de bucurie 
Și vagi motive de-astenie, 
Ce-n mod ciudat s-au suprapus.

Păstrat de mine, ca o Cupă, 
In raftul vremii, pe-un suport, 
Sub amintiri, ca sub o lupă, 
Nostalgic locul și-l ocupă 
De azi, trecutul an de sport...

Cu-aceleaji „fugi* în graba mare, 
De-acasă sau de la birou.

Cu pachețelul de mîncare, 
Strivind-grăbiți în buzunare 
Un măr, trei roșii și un

Cu-aceleași aprige dispute 
în jurul unui arbitraj, 
Ce-n ultimele trei minute 
Ti-a pus speran’ele pierdu**, 
în cel mai sumbru ambalaj.

FRED GHENADESCU

acr-jt: s hs J

> mb : âod rice el ei «

N. CLAUDiU v ♦ *■«■* ********** A****»***********-*

treabă cu stoperul, dar schimbul ăsta de o

Uz Uz Mz >*Z V*Z Uz' Uz X>Z Uz N*z N*. *ZfS ZjK ZjA " f*" Aj*” Aj* ZfS ZjX ZfX Af* Zț* Af* Af
Unul automobilist cu boala vitezei I

Cu-aceleași certuri cu o 
Care te crede misogin, 
Căci ea — de fiecare___
Cînd este meci — e-abondonctă 
în schimbul fentei lui Dobrin.

dotă

Cu-același rz de tineret* 
Ce revenea duminical. 
Mai eficace — de ius’e'e — 
Decît trei dansuri săPărețe 
Și-o tonă de Gerovdaț.

Cu-aceeași sp'end^dă zv'c* •• 
De-atlet Io ultimul e^ort. 
Azi ,J2* ne dă de șt-re 
Că ji-a-ncheiat acea me- -e 
De-a însemna un an de sport.

Dar la banchetul de-ndteiere. 
Ca despre orice vechi sco-*v. 
Să ne-amintim cu precădere 
De fazele ce-i fac plăcere.
Din vremea-n care-a fost ocfnr.

Start

Desen de S. NOVAC

De Anul Nou, l-am sărutat
$i „La mulți anl“ eu l-am urat. 
Dar văzindu-1 cum se duce,
Mă gîndeam : De-o să-1 apuce I

Argentfevl Meals
Discurile noastre trate
Slnt „Dectreeord". J»
Al Uo, singur, pe dreptate,
E E&trecord— AMhCal t

Canotorilor noștri, meăiȚitt t* 
Olimpiadă

Scot din ape-adlnel pescarii. 
Crapii, somnii sau chefallL 
In schimb, lată, lopătarii 
Tot din apă scot... medalii.

Unul șahlst
Cînd are masă-mbelșugstă
Și pe de-asupra trei clondire.
Nu depășește niciodată, 
ca-n meciuri, timpul de glndlre.

CEDEZ minge umflată contra portar 
dezumflat, sau mai curlnd invers. La 
ziar sub „Poartă" sau „Peste poartă".

VÎND autoturism tip cupeu, In pre- 
zenf decapotabil. Capota e la Săftica, 
restul la Tincăbeștl, cioburile neatinse. 
Vizibil pe șoseaua București — Ploiești, 
de la kilometrul 22 pină la 56.

cedez bicicletă contra Renault 18, 
fără să mal cer și diferența în bani, deși 
o să am cheltuieli cu benzina și uleiul;

ALERGĂTOR de fond, sentimental, 
caută fonduri. Indiferent culoarea : bru
nă șatenă sau oxigenată. Să aibă canto
nament cu Intrare separată șl carnete 
c E.C. cu vechime, că vreau să Învăț 
și automobilismul.

COPII, amatori de sport, c&utăm spa
țiu pentru teren de sport, în cartierele 
în care locuim. Numai oferte serioase, 
indiferent prețul. Plătim bine în bom
boane, CI-CO șl grlș cu lapte.

VINATORI amatori ! Nu alergați după 
doi iepuri, că... vorba proverbului. A- 
provizionațl-vă tolba cu Iepuri, de la 
magazinele de specialitate. Deservirea 
ireproșabilă și... discreție absolută.

T.A.P.L., In dorința de a veni ta spri
jinul antrenorilor, va deschide in anul 
viitor baruri de zi și de noapte, unde 
pot fi găsiți mal ușor fotbaliștii care nu 
slnt de găsit la antrenamente.

GtGEL, 5 ani vtrstă, dau trenuleț elec
tric, contră portret și autograf file Năz- 
tase.

PIERDUT galerie activă cu șepci roșii. 
In cartierul studențesc din Cluj. O declar 
nulă.

VINDEM contract titlu de campioană, 
preluăm competiție confort II, eventual 
Cupă României. Telefon — F.C. Argeș, 
U.T.A. și Rapid.

VINDEM convenabil, una pină la șase 
luni suspendare. Plata șl in rate. Un 
grup de jucători din Făgăraș.

TINAR ofer menaj serios în poarta e- 
chipei naționale, contra titularizării, și a 
unei prese bune. Căsuța stadionului Giu- 
lești.

Start it mult erUȚtaf«
y»******-*********«***»*«***»****«»*«**«*»****************************************

:**«**» AL CLENCtU *******

Gimnastul: — Atu mă pricep să aleg un cadou 1 
— Curios! Am citit că ești tare ia inele...

D. PETRICA

Și-aplaudlndu-l pe erou!
Ce pleacă azi cu pașii grei 
Să stăm tăcuti, privind tabloul 
în care-și scoate-ncet tricoul. 
Ca să-l predea lui „73*—

Fred FIREA

— Scizză-mă, aveam
♦ locuri rr.-a derutat—
*
************ A* x**-»-**

Cct eu

Campionului olimpie 4c 
Berce&nu

îți strtr.geal ca-ntr-o curea 
Adversarul, de mijloc, 
Încît luL chiar pe saltea. 
Nu l-a fost eoO deloc :

Unete •ertdecte stet provocate 
deoarece «mdurătorH auto adorm la

N-au avut vreme, probabil, să 
la birou.

tartar

FOTO-GHICITOARE

M ■

De sezon.

UN CAMPIONAT CA-N FILME!

pot.ce

Di-

dar

o 
tu

de 
nu
la

mi
mai

mrbalent

adversarul 
__ i jos

Marcaj = S’V
ie

Unui serimer lăudăros

Toată lumea-aș vrea să vadă 
Comportarea ta anostă. 
Fiindcă faci mereu p’rsdă, 
însă nu ai SL„ ripostă.

• Adevăratul fotbalist 
se cunoaște după felul 
cum lovește cu piciorul! 
în minge sau în... adver- 
»ar.

Luptătorilor
Atltor luptători de *eamâ.
De Clenclu, doar, le este les-r.i. 
Că dacă-i vede nițeluș.
Din trei mișcări ajung in _ ta* !

Eirabetel Pohhroniade. care este 
șt o apreciată cronicară la Kano

Nci eonstatarăm că de-o vreme, 
Orice „examene" absolvi ;
Ca reporterâ_. pul prcb’emo
Ș: ea șatartă._ le rezolvi.

Se v» TOrt» e peste ani.
CS=a Sa ta rini pe-ameriearX 
Ca ta rabtau mei :
„TRD. OOAMX2-AU FOST ȘL.. PE TOT1 

TREI !"

.H o «rbitra I Păi se poate î 
Huo ! Afară 1—• — stal puțin. 
M-a făcut nimica, frate.
— .M-a fâcut. dar n._ previn !

UeuI hicăior de teals u» 
fucînd tab șl pre» tr.ctt.
Cică, după ani iest-:.
Iert a luat tnem: ce:
Unul roz. Soției lai.

Construlrăm patinoare. 
Bine Înzestrați să Cm, 
Dar patinatorii, care.
Cum și cînd U... constreta: ’

După multe peripeții, prima parte 
a campionatului a luat sfirșit. știin- 
du-se acum de partea cui a fo6t 
„PUTEREA ȘI ADEVĂRUL". Steaua 
s-a dovedit „UN CANDIDAT LA 
PREȘEDINȚIE", deși Dinamo nutre
ște încă „MAREA SPERANȚA 
ALBA". „AL TREILEA", Jiul Pe
troșani, ca și ceilalți „TREI DIN 
VIRGINIA* : Petrolul Ploiești, Uni
versitatea Craiova și C.F.R. Cluj, au 
reușit „FUGA DUPĂ LINIȘTE".

„PROVINCIALII* de la Sport 
Club Bacău stau c-omod la „FERMA 
DIN ARIZONA". Rapid, care dăduse 
în „MANIA GRANDORII", a înțeles 
„UN ADEVĂR PE JUMĂTATE" și 
abia acum începe să se simtă 
„DEPARTE DE LUMEA DEZLĂN
ȚUITA".

Cu U.TA. e „O POVESTE VE
CHE". După „AVENTURA" din de
but, acum „ALEARGĂ REPEDE, 
ALEARGĂ LIBER", Împreună cu 
Steagul roșu Brașov și F C. Argeș 
spre „UN COLȚIȘOR DE RAI".

Dar acolo unde „SECERA VÎN- 
TUL SĂLBATIC" și începe „RĂZ
BOIUL SUBTERAN", A.S.A Tg. Mu-

DICȚIONAR FOTBALISTIC
Echilibru de forțe = Victorie în cumpănă
Fotbal = Zeu căruia i se închină mai toate confesiunile
Joc de temporizare = O Tempura !
Șut cu latul — Portar de-a lungul
Ultimele clasate = „A fi sau a nu fi ?“
Fotbal destructiv = Fratele vitreg al fotbalului
Joc în forță = Fotbaliști-cașcadoti
Un punct, două puncte = Punctuație fotbalistică 
Pasă = Legătură directă între echipier și adversar
Suporter = Persoană care suportă orice echipei sale și nimic adversa
rilor ci.
Ofsaid imaginar == Arbitru... științifico-tantastio

Ai tf’PCM 0
DEFINIȚII 

APROXIMATIVE
AUTOMOBILISTE...

Se spune că alcoolul e periculos 
pentru că se urcă sus, la cap.

Eu cred că e periculos, pentru că 
se lasă, jos, la accelerație.

*■
Știți care e primul lucru pe care 

fl fac dacă îmi cumpăr mașină 7
O vînd. S. VASILE, GHIMPAȚI. Năstase. rega

listul, nu este rudă cu Năstase, jucăto
rul de tenis, intre el, de altfel, e-île o 
mare deosebire : numdi Năstase, teri’S- 
manul, primește aplauze cind trimite 
mingea peste plasă.

reș este pe un „DRUM ÎN PENUM
BRA" iar Farul, fostă „STEAUA 
SUDULUI*, se află la „20 000 DE 
LEGHE Sl'B MĂRI*. Universitatea 
Cluj, de asemenea, se vede în fața 
unui „ORIZONT ABRUPT" și s-ar 
putea vorbi curînd despre „ULTI
MUL DOMICILIU CUNOSCUT". în 
sfirșit, ceilalți „NAUFRAGIAȚI ÎN 
SPĂȚIU", C.S.M. Reșița și Sportul 
studențesc — dar mai ales Sportul

Metodă de a face

*
Vecinul meu a plecat cu autoturis- 

— ! ne Valea Oltului, să bea ape la 
Căiimănești.

Pînă la urină, din cauza vitezei, a 
băut apă din Olt...

*
Măi mulți cititori ne roagă să 

atragem atenția tinerilor posesori de 
autoturisme, ca în 1973 să nu se mai 
înscrie la răliurile Mimi-Fifi-Lili- 
Zizi și retur, fntrucît acest traseu 
este plin de obstacole și riscă să 
rămînă pe geantă sau pe... portofel.

Cel mai sigur raliu este cel fixat 
de Ofițerul Stării Civile.

I. AVIAN

Cfce sînt Ur.erii fotbaliști din foto
grafie 7 Eforturile dv. de a-i recu
noaște vor fi zadarnice, pe de o 
parte pentru eă fotografia a fost fă
cută a-'jm an sfert de veac, iar pe 
de altă parte fiindcă nici until din 
jucătorii pe care îi vedeți n-au faeut 
parte din marile echipe ale Diviziei 
A : I.Î.A„ C.C.A.. Dinamo etc.

Șl, totuși, este vorba de nume cu
noscute, pe care le intiiniți și astăzi, 
fie la sfirșitul cronicilor sportive, fie

în alte coloane Se presei noastre. 
Fotbalul, d .: ă cum vedeți, a fost, ca 
si pe-tru mulți alții, dragostea din 
::-erefe a iui Aurel C. NeagU, Radu 
Irziceanu, Romeo Villara, Matty 
Aslan turistul î>, Ion Mărginea-
na. C. Dumitriu etc.

După cum spuneam, cel mai mulți 
slnt astăzi... temuți cronicari de 
fotbal, care r.u se împacă eu jocul 
slab ai unor fotbaliști. Ceea ce nu 
înseamnă, însă, că e recomandabil 

întodeauna să-l puneți pe cel care 
critică să joace în locul celui pe care 
l-a criticat..

DE TOATE
Cu prilejul Anului Nou, admira

torii și suporterii urează șahiștilor 
remize fericite, șj le mai urează 
ca pentru fiecare mutare să nu se 
mai gîndească pînă la... anul ți la 
mulți ani, ci, dacă se poate, iute 
ca săgeata 1

Minați măi 1
Un cunoscut fotbalist și-a lăsat 

bocancii la ușă. sperînd că Moș 
Gerilă o să pună în el darurile.

Dar, Moș Gerilă nu s-a apro
piat de bocancii lui. I-a fost frică 
să nu-I cotonogească.

SFATUL MEDICULUI
Pentru noaptea de Revelion se 

recomandă aceeași viată sportivă 
pe care unii sportivi o duc și în 
timpul anului i lapte de Odobești, 
iaurt de Panciu și Murfatlar pas
teurizat. în prealabil, se recomandă 
încălzirea. Dacă e rece caloriferul, 
încălzirea se face cu combustibil 
de Pitești, de 40 de grade.

Nu se recomandă atacuri prea 
dese la oala cu sarmale. împotriva 
celor cară nu respectă această pre
scripție, arbitrul va indică lovitura 
de pedeapsă; un șut cu... bicarbo
nat, de la 11... grame în sus.

•<**

ALBERT P.OȘCA, BUCUREȘTI. Ați 
vrea modernizarea luptelor, prin înlo
cuirea saltelei cu un studio sau năcar

recamier. Dacă ar fl luată în conside
rație propunerea dv., acest sport n-ăr 
mal fl afiliat la Federație, ci la O C,L. 
Mobila.

NAPOLEON PAVAZA, BRA1LA. Gre
șiți ! Mingea de fot'bal nu este’ confec
ționată din piele dd catîr, deși de multe 
ori se îhcăpățlndază să nu Intre in 
poartă.
. TtTf POPESCU, CONSTANȚA. Ce se 
face un jucător de fotbal, cînd imoă-

trînește șl devine orb șl surd ? Arbitru 
de fotbal !

B. RUPATORU, IAȘI. Epitetul de 
„Omul cavernelor" cu care vă gratu
lează adversarii, nu' are nici un suport 
științific, pentru simplul motiv că omul 
cavernelor nu juca fotbal.

N. E. DUMERITU, BRAȘOV. NU. COS- 
monauțil de pe „Apollo 17" n-au gâ«it 
nici un balon de fotbal pe lună. Proba
bil că șutul formidabil tras de către

CARACTERIZĂRI CONCRETE PENTRU DOUA MARI RACHETE
studențesc care aleargă „DESCULȚ 
ÎN PARC" — caută să evite „JOCUL 
DE-A MOARTEA" _.

Dar aceasta nu a fost decîf 
„TOAMNA CHEYENILOR". La 
primăvară, urmează „ȘARADA". Nu 
este exclus să intervină „SFÎNTA 
TEREZA ȘI DIAVOLII", îneît nu se 
știe pentru cine vom păstra „UN 
MINUT DE RECULEGERE".
Pînă atunci, „TORA, TORA, TORA" I

Un carierist
Pe-aceștt sportivi șl buni amici, 
îi pizmuiesc pentru... servici I

Un jucător de table
Tiriac și cu Năstase
Slnt un fel de... șase-șase.

Pentru mine-l un
Cum de au așa...

Un

Un croiter
mister’
rever 1 
critic de artă

Jocul lor — un joc aparte
E a Opta dintre arte.

• Antrenorul făcuse o 
nouă „achiziție". Mai tîr- 
ziu s-a dovedit că o fă
cuse de la...... solduri” I

• Arbitrul are 
siune grea. Fă-i-o 
ușoară.

• Deși L-----
faultat cade, mai 
cazi ta, iovindu-i.

• Sjnt sportivi și spor
tivi Unii dau tot 
alții., cu ce pol

• Nu știu de Ce, __
la căldura lanternei roșii 
te trec sudori reci.

A. DRAGOȘ

C — în fața mea să nu pronunți cuvintul ăsta., zii oricum: accele- 
î rat, personal, expres, numai „RAPID" nu !

*Aă;Ar*A**AA*AAA*AA*i*rA*AiA'A*AA*AAAAAAAA*****~*1bt*fr**A*A*A

REFLECȚII
• ba pătrunderea per

soanelor străine pe teren 
arbitrul a întrerupt jo
cul. După evacuarea A- 
cestora, toți au constatat 
eă pe teren mal rămă
sese un jucător... străin 
de fotbal!

• Balonul a fost șters 
de portar cu vîrful dege
telor după Care a intrat... 
curat în poartă I
• tntilnind o apărare 

beton. Înaintașul advers 
ji-a... fracturat un 
cior I

ei Se îndrăgostise 
minge. Dar mingea 
prea era... punctuală 
Intîlnire I

• A fost un șut de pro
bă. Fiind la proba 1, era 
cusut cu... ată aibă I

• A făcut tot ee-a vrut 
în terenul adversarului 
în afaro de înscrierea go
lurilor. Ceea ce înseam
nă că n-a făcut... nimici

• Nu-1 nevoie să vă 
sărutați și să vă îmbră
țișați după înscrierea u 
nui gol. pentru că fotba
lul nu-i... perlnită i

• Nu neglijați lecțiile 
de antrenament pentru că 
ia meciuri nu vă suflă 
nimeni. Adversarul vă 
șuflă... doar mingea 1

• Dacă un jucător îsl 
pune echipa In „priză", 
adversarul nu este obli
gat să-i facă legătura 
cu... pămîntul I

• Sînt unii salariat! 
care nu ies pe teren, de
cît atunci cînd se reia 
campionatul I

fotbalistul fndieat de dv. spre poarta 
adversă, a trimis mingea pe alt corp 
C6T6SC.

C. PRUDENTU, ANTRENOR, ORADEA. 
Prin expresia latină „Hanibal ante oor- 
tas“, nu trebuie să se înțeleagă că el îșl 
ținea luptătorii în fața porții propriei 
cetăți, ci că îi ducea în fața porții cetă
ții adverse.

VASILE BOBU. BELGIUGATELE. Stn- 
teți columbofil 7 în cazul acesta, proba
bil că v-ați dat seama ce înseamnă 
destinul : Unul se naște pofumbei călă
tor și zboară, far altul se naște „calde 
porumbelu" șl se mănîncă 1

RECOMANDĂRI DE SPECTACOLE PENTRU REVELION
Ilie Năstase : MARTIN ÎN AL NOULEA CER
Stan Smith: DUPĂ CĂDERE
Argentina Menis : FATA CARE A FĂCUT O MINUNE
Rătlucanu : TRĂZNITUL MEU DRAG !
Arbitrul Vasile Pădureanu : DESPRE UNELE LIPSURI, NEAJUNSURI

ȘI DEFICIENȚE ÎN DOMENIUL... ARBITRAJULUI
Boxerii noștri la J.O.:
Comisia de disciplină a

MULT ZGOMOT PEN I RU NIMIC
F.B.F.; Fii CUMINTE, CRISTOFOR 1

Pagină de pmor realizată de : 
Barbu ALEXANDRU. Jack BERÂ- 
R!U, Corin BIANIJ Victor HUMU, 
Mircea M. IONESCU, Alexandru 
LAPUȘNEANU, Dumitru MAZILU, 
George MIHALACHE, D. MO- 
RARU-SLIVNA, Safin I. MUSAT, 
Giuseppe NAVARRA, Dumitrii 
NEGREA. Mircea POPESCU, V. D. 
POPA ft Vasile RADULESCU.



PURTĂTORII TRICOLORULUI ROMÂNESC PE MERIDIANELE GLOBULUI

JOCURI OLIMPICE
MEDALII DE AUR — 18 ; 1952 — 1 (tir) ; 1956 — 5 (box. co oc-ca

noe și tir) ; 1960 — 3 (atletism, lupte și ti»); 1964 — 2 (a4Maa|; 1963 
— 4 (atletism, scrimă, si eaiac-canoo) ; 1972 — 3 (lupte si OMC-coBMi.

MEDALII DE ARGINT — 21
MEDALII DE BRONZ — 32

CAMPIONATE MONDIALE
MEDALII DE AUR — 66: 16 caiac-canoe, 18 tenis de mase ’5 po

pice, 6 handbal, 6 lupte, 3 «crimă, 2 tir, 1 canotaj, 1 ae-e—ede mb, ’ 
compoziție șah ista, 1 pescuit staționar, 1 parașutism.

MEDALII — ----------
MEDALII

DE 
DE

6
MEDALII

tir, 4 tenis
MEDALII
MEDALII

ARGINT — 56 
BRONZ — 54

CAMPIONATE EUROPENE
AUR — 62: 27 caioe-canoe, 6 canotaj, 6 bai, $ lupte, 
masă, 3 atletism, 2 bob, 1 volei, 1 arrowodeim. 
ARGINT — 121
BRONZ — 100

DE 
de 
DE 
DE

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

2
22 de locuri I : 8 tenis de masă, 5 volei, 4 handbal, 3 scrimă . 

rugby.

5

CAMPIONATE MONDIALE DE TINERET
MEDALII DE AUR — 10 : 5 scrimă, 2 handbal, 1 bob, 1 șcF 
MEDALII DE ARGINT — 9
MEDALII DE BRONZ — 4
CAMPIONATE EUROPENE DE TINERET Șl JUNIORI

MEDALII DE AUR — 57 : 21 tenis de masă, 10 caiac-canoe, 
lupte, 4 atletism, 4 box, 4 tir, 2 popice, 1 fotbal.

MEDALII DE ARGINT — 39 
MEDALII DE BRONZ — 43

CAMPIONATE MONDIALE UNIVERSITARE
DE AUR — 19
DE ARGINT — 31
DE BRONZ — 40
CAMPIONATE Șl JOCURI BALCANICE
DE
DE
DE

MEDALII 
MEDALII 
MEDALII

MEDALII 
MEDALII 
MEDALII

9 : 1952 1 (tir):
2 (atletism, haltere);

AUR — 668
ARGINT — 533
BRONZ — 440

RECORDURI OLIMPICE
1 (tir) ; 1960 — 2 (atletism, tir) ; 1964 — 

1 (atletism).
1956
1968 — 2 (atletism) ; 1972 —
RECORDURI MONDIALE
atletism (20), popice (6), tirSENIORI — 57:

aviație (20).
JUNIORI — 31: atletism (15). haltere (15), tir

RECORDURI EUROPENE
SENIORI — 17 : atletism (17)
JUNiORI — 36: atletism (17). haltere (18), tir, (1)

ROM AN IA —prezență activă
în viata sportivă mondială

Asia si

:e:e.e
—rx poporu

ft2>. G£

ea. pe lis
tele federațiilor internaționale fî- 
rareaxă peste lâ* arbitri intemațio- 

drn România.

noastre. imnai xepuo.c..
Româma a fost intona: 

a sute de mii de spectatori

U H

• Relații cu organizații 
sportive din 125 de țări.

• Sportivii
11 ccmpionate
și 34 europene in 1972.

români la 
mondiala

(4), (modelism (/),

(1)

Ilie Năstase cu prețiosul său trofeu dobîndit cu prilejul celui mai 
mare succes din cariera sa — Forest Hills 1972

In a Him ii L5 ani. sportivn 
au cucerit la Jocurile OUaspice. 
campion axele mondial e și eurapeve 
14b medalii de aur. In cinstea 
si a țârii 
Socialiste 
in t
și a milioane de telespectator: 
Tokio și Mexico, la Melbourne 
Roma, la Hels.r.k: Și Baeooa A_-e 
la Moscova și M:Ha ■ a- 
și Yokohama, la Faris s. — m_ 
alte orașe. Succesele ob’.riu’.e < 
sportivii româr.i In cadra, ce—*? 
tițiilor oficiale fiind larg popular 
zate prin presa, radioul _șs 
ziunea din lumea ir^eaga. 
stituît un mijloc import 
popularizare a Românie: socia^te.

Spori'âL ca ■e in zâele noastre a 
devenit un fti 
sal, practicat ■ 
după reguli ș 
ceptate, și-a •? 
ptsațioaai des’.i

in
lomen social univer- 
;e toate continentele 

norme imagini ac
ea: un sistem com- 
ii de bogat și stabil, 

în cadrul căruța un loc important 
îl ocupă camoionatele mondiale si 
continentale. In anul 1972, sportivii 
români au participat la 11 cam
pionate mondiale și la 34 campio
nate europene. Aceste mari compe
tiții nu sînt numai un prilej _ pe
riodic de confruntare a posibilită
ților, de ierarhizare a valorilor 
sportive. Ele constituie. în același 
timp, și putem spune chiar. în pri
mul rind. un minunat prilej pentru 
participanți de a se întîlni. de a 
trăi împreună într-un climat des
chis și amical, de a-și cunoaște re
ciproc obiceiurile, de a vedea in 
acțiune prietenia dintre tineri din 
zeci du țâri.

De asemenea. în acest an. spor
tivii români au fost prezențî la 25 
campionate balcanice, au susținut 
169 întreceri interțări. 100 Ma’ 
cursuri intercluburi și au participat 
la 350 turnee și campionate inter
naționale. în anul 1972, sportivii 
români au luat parte Ia un număr 
dublu de competiții internaționale 
față de anul 1966.

Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport a urmărit și ur
mărește în mod consecvent dezvol
tarea, adîncirea și diversificarea re
lațiilor de prietenie și întrajutorare 
tovărășească cu organizațiile spor
tive din toate țările socialiste. în 
decursul arilor, un număr impor
tant de concursuri au deven’t tra
diționale ; la ele. sportivii români 
și cei din celelalte tari socialiste, 
participă reciproc. Aproximativ 
7O3'o din numărul total al competi
țiilor noastre internaționale se rea
lizează cu sportivii din aceste țări. 
Comunitatea de orinduire, de ideo
logie și de țeluri face ca rivalitatea 
dintre sportivii țărilor socialiste să 
capete un conținut nou, îmbogățit 
pe plan etic de ideea colaborării, 
intr-ajutorării schimbului de ex-

• 62 de reprezentanți 
români in organele de 
conducere ale federațiilor 
internaționale.

• Peste 150 de arbi
tri români cu ecuson in
ternațional.

• Sportul românesc a- 
filiat la 44 organizații 
internaționale.

colaborare, fac schimb de informa
ții și publicații cu organizații spor
tive din 125 de târî.

La Institutul de Educație Fizică 
și Sport au studiat și s-au calificat 
ca antrenori ș: profesori de educa
ție fizică tineri din multe țări din 
Europa. Africa si Asia.

Un număr important de specia
liști și antrenori români de hand
bal. voie:. fotbaL lupte, box. au fost 
invitați să lucreze și să sprijine dez
voltarea acestor sporturi în Algeria, 
Tunis. Libia, Tanzania. Maroc, Re
publica Zair. Indonezia. Mexic, Si
ria. Iran șa.

Alți tehnicieni «portivî români 
au fost, de aserr.er.ea, solicitați să 
împărtășească din experiența lor 
colegilor lor din Grecia. Turcia, Ita
lia. Olanda. Franța. R. F. a Germa
niei, Luxemburg, Canada, S.UĂ.

Publicațiile și cartea sportivă 
constituie și ele o punte de legătu
ră, un mijloc pentru cunoașterea 
experienței altor țări. In România, 
pe lingă sutele de titluri originale 
tipărite în milioane de exemplare, 
au apărut și zeci de cărți traduse. 
La riadul lor. lucrări românești ca 
..Handbal în 7" de loan Kunst-Gher- 
mănescu. „Handbalistii români și 
tactica jocului" de E. Trofin, „Con
ținutul și metodica antrenamentului 
sportiv contemporan", „Medicina 
sportivă" și altele au fost traduse 
și tipărite în Mexic, Italia, U.R.S.S. 
și alte țări.

Organizațiile sportive din Româ
nia sint afiliate la 44 organizații 
internaționale. Reprezentanții Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport și ai federațiilor iau 
parte activă la lucrările organiza
țiilor internaționale, în cadrul că
rora au acționat cu succes pentru 
democratizarea și îmbunătățirea ac
tivității acestora, pentru drepturi

■ama

LA CE COMPETIȚII MONDIALE, EUROPENE Șl BALCANICE 
VOR PARTICIPA SPORTIVII ROMÂNI IN 1973

7

IANUARIE

BOB 18—31. Campionatele europene, la Cervinla (Italia)

FEBRUARIE

FOTBAL.
POPICE.
TENIS. Meciuri în cadrul
TIR. Cupa Europei Io talere, in Cehoslovacia

27 România — R.D. Germană, Ia București 
Campionatele europene de juniori, în Cehoslovacia 

.Cupei Davis'

Ț|R.-14—17 Campionatele europene la armă cu
Linz

BOB.
SCHI.

aer comprimat, la

(S.U.A.)4—20 Campionatele mondiale, la Lake Placid
24—25 Campionatele balcanice, la Poiana Brașov ■

MARTIE

2—4 Campionatele europene la probe nordice (juniori), InSCHI.
U S.

ATLETISM, 10—11 Campionatele europene de sală, la Rotterdam 
HOCHEI. 21—31 Campionatul mondial, grupa B, la Graz 

21—31 Campionatul european (juniori), în; Olanda

APRILIE
TENIS DE MASĂ 5—16 Campionatele mondiale, la Sarajevo 
LUPTE LIBERE. 9—11 Campionatele europene, In Elveția 
FOTBAL. 18 România—U.R.S.S., la București
TIR. 24—30 Campionatele balcanice la armă cu
BASCHET, Campionatul european (junioare) — 

nefixate,

glonț, 
dată

In Iugoslavia 
șl localitate

IUNIE
BOX. 1—9 Campionatele europene, la Belgrod
LUPTE GRECO ROMANE. 1—4 Campionatele europene, în Finlanda 
HALTERE. 9—17 Campionatele europene, în Spania
FOTBAL. România—Turcia, la București
TIR. Campionatele balcanice la talere, 
ATLETISM. 30—1 Cupa Europei (m), la

(dată nefixato) 
în Turcia
Atena

IULIE
Ia Găteborg

(juniori), în R.F. a Germaniei 
în Bulgaria

SCRIMĂ. 2—13 Campionatele mondiale, 
CICLI5M. 3—8 Campionatele europene 
TENIS. 17—22 Campionatele balcanice,
CICLISM. 22—24 Campionatele balcanice, în Turcia 
CAIAC—CANOE. 26—29 Campionatele mondiale, la Tampere 
ATLETISM. 28—29 Campionatele balcanice (juniori), în România 
CICLISM. Tour de l'Avenir (date nefixate)
NAVOMODELE. Campionatele europene, în Cehoslovacia

in «vranele de condu
cere m ia comisiile tehnice ale fe- 
derair.I«e internaționale sint 62 re- 
prarauati români- Unii c: 
oes*_a de C

tar.ții 
s-au 
mis-

lățirea și a 
dintre C.I.O. si 
male olimpice și 

intentarea unor probleme 
fundamentale ale Jocurilor O- 
hmpice. cum sint statutul spor
tivului amator, regulile de ad
mitere a sportivilor la Jocurile 
Olimpice, programul acestora și 
alegerea orașelor organizatoare.

Întreținînd relații cu organizații 
sportive din toate țările, de pe toa
te meridianele, participind perma
nent la activitatea organizațiilor 
sportive internaționale, organizațiile 
sportive din România socialistă iși 
înscriu aceste preocupări in con
textul general al politicii externe a 
partidului și statului nostru, contri
buie pe calea lor specifică la mai 
buna cunoaștere reciprocă, cultivă 
și promovează idealurile de conlu
crare, 
poare.

prietenie și pace între po-

șeful
ION PĂUN

secției relații internaționale 
a C.N.E.F.S.

Primirea caldă făcută handbaliștilor români după cucerirea celui de 
ai treilea titlu de campioni al lumii.

Echipa „de aur“ de la Jajce (1963 — campionatele mondiale și euro
pene): locul lin clasamentul pe'națiuni; de la stingă la dreapta: 
(sus) — Anton îvănescu, Vasile Nicoară, Haralamb Ivanov, Aurel Ver- 
nescu, (jos) Alexandru Iacovici, Simion Ismailciuc, Achim Sidorov.

Foto: Paul ROMOȘAN

SPORTIVII ROMÂNI PRETUITI PESTE HOTARE
7 7

în necontenită dezvoltare în ultimul sfert de veac, în cei 25 de ani 
mânesc și-a atras recunoașterea și elogiile întregii lumi sportive. Intr-o 
străine din această perioadă vom avea un excelent prilej de a rememora 
sportul românesc, și, totodată, mai multe păreri ale unor personalități de 
cu frumoasele realizări ale țării noastre în acest domeniu. Am ales mai multe frînturi care ni s-au părut extrem 
de grăitoare.

de via(ă liberă ai 
succintă trecere 

o serie de evenimente, care au consacrat 
seamă care s-au aflat în contact direct

Republicii, sportul ro- 
în revistă a presei

Nu ne îndoim însă că

BRUNDAGE. fostul 
Comitetului Internațio- 
„România poate fi

...AVERY 
președinte al 
na! Olimpic : 
mîndră de ceea ce a realizat în ul
timii ani. Ea poate fi mîndră de a 
fi construit nu numai stadioane
pentru marile competiții sportive,
dar și alte terenuri deschise tinere
tului și întregii țări. Avînd în ve
dere interesul publicului român 
pentru sport, se poate afirma pe 
bună dreptate că România va juca 
un rol din ce în ce mai important 
în sportul internațional și în mișca
rea olimpică". (Cu prilejul unei vi
zite făcute în tara noastră în 1955).

...BRUNO ZAULI (Italia), fost pre
ședinte al Comisiei europene de 
atletism, sublinia cu prilejul unei 
vizite în România ; „înainte de 
război auzeam vorbindu-se despre 
țara dv. — in sport — aproape nu
mai pentru meciurile de fotbal de 
la București, de la Timișoara, sau 
din alte orașe. Dar, după război, am 
putut constata o dezvoltare în multe 
alte discipline (caiac-canoe, lupte, 
box etc.) si în special în atletism".

.lolanda Balas a cîștigat la O-
mare siguranță" 
DELLO SPORT’"

_____ . - 
Hmpiadă cu cea mai
— s'-’a „GAZZETTA
— Milano după J.O din 1960, iar în 
manșeta lui „COMBAT" — Paris se 
putea citi în 1961 : „Fantastic ! Io- 
landa Balaș — 1.91 m la înălțime".

.....Marea învingătoare a campio
natului, românca Olga Orban-Szabo 
a dobîndit titlul mondial pe merit, 
deoarece a demonstrat că este cea 
mai bună floretistă o acestor între
ceri („CLARIN" Buenos Aires, după 
C.M. de scrimă din 1962).

Iată si cîteva spicuiri din presa 
mondială după ce echipa de handbal 
a României a cucerit da Praga, în 
1964) cel de al doilea titlu de cam
pioană mondială" „IDROTTSBLA- 
DET“ — Stockholm ! „România a 
cîștigat pe deplin meritat și sînțem 
mîndri că am pierdut doar la trei 
goluri diferență" : „L’F.OUIPE" — 
Paris: „România si-a îndeplinit în 
mod magnific sarcina de a-și păstra

diferență" : „L’F.OUIPE" 
„România si-a îndeplinit

au rămas în afara acestor rînduri și 

titlul de campioană mondială, grație 
unei perfecte măiestrii a 
jucătorilor, care au dovedit 
concludent că alcătuiesc în 
cea mai bună formație de 
în 7 din lume": „SPORT" Beograd’: 
„Românii au demonstrat că sînt 
fără egal în lume".

...„Trebuie să adresăm un bravo 
echipei române care a ținut în șah, 
pentru a patra oară consecutiv, e- 
chipa Franței. Din nou a ieșit în 
evidență minunata forță de joc a 
rugbyștilor români. Din 1957 noi am 
cîștigajt Turneul belor 5 națiuni, dar 
nu am putut să-i învingem și pe 
români". („L’EQUIPE" — după me
ciul Franța — România de la 
Toulouse, 1963).

...„De multi ani noi î-am conside
rat Pe români, pe planul voleiului 
P«r, ca echipa nr. I... Acum ei cîști- 
gă titlul european fără să fi cunos
cut înfringerea. Au învins atît pe 
campioana lumii, cît și pe fosta 
campioană a continentului, astfel că 
triumful lor 
SPORTS" — 
de volei din ____

...„Handbaliștii români, pentru a 
treia oară campioni ai lumii. Gruia 
si coechipierii săi au oferit celor 
7 000 de spectatori prezențî la Pa
lais du Handball amintirea unei seri 
de neuitat. Românii au fost formida
bili. După ce au avut meciul în 
mină, eleganți ca întotdeauna, ei au 
mai dat adversarilor (echipa R.D. Ger
mane) o ultimă șansă, în, prelungiri. 
Pînă la urmă însă formația română 
a obținut o victorie logică" („LE 
FIGARO" — după finala C.M. de 
handbal. Paris 1970).

...VASILI GROMIKO. antrenorul 
echipei de lupte a U.R.S.S. : „Este 
cel mai mare succes al luptătorilor 
români realizat vreodată la Jocurile 
Olimpice. îmi dau bine seama că 
românii au fost foarte bine pregă
tiți și pentru asta nu pot decît să-i 
felicit pe antrenorii lor. Gheorghe 
Berceanu, cu calitățile sale native,

tuturor 
în mod 
prezent 
handbal

este deplin („LES 
Bruxelles — după C.E. 
1963).

ATLETISM. 24—26 Campionatele europene (juniori), la Duisburg 
POLO. 24—26 Campionatul european (juniori), în R.F, a Germaniei 
ATLETISM. 25—27 Campionatele balcanice. în Grecia 
POLO. 26—29 Campionatul balcanic, la Belgrad
LUPTE. 31—2 Campionatele balcanice (tineret), la Timișoara 
Campionatele europene de juniori (localitate și date nefixate) 
TENIS DE MASA. Campionatele europene de juniori, în Grecia 
SAH. Campionatul mondial de juniori. în Anglia
TIR. Campionatele europene de talere (probcbil în R.F. a Germaniei) 
VOLEI. Campionatele balcanice (juniori), în Grecia

SEPTEMBRIE

Belgrad
juniori, în Olanda 
concurs complet, la Kiev

NATAȚIE. 1—9 Campionatele mondiale, la 
VOLEI. 4—14 Campionatele europene de 
CĂLĂRIE. 5—9 Campionatul european de 
BASCHET. 7—9 Campionatul balcanic (f), în Bulqoria

11—16 Campionatul balcanic (m), în Turcia 
CĂLĂRIE. 10—17 Campionatele bclcanice. la Atena 
LUPTE. 6—14 Campionatele mondiale, la Teheran 
SCRIMA. 21—25 Campionatele balcanice, la București 
SAH. 21—30 Campionatul balcanic, la București 
VOLEI. 22—29 Cupa mondială, în Cehoslovacia 
HALTERE. 15—23 Campionatele mondiale, la Hcvana 
FOTBAL. 26 R.D. Germană—România. în R D. Germană 
BASCHET. 28—6 Campionatul european (m), la Barcelona 
FENTATLON MODERN. Campionatele mondiale, în Italia 
TIR. Campionatele europene la armă cu glonț

OCTOMBRIE
GIMNASTICA. 12—14 Campionatele balcanice, la 
FOTBAL. 14 România—Finlanda, la București 
GIMNASTICĂ. 26—27 Campionatul european (f), 
TENIS DE MASA. Campionatele balcanice, în

(probabil în Spania)

Ploiești

la Londra 
Iugoslavia

MAI
BOX. 5—10 Campionatele balcanice, la Atena 
FOTBAL. 6 Albania—România, la Tirana
CICLISM 9—26 Cursa PScll
JUDO 10—13 Compîonatele europene, la Madrid 
GIMNASTICA 12—13 Campionatul european (m), 
VOLEI. 21—26 Campionatele balcanice (m-ț-f), în

la Grenoble 
România

AUGUST
CAIAC-CANOE 3—5 Camplonatel» europenu (juniori), la Wansch 

(Polonia)
CĂLĂRIE 4—8 Campionatele europene la sfirituri-ebstacole, la Anvers 
ATLETISM. 5 Cupa Europei (f), la București
INOT. 9—12 Campionatele balcanice, în Iugoslavia
MODELISM. 14—19 Campionatele mondiale la zbor liber, la Wiener 

Neustadt
ÎNOT. 18—19 Cupa Europei (m), la Bratislcva

NOIEMBRIE
HANDBAL. 3—18 Campionatul mondial (f), In Iugoslavia
FOTBAL 7 Bulgaria—România, la Sofia
GIMNASTICA MODERNĂ. 15—18 Ccmpfonotele mondiale, la Rotterdam 
HALTERE. Campionatele balcanice, în Bulgaria

DECEMBRIE

ȘAH. 20—31 Campionatul european (juniori), în Olanda

Redavțîa și administrația ț București, sir, Vâsli» Coala ar. 16 i telefoane J centrala 11.10.05, secția corespondenți 11.51,09, Interurban 72 și 280 ; telex:

multe altele, tot atît de prețioase, 

se va bucura încă de multe satis
facții. Este un mare talent și dacă 
ar fi să fac un clasament al meda- 
liaților l-aș situa pe primul loc. 
Nicolae Martinescu a meritat aceas
tă medalie pentru lunga și laborioa
sa sa activitate", (după J.Q. de la 
Miinchen).

...„Năstase este un expert în arta 
de a satisface publicul. El joacă un 
tenis proaspăt, inteligent, emoțio; 
nant, într-un stil care ar putea fi 
descris ca o efervescentă veselie... 
Marea trăsătură caracteristică a lui 
Năstase este că, de la război încoa
ce, n-a mai fost nimeni căruia să-i 
placă atît de sincer și de vizibil 
să-și exercite măiestria. El face ca un 
joc de tenis reușit să pară un amuza
ment. El ride sau zîxnbește cînd dă 
lovituri minunate. Nu-și ascunde nici
odată emoțiile... Năstase — cu zîmbe- 
tul lui Sacha Distel — și-a fermecat 
suporterii. La sfirșit, sala Albert Hall 
răsuna ca în timpul marilor concerte. 
Mulțimea s-a strîns apoi în jurul ves
tiarelor, ca și cînd ar fi concerta^ 
Leonard Berstein^ Andie Previn 
sau... Paganini" „THE GUARDIAN', 
noiembrie 1972).

OSPITALITATEA
STADIOANELOR

J

• „Campionatele interna
ționale de atletism ale Româ
niei, a căror tradiție se afir
mă din ce în ce mai mult, 
sînt pe cale de a deveni în
treceri clasice ale atletis
mului mondial, dacă jude
căm după interesul marilor 
federații de a fi reprezen
tate la acest concurs. în fe
lul acesta se aduce implicit 
un omagiu 
ale căror 
imaginația 
cezilor, 
manifestări de o 
amploare... Omagiul se refe
ră și la calitatea instalații
lor stadionului Republicii..." 
— scria ziarul „L'Equipe" 
în 1956, după cea de a IX-a 
ediție a campionatelor inter
naționale de atletism.
• Boris Boor, președintele 

federației de pentatlon mo- , 
dern din Cehoslovacia : „Aș 
spune că poporul român de- ■ 
ține un «secret» al său în 
ceea ce privește ospitalitatea 
și atenția cu care primește 
și tratează oaspeții de peste 
hotare. Aveți multe și splen
dide baze sportive. Poligo
nul Tunari, ca să iau un e- 
xemplu, este o bază sportivă 
de renume mondial. La fel 
ca și alte multe construcții 
sportive ale Bucureștiului".
• Milan Ercegan (Iugosla

via), actualul președinte al 
F.I.L.A. : „Competiția s-a
bucurat de un succes remar
cabil. A fost unul dintre 
cele mai puternice campio-

sportului 
felicit pe 
care 
mari 
de 

pe organizatori.

organizatorilor, 
eforturi întrec 
noastră, a fran- 

puțin obișnuiți cu 
asemenea

nate din istoria 
luptelor. Tin să-i 
luptătorii români 
obținut rezultate 
elemente tinere și. 
menea 
de excelente" (după campio
natele mondiale de lupte — 
București 1967).

au 
cu 

ase- 
S-az-
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