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rostită la posturile de radio
și televiziune cu prilejul Anului Nou

Stă în puterea fiecăruia dintre noi 
ele a realiza în cele mai bune con- 
diții planul pe anul viitor. Convins 
că fiecare cetățean la locul său de 
muncă își va face pe deplin datoria, 
vă doresc din toată inima, dragi 
compatrioți, succese cît mai- mari în 
activitatea consacrată prosperității 
patriei, traducerii în viață a măre
țului program elaborat de Congre
sul al X-lea al partidului.

Dragi tovarăși.
In anul care a trecut. România a

naționale, egalității depline în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Dorim ca anul 1973 să marcheze 
noi progrese în dezvoltarea proce
selor pozitive care au loc în viața 
internațională, să ducă la soluțio
narea, în spiritul păcii, a noi și noi 
probleme care confruntă omenirea, 
să fie anul ținerii conferinței eu
ropene pentru securitate, anul unui 
nou și important pas înainte pe ca
lea conlucrării rodnice între na

țiuni. împreună 
cu toate popoare
le iubitoare de 
pace, dorim ca 
noul an să du
că Ia încetarea 
războiului din 
Vietnam și în în
treaga Indochină, 
la stingerea con
flictului din O- 
rientul Mijlociu, 
la întărirea secu
rității și destin
derii internațio
nale.

România intră 
in noul an hotă- 
rîtă să-și aducă 
contribuția acti
vă la normaliza
rea climatului in
ternațional, la 
instaurarea păcii 
și securității în 
lume. Conside
răm că, acționînd 
unite, popoarele 
pot pune bazele 
unei lumi mai 
bune, mai drepte, 
eliberate de coș
marul războaie

lor, ale unei lumi în care fie
care națiune să se poată dezvolta 
liber, bucurîndu-se nestingherit de 
roadele muncii sale, de cuceririle 
civilizației umane.

Stimați tovarăși.

Fie ca anul 1973 să aducă popo
rului român noi și însemnate vic
torii pe calea progresului socialist, 
a bunăstării și fericirii tuturor ce
lor ce muncesc. Fie ca în noul an 
omenirea să repurteze noi succese 
în lupta pentru împlinirea nobile
lor idealuri de pace și colaborare 1 

înaintea ultimelor bătăi de oro
logiu din acest an, doresc să vă 
adresez din tot sufletul, dragi ce
tățeni ai României socialiste — 
muncitori, țărani, intelectuali, băr
bați și femei, tineri și vîrstnici, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — cele mai calde urări 
de sănătate și viață lungă, un an 
nou fericit,-.satisfacții și bucurii de
pline, realizarea tuturor dorințelor 
și aspirațiilor de mai bine !

La mulți ani, dragi tovarăși și 
prieteni !
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PE ITINERARELE
VACANTEI

Aproape că nu există localitate montană în care < să nit intilnești. 
aceste zile, grupuri masive de elevi și studenți .veniți să-și petbeăal 
binemeritată vacanță.

Mulți dintre ei se duc la Sinaia, Predeal, in munții Semen,icului 
pentru a se odihni, pur și simplu. Alții — și nu sîrit puțini aceștia — 
urcă la cabane cu schiurile în spinare, trăgînd după ei săniuțe., sau 
avind pe umeri bocancii cu patine (ca la Predeal, de exemplu, tiiide pa
tinoarul natural, spre meritul organelor administrației locale, este pus 
la dispoziția elevilor și studenților pe întreaga perioadă a vacanței) cu 
scopul mărturisit de a face din vacanța acestei ierni o vacanță dedicată 
îndeosebi sportului. „Jurnalul de vacanță" — rubrica pe care ziarul 
nostru a instituit-o pe durata acestui intermezzo al anului de învăță
mânt — vă va prezenta însemnări 
le-au realizat la fața locului.

în 
o

și reportaje pe care redactorii noștri

Sus, pe Cioplea...
Peisajul ne apare total schimbat 

decît acela din Predeal. Aici este 
zăpadă, iar în oraș nu. Apoi „vi
taminele aerului" — cum li se 
spune aeroionilor negativi, existenți 
în atmosfera bogat ozonificată de 
pădurile de brazi — ori poate 
strălucirea nefirească a soarelui — 
ale cărui raze se întorc mai fier
binți pe chipurile oamenilor, în Ioc 
să se răcească în contactul lor cu 
stratul de zăpadă, — sau radiațiile 
ultraviolete — mai puternice în 
decembrie decît în‘ oricare altă 
lună a anului, — sau toate aces
tea la un loc transformă priveliștea 
într-una de basm.

Aici, pe platoul din vecinătatea

hotelului alpin, lingă brazii atit 
de înalți, de parcă vîrfurile lor ar 
vrea să străpungă cerul, oamenii 
se simt și ei mai puternici. Și chiar 
sînt, dacă îi privim cum coboară 
vijelios dinspre Susai, pe schiurile 
Iqr zburătoare. Iată-1, cu inima 
îflcă bătîndu-î puternic, rțjșu în 
pbraji ca jarul, pe Dorel Agaghe. 
/campion național de schi la copii, 
venit tocmai de Ia Vatra / Dornei, 
împreună cu alți colegi jfle-ai săi 
și cu profesorul Ion Miron. Vrem 
să discutăm,- cu acest campion, dar 
încercarea /este fără succes. După 
o frînare în loc, ce ne-a învăluit

/ Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

I

I

Joi 4 ianuarie 1973

SEMNIFICAȚIA
PANORAMICULUI SPORTIV
DIN ULTIMII 25 DE ANI

SI NECESITATEA DE DEPĂȘIRE
In anii următori

Dragi tovarăși și prieteni,

Cetățeni ai Republicii Socialiste 
România,

Peste cîteva minute vom încheia 
anul 1972, cu conștiința că am par
curs o nouă și importantă etapă pe 
calea edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România. 
Și în acest an oamenii muncii au 
obținut succese de seamă în toate 
domeniile de activitate. Tn indus
trie, planul producției a fost depă
șit, iar in agri
cultură am obți
nut cea mai 
mare producție 
din istoria țării. 
A luat un puter
nic avînt între
cerea pentru rea
lizarea cincinalu
lui înainte de 
termen. Au con
tinuat să se dez
volte învățămîn- 
tul. știința, arta, 
cultura, s-a îm
bunătățit nivelul 
de trai, a crescut 
gradul de civili
zație al întregii 
noastre națiuni 
socialiste.

în acest an. 
Conferința Națio
nală a partidului 
a luat hotărîri de 
cea mai mare în
semnătate pentru 
accelerarea dez
voltării economi- 
co-sociale a în- 
regii țări, iar
\’rea Adunare 

j tională a a-
d ptat o serie de legi menite să 
perfecționeze în continuare rela
țiile de producție, organizarea
societății noastre socialiste. Zi
lele trecute am sărbătorit îm
plinirea unui sfert de secol de 
la proclamarea republicii — victo
rie epocală ce a încununat lupta 
revoluționară a poporului nostru, 
condus de Partidul Comunist Ro
mân, pentru libertate națională și 
socială, pentru progres și o viață 
mai bună.

Apreciind abnegația și entuzias
mul oamenilor muncii în obține
rea tuturor realizărilor pe calea 
edificării socialismului, doresc să 
adresez în această clipă solemnă 
cele mai calde felicitări eroicilor 
făuritori ai vieții noastre noi — 
clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, tuturor oamenilor mun
cii, făr§ deosebire de naționalitate, 
întregului nostru popor liber și stă- 
pîn pe soarta sa.

Planul pe anul 1973 prevede un 
puternic avînt în industrie și agri
cultură, ridicarea calității și efi
cienței întregii activități economice, 
?n vederea sporirii avuției naționale 
â creșterii bunăstării întregului 
opor.

desfășurat o amplă activitate inter
națională în slujba destinderii, păcii 
și colaborării. S-au întărit și dez
voltat relațiile noastre de prietenie 
și colaborare cu toate țările socia
liste, s-au lărgit legăturile cu tine
rele state independente, s-a extins 
colaborarea multilaterală cu cele
lalte țări, în spiritul coexistenței 
pașnice.

Evenimentele din acest an au 
adus noi confirmări justeții politi
cii promovate de România, au de
monstrat încă o dată realismul 
aprecierilor partidului și statului 
nostru cu privire la evoluția vieții 
internaționale. Deși pe planeta 
noastră mai ard încă flăcările răz
boiului, se mențin surse de conflict 
și încordare, dominanta dezvoltării 
istorice o constituie afirmarea tot 
mai puternică a voinței popoarelor 
de a trăi în pace și bună înțele
gere. Forțele înaintate de pretutin
deni acționează pentru realizarea 
unor schimbări progresiste în dez
voltarea societății, pentru abolirea 
politicii imperialiste de agresiune 
și dominație, de forță și amenin
țare cu forța, pentru promovarea 
în relațiile interstatale a principi
ilor independenței și suveranității
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Sub conducerea instructorului, o ffrupâ de 
schiului, se îndreaptă spre locul unde vor 
alunecare pe zăpadă

elevi timișoreni, amatori 
învăța un nou procedeu

’ Fcto i Ion MIIIAICA

a; 
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?ĂȘIM ÎN NOUL AN CU AVÎNT TINERESC PENTRU 
A ADUCE SUCCESE MAI MARI SPORTULUI NOSTRU!

săr-
in

Revelion 1973. Prag 
rului român condus cu 
viitoare în muncă, în

• fn noaptea Revelionului printre sportivii de frunte ai țării
® Familii vechi și familii noi animate de aceleași dorinți

Ginduri, speranțe, năzuințe

între anul care
înțelepciune de
viață, 

reprezintă nota dominante.
Revelion 1973, în mijlocul unora dintre aceia care _ ... ,___

bucurii, tineri și tinere, autori ai unor victorii de prestigiu pentru 
care și-au făcut din pregătirea sportivilor, un veritabil crez de viață.

Revelion 1973, cu evocarea momentelor de virf în activitate, cu exprimarea unor ginduri vizind anul 
in care am intrat. Așa cum și-l dorește fiecare, an 
n muncă, pe terenurile 
România Socialistă.

a trecut, CU 
partid, dor și 

în construirea unei

Proaspăt căsătorit, cu 
studenta Ileana Andrei 
din Sinaia, boxerul Ga
briel Pometcu a 
bătorit revelionul

A fost o pe- 
întru-

familie, 
trecere frugală, 
cit campionul nostru se. 
afla înaintea deplasării

Danemarca, unde 
boxa vineri seara

Maestru emerită a sportului la scrimă, profesoara Una Pascu, în noaptea 
de Revelion, împreună cu familia — mama, soțul (dr. Alexandru Pascu, 
fost floretist de performanță), sora (Nicoleta Ene, studentă la Institutul 

ftplitghnicj și {«fa, într-un clasic instantaneu.., ■

TKU SPORT OBIȘNUIT, CIT Șl 
PENTRU PERFORMANTĂ, TOTUL 
SE DATOREȘTE PARTIDULUI, ÎN
DRUMĂTORUL ACTIVITĂȚII DE E- 
DUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT DIN 
ȚARA NOASTRĂ, CARUIA TOȚI 
SI ITIVII Și MAI ALES SPORTI
VII DE FRUNTE ÎI DATOREAZĂ, 
CU RECUNOȘTINȚA, TOT CEEA 
CE AU REALIZAT PÎNA ÎN PRE
ZENT.

Acesta a fost SENSUL panorami
cului prezentat de ziarul nostru în 
anul trecut cu convingerea realistă, 
în același timp, că EXISTA CONDI
ȚII ȘI POSIBILITĂȚI PREZENTE 
PENTRU CA, IN SPECIAL. SPOR
TUL DE PERFORMANTA SA ÎNRE
GISTREZE SUCCESE ȘI MAI MARI. 
Chiar în anul 1972 au existat aseme
nea posibilități, însă exploatarea lor 
nu s-a făcut cu un angajament mai 
ferm, mai stăruitor, cu o responsabi
litate care să fi oferit ocazia unor 
împliniri și mai mari, în mod spe
cial la Jocurile Olimpice de la Miin- 
chcn.

Una din principalele cauze ale ne- 
împlinirilor constă în aceea că între 
lărgirea și dezvoltarea mișcării spor
tive din ultimii 25 de ani și în spe
cial din 1967 și pînă în prezent, lăr
gire evidentă în .panoramicul dezvol
tat în coloanele ziarului nostru, 
CREȘTEREA PERFORMANȚELOR 
NU S-A FĂCUT PROPORȚIONAL, 
ACUMULĂRI PREȚIOASE RĂMI- 
NÎND NEEXPLOATATE. Această ne- 
concordanță este la baza unor ne- 
impliniri, la sporul minimal al nu
mărului de medalii olimpice obținute 
la Jocurile de la Mexic (15) și Ia Jocu
rile Olimpice de la i Miinchen (16). 
deci o singură medalie în pius la to
tal, dar o medalie de aur în minus, 
la categoria de medalii. IN ACEASTA 
DIRECȚIE, PE CIRCUITUL MIȘCĂ
RII SPORTIVE EXISTA FISURI IM
PORTANTE.

Pe de altă parte este vorba ș< de 
modul cum sportivii înțeleg să su
porte marile exigențe ale performan
ței sportive care în prezent reclamă 
o muncă de ani și ani pînă a ajunge 
Ii podiumul olimpic, in timp ce mulți 
sportivi români fruntași păstrează 
vechea mentalitate DE Ă SE PRE
GĂTI ÎN ULTIMUL MOMENT, chiar 
dacă acest „ultim moment" înseamnă 
ANUL PREOLIMP1C. După ex
periența ultimelor două Olimpiade se 
poate afirma acum că tradiționalul 
ciclu olimpic de pregătire de patru 
ani a devenit insuficient pentru a a- 
vea certitudine la podium. Și 
pentru Miinchen' a fost valabil și a- 
proape sigur că cine a considerat su
ficient acest termen de 4 ani, situa
ție în care s-a aflat și lotul olimpic 
român, a realizat mai puțin decît 
ar fi putut s-o facă vizind Jocurile 
de Ia Miinchen (1972) încă înaintea 
celor de la Mexic (1968). CICLUL O- 
LIMPIC REAL ȘI FRUCTUOS ESTE 
DE MINIMUM 6 ANI. Este însă sigur 
că în anul olimpic 1980 vor avea suc
cese sporite acei care vor începe să 
se pregătească organizat încă de pe 
acum. Iată de ce startul pentru Jocu
rile Olimpice de la Montreal' 1976 este 
deosebit de greu pentru foarte mulți 
aspiranți olimpici, inclusiv pentru 
aspiranții români la podiumul cana
dian, ASPIRANȚI CARE VOR AVEA 
ÎNDATORIREA DE ONOARE SA 
SPOREASCĂ ZESTREA OLIMPICĂ 
ROMANA, ÎN GENERAL, ȘI PE Ă- 
CEEA A MUNCHFNULUI. IN SPE
CIAL.

A depăși în anii viitori performan
țele realizate piuă în prezent de miș
carea sportivă românească, IATA 
ANGAJAMENTUL CEL MAI POTRI
VIT PENTRU CEI MĂI TALENT AȚI 
TINERI SPORTIVI, pentru asociații 
și cluburi, pentru întregul corp teh
nic de profesori și specialiști, pentru 
C.N.E.F.S. și instituțiile și organis
mele cu atribuții in mișcarea noas
tră sportivă.

A începe cît mai degrabă pregăti
rile pentru Jocurile Olimpice din anii 
1976 și 1930 — iată o chestiune la i r- 
dinea zilei, cu implicații costisitoa-e 
însă rezolvabile, dacă se va porni de 
pe acum la drum.

iarpl „Sportul" a publicat a- 
nul trecut, în special în luna 
decembrie 1972, un larg pano
ramic al mișcării noastre spor- 

.tive, conceput și realizat în cei 25
’de ani de existență ai Republicii 
noastre, perioadă care corespunde de 
fapt cu întreaga existență modernă a 
sportului românesc, cu o largă dez
voltare internă și cu afirmarea spor
tivilor noștri în cele mai mari com
petiții sportive internaționale, Jocu
rile Olimpice, campionatele mondiale 
și europene.

Aproape săptămînal cititorii noștri 
au avut posibilitatea să urmărească 
serialul de pagini dedicate realizări
lor în domeniul sportiv din fiecare 
județ si din Municipiul București, se
rial intitulat: „SPORTUL ROMÂNESC 
IN 40 DE SINTEZE". Creșterea im- 
pVesionantă din fiecare județ, inclu
siv județele fără tradiție sportivă în 
trecut, au arătat în ce mare măsură 
s-au dezvoltat bazele sportive, a cres
cut numărul de tineri practicanți ai 
sporturilor și de asociații sportive și 
cluburi, s-a mărit numărul de pro
fesori de educație fizică, antrenori și 
instructori, într-o asemenea măsură 
îneît numai din perioada 1967 și pînă 
în prezent creșterile medii pot fi a- 
preciate de 2—300 la sută. A ne re
feri la situația dinaintea anului 1947 
înseamnă a constata că, de fapt, ter
menele de comparație în sport din 
vremea regimului burghez sînt ridi
cole și. deci, fără valoare statistică.

Situația din domeniul performanței 
se prezintă la fel. De pildă, pînă în 
1948, sportul românesc, total ignorat 
de guvernanții din trecut, n-a putut 
avea decît o prezență simbolică, rea- 
lizînd de la prima participare româ
nească la Jocurile Olimpice (Amster
dam 1924) și pînă în 1948 numai doua 
medalii olimpice, una de argint și 
una de bronz, pentru ca în anii Re
publicii suportul moral și material 
oferit generos de partid și guvern 
noii mișcări sportive să producă , o 
cotitură de-a dreptul miraculoasă, 
mărind an de an geografia sportivă 
a țării, investind multe sute de mi
lioane de lei, lansînd tineretul tării 
într-o întrecere sportivă de marc 
amploare din care au rezultat pînă 
în prezent 69 de medalii olimpice, 
dintre care 18 de aur ! Și mai prodi
gios în campionatele mondiale din 
anii Republicii, 174 de medalii, față 
de două medalii înainte de 1947 !

IATĂ DECI CA MIȘCAREA SPOR
TIVA A REALIZAT ÎNTR-UN SFERT 
DE VEAC CEEA CE SPORTIVII DE 
ACUM 3—4 DECENII NU ÎNDRĂZ
NEAU NICI MĂCAR SĂ VISEZE. 
E greu ca un sportiv din anii noștri 
sâ înțeleagă cum, odinioară, sportivii 
români de performanță își pregăteau 
singuri terenurile de joc, le marcau 
cu var și Ie îngrijeau ; cum făceau 
dispărute de acasă cearceafuri pentru 
confecționat echipament : cum încă 
în anul 1947, înainte de instaurarea 
Republicii, plecau la campionate eu
ropene peste hotare, cu echipament 
incomplet, fără treninguri. E la fel 
cum ai spune unui elev sau student 
de azi, care găsește cărțile pe bancă 
și locuiește la cămine moderne, că al
tădată cărțile de școală erau cumpărate 
de la anticari, vechi, murdare, că la 
licee se plăteau taxe, că mulți elevi 
erau trimiși acasă pentru neplată la 
timp, că și așa, uneori se închideau 
școlile pentru lipsă de lemne, iar 
studenții dormeau pe unde apucau.

Vîrstnicii care au făcut sport acum 
3—4 decenii știu cel mai bine să a- 
precieze ClT DE MULT DATOREA
ZĂ TINERETUL DE AZI PARTIDU
LUI ȘI GUVERNULUI NOSTRU ȘI 
PENTRU MIJLOACELE ȘI POSIBI
LITĂȚILE MULTIPLE DE Ă FACE 
SPORT. Interviul publicat la sfîrșitul 
anului de ziarul nostru, cu unul din 
cei mai mari sportivi pe care i-a a- 
vut țara noastră pînă în 1947, poate 
cel mai mare, polisportivul Costi He
rold, a fost revelator în direcția a- 
precierii marelui sprijin de care se 
bucură azi mișcarea sportivă. IN
TR-ADEVĂR, TOT CEEA CE S-A 
REALIZAT IN SPORTUL ROM \- 
NESC IN ULTIMII 25 DE ANI, CA 
PROLIFERARE DE MIJLOACE 
PENTRU SPORT, CONDIȚII PEN-

Cei doi frați nu s-au despărțit nici 
în noaptea Anului Nou. N'iki (Dumi- 
triu II) și Țiți (Dumitriu III), alături 
de fratele lor mai mare... Dumitriu 
I și familiile lor, ciocnesc un pahar 
pentru succesele echipei Rapid în 
anul 1973. Vor să alcătuiască cel mai 
redutabil cuplu de înaintași centrali, 
care să amintească suporterilor lor 
de perioada de glorie a tandemului 
I. Ionescu — Dumitriu II. Mai cioc
nesc pentru fericirea și sănătatea fa
miliilor lor, pentru binele echipei na
ționale, pentru toți fotbaliștii 
lume care oferă atîtea 
plăcute milioanelor de

Dorin, băiețelul de 5 
Tiți Dumitriu, se uită

i, a popo- 
nou, plin de nădejdi în izbînzi 

omul, cu nevoile, cu aspirațiile lui.

multe succese in viața fiecăruia dintre noi, 
trecere

societăți
intr-un an 
în care

ne-au prilejuit in sport numeroase satisfacții și 
culorile patriei, al unor tehnicieni

ce se vrea marcat de alte și alte împliniri în viață 
și în sălile de spori, de succese mai mari pentru mișcarea sportivă di

CU GÎNDUL LA GOTEBORG...
Miez de noapte în familia maestrei 

emerite a sportului, profesoara Ana 
Pascu... Atmosferă antrenantă susți
nută în principal de impetuoasa 
noastră floretistă. Reporterul și foto
reporterul sînt bine primiți, întîmpi- 
nați cu zîmbete și cu cîte un... pa
har de autentică licoare de Valea Că
lugărească.

Ca de obicei, în asemenea situații 
se evocă amintiri, se fac pronosticuri 
pentru noul an 1973.

— Momentul cel mai impresionant 
din viața mea... Eu știu... Poate cel 
de la Viena, de la „mondialele" din 
1971, cînd împreună cu Maria Chantal 
Demaille și Ilcliko Rejto, am încercat 
— într-un baraj dramatic 
resc titlul de primă floretă a

— N-a lipsit prea mult ca 
peți performanța Olgăi Szabo 
Buenos Aires...

— Intr-adevăr, perspectiva

să cuce-
1 urnii, 

să re
de la

. ....... de a
urca pe prima treaptă a podiumului, 
cum să spun, parcă m-a sufocat... 
N-am fost niciodată pînă. acum atit 
de aproape de o mare performanță !

lângă noi, Nicoleta Ene, sora Anei 
Pascu, își amintește de Gând, locul 
unde România a obținut, prin amfi
trioana noastră de azi, o medalie de 
aur la C.M. de tineret.

— Da, pe vremea aceea — în 1963 
— și Nicoleta făcea scrimă — ține să 
ne precizeze Ana Pascu. Ce bine ar 
fi fost sâ o am acum colegă de armă 
Cît m-ar fi stimulat !

Nicoleta 
promptă :

— Nu-i 
Alexandru 
retist, iar

s? apără, riposta ei este

nimic, îl ai pe Sandu (n.n. 
Pascu, soțul Anei, fost flo- 

în prezent un reputat spe
cialist ORL). Am văzut eu, prezența 
lui la marginea planșei ți-a dat 
totdeauna aripi către victorie.

Dr. Alexandru Pascu confirmă, 
tr-un fel, cu un zîmbet, spusele 
coletei.

Intervine și Ilie Ene. tatăl Anei 
Pascu. un vechi activist sportiv și 
un mare animator al scrimei româ
nești ;

— Să așteptăm acum sezonul com- 
petițional 1973. Anișoara nu și-a spus 
încă ultimul cuvînt în scrima tnon 
dtală...

— O vedeți campioană a lumii la 
Gotcborg ?

— Nu exclud o asemenea eventua
litate. fiindcă o știu ambițioasă și 
muncitoare. Dar. parcă, o văd stea 
a floretei, în 1974, la Grenoble...

PENTRU NOI SUCCESE
In apartamentul antrenorului eme

rit de box Titi Dumitrescu s-au 
strîns cîțiva intimi ai casei, pentru 
a sărbători împreună intrarea într-un 
nou an. Soția gazdei, fosta gimnastă 
Georgeta Hurmuzache-Dumitrescu, a 
pregătit un meniu bogat cu care să 
poată face față și eventualelor vizi
te inopinate, așa cum avea să se in- 
tîmple și cu prezența reporterului 
(c&re a manifestat un apetit aparte 
în fața bunătăților de pe masă).

S-au adunat pentru a petrece re
velionul împreună, maestra emerită 
a sportului Elena Leuștean, cunoscu
tul antrenor și arbitru ele rugby Du
mitru Manoileanu, alți foști și actuali 
sportivi.

Titi Dumitrescu, în calitate de am
fitrion, a avut grijă ca paharele mu
safirilor să fie pline, veselia perma
nentă, iar gîndurile și le-a exprimat 
în cîteva cuvinte : „Doresc ca nou) 
an să fie și mai rodnic în perfor
manțe sportive pentru boxerii pe 
care Ti pregătesc în cadrul clubului

în-

în- 
Ni-

Dinamo și ai lotului național. Sper 
ea 1973 să-i ocolească de... ghinioane 
și accidentări pe elevii mei și atunci 
ailelc vor fi rezultatele pe care le 
tut obține. Medalia de argint cuce
rită de Ion Alexc la .1.0. de la Miin- 
clien trebuie îmbogățită cu altele, pe 
care cred că le vom realiza in ca
di ul Jocurilor Balcanice și ale Cam
pionatelor Europene ilin anul 1973".

Sînt ridicate, paharele pentru Anul 
Nou. Se urează sănătate și fericire, 
bucurii și împlinirea tuturor dorin 
țelor, pentru noi succese în muncă, 
pentru gloria sportului românesc I

Frații DUMITRIU : „VREM SÂ 
ALCĂTUIM CEL MAI REDUTA

BIL CUPLU DE ÎNAINTAȘI 
CENTRALI 1“

Miezul nopții. In apartamentul ră 
pidistului Dumitru D.imitria. cupele 
de șampanie scot un clinchet discret.

din 
și atîtea clipe 
spectatori, 
anișori al lui 
spre unchiul

(Continuare în pag. a 2 a)

pilotul

SPORTUL"

I.olul boberilor 
noștri fruntași sc 
află la Konigssee, 
in R.F.G., pentru a 
participa la primele 
mari competiții in 
ternaționale ale a- 
nului. Iată-i. ii’.ain- 
te de plecare, la 
Predeal, la ultimul 
antrenament : la
fisele — Dragoș Pa- 
naitescu, iar în ju
rul bobului (<le la 
stingă la dreapta) — 
Ion Zangor. antre
norul Bariton Pa- 
șovsclii. Dumitru 
Focșeneanu, Vale
rin .luncii, Raimond 
Țancov si 
Ion Panțuru



Pag. a 2-a ea

DE VORBĂ CU SPORTIVII, LA iNCEPUT DE AN

PLANURI Șl SPERANȚE PENTRU 1973
Ca la fiecare început de an — cînd toată lumea își planifică și fi

xează țelurile mai apropiate — sportivii antrenorii și activiștii soortivi si-au 
îndreptot și ei gîndurile spre marile competiții ole iui 73 propunîndu-și să 
realizeze noi performanțe, care să întărească și mai mult tradițiile sl presti
giul sportiv al României. Ca de obicei, iată ne in mijlocul acestor fruntași ai. 
sportului nostru, consemnînd citeva dintre gîndurile lor:

căci într-o 
anvergură 
un atu in

competiție de asemenea 
orice 
plus

rezervă constituie 
pentru echipă."

ARGENTINA MENIS (atletism): această disciplină. Este și dorința 
mea pentru anul abia început 1"

ANATOL GRINȚESCU

„Păcat că nu este o Olimpiadă și 
în 1973 1 M-aș fi întors cu o me
dalie de aur... Așa însă, fără J.O., 
nu-mi rămîne decît să lupt cu 
propriul meu record mondial și cu 
Faina Melnik, adversara mea cea 
mai redutabilă.

De altfel, sint decisă, să nu mai 
pierd acest record, cel puțin în 
1973. Vreau să-l duc cît mai de
parte. Să nu zîmbiți dacă voi vor
bi de 70 metri. Această graniță 
este un fel de 1.90 m pentru să
ritura în înălțime femei. Nimeni nu 
o credea posibilă și acum a rămas 
în urmă ; prima sportivă care a 
atins-o și a depășit-o a fost o ro
mâncă, îolanda Balaș. Eu îmi do
resc aceeași performanță ; vreau ca 
discul meu să zboare peste 70 de 
metri... sau măcar să-i atingă. Nu 
știu dacă îmi voi realiza gîndul 
foarte curînd, dar sper că se 
întîmpla în 1973 1“

HORIA ISPAS (yachting):

va

FLORIN GHEORGHIU (șah):

„La vîrsta de 12 ani am cucerit 
un titlu de campion balcanic și am 
fost desemnat primul dintre spor
tivii români la această disciplină 
în obișnuitul clasament anual. A- 
cestea s-au petrecut în... 1972. Ce 
planuri am pentru ’73 ? Multe și 
mari I Doresc, în primul rînd, să-mi 
păstrez titlul cucerit la Balcaniadă, 
apoi să particip la cît mai multe 
competiții internaționale de anver
gură și... să nu ies printre codași ! 
Am aflat că anul acesta federația 
de specialitate va primi în dotare 
șase ambarcațiuni noi, de cea mai 
bună calitate. M-aș bucura tare 
mult dacă una mi-ar fi dată mie. 
Sînt sigur câ m-ar stimula enorm 
și că m-ar ajuta la_ realizarea unor 
noi’ performanțe. ” 
mi-am plănuit să 
ting mai mulți 
Vreau să formăm 
tilă“ de pionieri, 
lume de acest fel...'

Tot pentru 1973 
atrag spre yach- 
colegi de clasă, 
împreună o „flo- 
Ar fi prima din G

la,1972 ml-a adus calificarea 
un vis mai vechi,

99 
„interzonale", 
pentru realizarea căruia m-am pre
gătit îndelung. Firește, această reu
șită mă angajează și mai mult în 
țața iubitorilor de șah din Româ
nia și tocmai de aceea vreau ca în 
acest an să obțin performanțe su
perioare.

Marile turnee la care voî lua par
te — Orense, Malaga, „Internațio
nalele” României și Cupa Europei 
pe echipe, ca să le amintesc doar 
pe cele mal apropiate — sînt de
osebit de puternice, la startul lor 
aliniindu-se nume sonore ale șa
hului mondial, așa incit va trebui 
să depun eforturi susținute pentru 
a mă clasa printre fruntași.

Principalele obiective pe care mi 
le am propus pentru 1973 sînt ocu
parea unuia dintre primele patru 
locuri, împreună cu echipa Româ
niei. la Cupa 
unui punctaj 
terzonale".

vis

Europe; 
cit mai

și realizarea 
mare la „in-

GHEORGHE GRUIA (handbal)

„Știți probabil că Steaua, echipa 
mea de club, nu și-a 
un „respiro” de la 
campionaiului intern.
trenat aproape zilnic, am efectuat 
turnee peste hotare — în cadru) 
cărora obiectivul a fost susținerea 
cit maj multor jocuri — și am tre
cut de sferturile de finală ale C C E. 
Cu toții urmărim același scop : cîș- 
tigarea unul nou titlu de campioni 
ai tării și cucerirea Cupei campio
nilor europeni, ediția 1973. în urmă 
cu două ediții acest trofeu ne-a 
scăpat printre degete, iar anul tre
cut nu am participat la întreceri, 
așa că acum sintem deciși să re
intrăm cu succes. Handbalul nos
tru masculin are nevoie de citeva 
victorii răsunătoare. Perioada de 
reîmprospătare a loturilor a tre
cut E rîndul succeselor pe plan 
internațional, a relansării tradiți
ilor strălucite pe care le avem în

permis nici 
întreruperea 
Ne-am an-

GHEORGHE BOȘCU (judo):

„Pentru toți judoka, 1973 înseam
nă o nouă ediție a Campionatelor 
europene. Și eu mă gîndesc tot la 
această mare întrecere, unde do
resc să realizez un rezultat de va
loare. Aș putea spune că țintesc 
unul dintre locurile fruntașe. Dar 
sincer vorbind, vă destăinuiesc că 
visez o medalie și dacă o visez în
seamnă că am să fac tot ce-mi 
stă în puteri pentru a o cuceri 1 
Anul trecut promisesem să aduc 
judo-ului românesc prima medalie 
de aur într-o competiție interna
țională. Nu știu cîți credeau că am 
să reușesc, cert este că am mun
cit enorm, am slăbit 11 kilograme 
ca să pot lupta la o categorie mai 
mică (în măsura în care catego
ria 93 kg poate fi numiiă... mică ’.), 
iar în luna decembrie am urcat 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere la 
naționalele” _ ’ ’
nusem promisiunea”.

(antrenorul lotului național de polo):
„Am intrat în noul an cu gîndul 

la prima ediție a Campionatului 
mondial de polo, programată în lu
na septembrie, în Iugoslavia. Echi
pa noastră reprezentativă, substan
țial întinerită la finele anului 1972, 
va avea o sarcină mai dificilă de
cît aceea de a obține performanțe 
înalte: trebuie să se formeze, să 
devină un team omogen, valoros 
și redutabil, să acumuleze experien
ță și să se rodeze în marile com
petiții internaționale. Asta nu în
seamnă că pornim de la zero, sau 
că nu avem un obiectiv bine sta
bilit. Țelul final pentru care ne 
pregătim sînt Jocurile Olimpice din 
1976 și sînt convins că, împreună 
cu noul meu coleg la cîrma „na
ționalei”, Alexandru Szabo, voi re
uși să imprim băieților un ritm de 
pregătire foarte susținut și o mare 
dorință de afirmare pe plan in
ternațional. Dispunem de jucători 
tineri cu posibilități remarcabile 
și, alături de ei, de „veterani" va
loroși, capabili să contribuie de
cisiv la sudarea mai rapidă a e- 
chipei. Or. în această situație, cred 
că munca intensă ne va da posi
bilitatea să înregistrăm în timp o 
ascensiune pe plan mondial. Pen
tru C.M. nu pot da un pronostic 
— de regulă evit pronosticurile — 
dar esențial pentru noi este să re
alizăm obiectivul propus : alcătui
rea

Dincolo de aceste probleme, anul 
1973 aduce o nouă ediție a Cam
pionatelor europene, la care dorim 
să participăm cu garnitura com
pletă și să reedităm performanțele 
de anul trecut. Avem canotori și 
canotoare de valoare recunoscută, 
avem resurse și posibilități foarte 
mari, așa îneît nu ne rămîne decît 
să așteptăm confruntările Interna
ționale. Firește, muncind...”

VASILE TEODOR (ciclism):

„Se reia „Turul României”! După 
trei ani de întrerupere, în care noi, 
toți cicliștii români, am așteptat 
să rulăm din tiou pe șoselele țării, 
întreeîndu-ne cu alergători de eli
tă de pe tot mapamondul, cea mai 
dragă întrecere ne va reuni iarăși 
la startul ei. Firește, spre această 
întrecere se îndreaptă și cele mai 
mari speranțe ale mele. Vreau să 
fac o cursă frumoasă, să simt căl
dura tricoului galben și să reu
șesc împreună cu coechipierii mei 
o victorie pe echipe. Apoi, „Turul 
Franței4 și „Tour de l’Avenir", ade
vărate campionate mondiale, ne vor 
capta atenția și ne vor determina 
la pregătiri intense, căci 
vrem să obținem rezultate 
tigiu.*

NICOLAE VIERU (secretar

unei echipe de perspectivă.’

VICTOR MOCIANI

și acolo 
de pres-

general

al federației de gimnastica)

K____ i „Inter-
din Polonia. îmi ți-

VALERIU NETEDU (hochei)

.Pentru mine anul care a tre- 
succes,cut a constituit un mare 

căci am debutat in echipa națio
nală, îndeplinindu-mi astfel un vis 
la care nutrește orice hocheist. 
Știu. însă, că nu selecționarea și 
debutul înseamnă totul și mai știu 
că a avea în față un portar de 
talia colegului meu Dumitraș în
seamnă că foarte greu poți deveni 
titular, așa îneît mă pregătesc cu 
un interes și o asiduitate sporite 
pentru a merita să devin — în- 
tr-un viitor mai apropiat sau mai 
depărtat — un portar de valoare, 
demn de toată încrederea. Anul a- 
cesta va avea loc o nouă ediție a 
Campionatelor mondiale, lucru care 
mă determină să privesc cu și mai 
mare seriozitate antrenamentele,

în intilnirea cu Italia,

BIATLONIȘTII ROMANI AU ClȘTlGAT DOAR ȘTAFETA

DINAMO
Ivan Patzaichin și 
Nicolae Martinescu 
Argentina Menis 
Ion Tiriac 
Dan Iuga 
Ion Alexe 
Petre Cea pura și 
Ștefan Tudor 
Gheorghe Novac 
Cornel Dinu 
Cornel Peni; 
Dinu Popescu 
Vasile Teodor

STEAUA

— caiac-canoe 
lupte

și — atletism 
tenis

— tir
— box

— canotaj
— baschet
— fotbal
— handbal
— polo
— ciclism

Ilîe Năstase
Gheorghe Berceanu 
Roman Vartolomeu 
Gheorghe Gruia 
Carol 
Mihai 
Ileana
Gyula 
Gabriel Kicsid 
Bujor Hălmăgeanu

Corbii
Țiu 
Gyulai 
Bartha

— tenis
— lupte
— caiac-canoe
— handbal
— atletism
— scrimă
— scrimă
— volei
— handbal
— fotbal

STEAGUL ROȘU BRAȘOV
— fotbal
— atletism
— atletism
— schi

Stere Adamache 
Vasile Sălăgean 
Ortwin Scheible 
Samoilă Tomoș 
Aurel Puiti și 
Constantin Pescaru 
Adam Krisbay 
Const. Moldovan 
Nicolae Pescaru 
Marin Oitcanu
Ion Kornuta

SPORT CLUB

PETROLUL

— auto
— moto
— lupte
— fotbal
— fotbal
— lupte

BACAU
Em. Dembrovschi 
Aristide Ghiță 
Condurat Dinu 
Adrian Popa
Gelu Constantlnescu 
Felicia Dornea 
Victor Brenjiu 
Nicolae Voinca
Ion Catargiu 
Gabriela Trușcă

— fotbal
— fotbal
— box
— lupte
— handbal
— gimnastică
— lupte
— handbal
— fotbal
— gimnastică

Carol Partoș 
Elisabeta Turcu 
Aurel Stoica 
Nicolae lonescu 
Cristu Vinătoru 
Marian Grigoraș 
Mihai lonescu 
Dragoș Aldea 
Gabriel Oană 
Const. Mandache

PLOIEȘTI
— șah
— gimnastică
— călărie
— fotbal
— popice
— haltere
— fotbal
— natație
— atletism
— natatie

ȘCOALA SPORTIVA Nr. 1 BUCUREȘTI
Viorica Draga 
Adrian Horvath 
Dan Ni mu și 
Eugen Ghiță 
Cristian Nicolau 
Carol Weiss 
Emil Rebedea 
Gheorghe Șchiopu 
Ștcfania Trandafir 
Petrică Buricea
Mihai Bocan

— scrimă
— înot

— canotaj
— judo
— polo
— volei
— ciclism
— gimnastică
— scrimă
— handbal

FILMUL SPORTIV IMPORTANT MIJLOC
DE EDUCAȚIE $1 PROPAGANDĂ

(anlrenor federal de canotaD :
„Cu 1973 începe, și pentru ca

notaj, un nou ciclu olimpic, deci 
munca este luată de la cap, sub 
aproape toate aspectele ei. Noi am 
început procesul cel mai important 
— selecția — aflat în această pe
rioadă în plină desfășurare. Roa
dele le vom culege încă din pri
mul sezon competițional intern și 
tot de atunci ne vom îndrepta a- 
tenția spre elementele care promit. 
Dorim să promovăm un mare nu
măr de tineri în loturile reprezen
tative, iar lucrul acesta este posi
bil numai prin activitatea pe care 
antrenorii o depun cu sportivii ior 
la cluburi, în perioada de iarnă.

„Anul 1973 a 
prin cursurile 
antrenorilor, în 
fi abordate probleme tehnico-me- 
todice foarte moderne. La aceste 
cursuri 
trenori 
părtași 
aspect 
noastre 
pionatele europene de 
teptăm o afirmare a 
români la individual.
la Dan Grecu (pentru inele), Gheor
ghe Păunescu (sol), Anca Grigoraș 
(birnă și paralele), Ileana Coman 
(sărituri) și Elena Ceampelea (sol), 
care pot ocupa poziții fruntașe la 
aceste aparate. Loturile naționale 
și-au început deja pregătirile și, 
după felul în care se lucrează, sîn- 
tem convinși că, 
fructuos".

început pentru noi 
de perfecționare a 
cadrul cărora vor

au fost invitați și doi an- 
sovietici care ne
din experiența lor. 
competițional, 
se îndreaptă

vor îm- 
Sub 

gîndurile 
spre Cam- 
la care aș- 
gimnaștilor 
Ne gindim

anul 1973 va fi

A

Declarații 
Horia

consemnate de 
ALEXANDRESCU

Filmul a pătruns tot mal pro
fund printre mijloacele cele tnaî 
uzitate în lumea sportului pentru 
demonstrarea virtuților tehnice și 
popularizarea frumuseților diferi
telor ramuri sportive. Cea de a 
șaptea artă a permis afirmarea, 
și pe această cale, în arena inter
națională, a sportului românesc.

Activitatea cinematografică lega
tă de acest domeniu al vieții so
ciale s-a simțit, pînă la înființarea 
în 1967 a „Comisiei film sportiv”, 
ca o prezență sporadică, datorată, 
în special, strădaniilor unor crea
tori pasionați de la studioul „Al. 
Sahia”.

Avînd ca punct de plecare nece
sitatea de a contribui cît mai efi
cient la dezvoltarea sportului la 
noi în țară, comisia și-a structurat 
munca pe patru direcții principale : 
filme cu caracter istoric și educa
tiv. tchnico-metodic. de popu
larizare destinate tineretului și de 
popularizare in rindul maselor de 
toate vîrsteîe.

Apelîndu-se la regizori care și-au 
cucerit o binemeritată reputație — 
Eugen Popiță, Erwin Szekler, Eu
genia Gutu, Savel Stiopul, Andrei 
Blaier, Lucian Bratu. Florica Hol- 
ban. Octavian Ioniiă, Constantin 
Vaeni — producția de filme spor
tive a cunoscut o tot mai mare 
dezvoltare și sub aspect cantitativ, 
dar, în primul rînd. sub cel cali
tativ.

Dintre cele 60 de filme realizate

în răstimpul a numai 5 ani, multe 
au reușit să se impună în cadrul 
unor festivaluri internaționale, cu
cerind, în concurență cu pelicule 
din țări cu o bogată tradiție, multe 
locuri fruntașe. De Ia Oberhausen

• Numai in ultimii cinci ani s-au 
realizat 60 de filme <u tematică 
sportivă Numeroase premii cucerite 

la festivalurile internaționale

(R.F. a Germaniei) în 1968, cînd 
■.Lecția de educație fizică" a fost 
distinsă cu mențiune, și pînă în 
1972, numărul filmelor premiate 
la Grenoble, Cortina d’Ampezzo, 
Budapesta, Kranj, Moscova, Reims 
a fost în continuă creștere. Astfel, 
„Lupta la semicerc", „Zborul în 
alb". „20 de secunde", „Minivolei", 
„De la 3 la 5 ani” s-au aflat prin
tre cele mai apreciate de juriile 
internaționale. fiind, în același 
timp, solicitate spre achiziție de 
diverse țări — Algeria, Tunisia, 
R.F. a Germaniei, Ungaria, Franța. 
Anglia, Canada — considerîndu-se 
că au un conținut tehnic și educa
tiv deosebit, purtînd un vibrant 
mesaj despre sport.

Dar, în afara preocupărilor pen
tru realizarea unor producții cine
matografice de un bun nivel cali-

tativ, s-a trecut la organizarea 
unor filmoteci, menite a fi nucleele 
de difuzare în întreaga țară a fil
mului sportiv. Dotate cu 
bază materială necesară, centrele 
de la Cluj, Iași, Brăila, 
Timișoara și București au consti
tuit în toți acești ani puncte de 
lucru, capabile să pună la dispozi
ția antrenorilor, instructorilor, pro
fesorilor de educație fizică, studen
ților de la facultățile de speciali
tate un material documentar util.

Trecînd în revistă realizările fil
mului românesc în anii socialismu
lui, nu se pot omite cîteva pro
ducții de importantă majoră. Ne 
referim la „Sub steagul partidului", 
„Sportul în România”. „File din 
istoria sportului în România", pe
licule care prezintă realizările n-„ 
cării de educație fizică și sport > a 
țara noastră în luminosul pâi-*.r 
de veac

Inexistentă în trecut, cinemato
grafia sportivă românească a cu
noscut în acești ani o dezvoltare 
impetuoasă. Este încă o dovadă că 
sportului, ca mijloc de educație a 
oamenilor, cu multiple posibilități 
de a acționa favorabil asupra tutu
ror cetățenilor, de la tineri la vîrst- 
nici, i se acordă de către partid 
și stat importanța cuvenită. Iar 
cei care slujesc sportul prin inter
mediul filmului, se străduiesc să 
facă acest lucru cu rezultate mereu 
mai bune. „

Emanuel FĂNTANEANU

întreaga

Brașov,

1

PĂȘIM ÎN NOUL AN CU AVlNT TINERESC
(Urmare din pag. 1)

său Nikî Și-l spună i „Te log să cîti- 
gați Cupa ți campionatul, ți ță trețeți 
ți de tulul al teilea al Cupei cupe
lor". Sărutările pe care i le oferă cu 
dărnicie, fiului și nepotului, consti
tuie o dovadă că frații Dumitriu sînt 
de acord cu dorințele micuțului 
Dorin.

SUS, LA MUNTE...
Nu știm alții cum sînt, dar noi, 

muntenii, cînd spunem iarnă și Anui 
Nou și Revelion, ne gindim întotdeau
na la troienele copilăriei, la oameni 
de zăpadă, ghețuș și lunecări pe 
schiuri...

Și, dacă noul an nu i-a întîmpinat 
pe schiori și boberi cu zăpadă — căci 
despre ei vreau să spun cite ceva 
— s-au dus ei în întîmpinare, acolo 
unde îi poartă destinul de concurenți. 
Astfel, boberii Panțuru, Panaitescu, 
Focșencanu, Țancov și Juncu au fă
cut revelionul în tren, tndreptîndu-se 
spre Konigsee (R.F.G.), unde, înce-

Intr-o atmosferă care sugera mal 
curînd primăvară, la Poiana Brașov 
s-a disputat întîlnirea internațională 
de biatlon dintre echipele României 
și Italiei.

Alegerea traseului, prin pădurea O- 
rendi, și construirea unei poteci de 
zăpadă, pentru intrarea și ieșirea din 
poligon, au constituit greutăți orga
nizatorice. Dar, cu mari eforturi, ar
bitrii s-au descurcat mal mult decît 
onorabil.

A venit, apoi, rîndul schiorilor. 
Biatloniștii italieni, în garnitura com- 
plf tă de la Sapporo, erau cunoscuți 
s hionlor români ca niște concurenți 
a. iblțioși, temperamentali, bătăioși și 
echilibrați în ambele componente — 
fci și alergare pe schiuri. Ei s-au 
comportat bine în proba individuală, 
ocupind în ordine primele patru 
Jocuri prin Berlin. Astegiano, Jordan 
și Clementi. Cei mai buni români au 
fost N Vestea și I. Teposu, clasați 
pe locurile 5 și 6. N. Cristolovean u și 
Gh. Gîrniță au ocupat pozițiile 9 și 
10. Dacă concurențllor români nu li 
se poate reproșa prea mult în ceea 
ce privește alergarea pe schiuri, în 
schimb au fost foarte slabi la tir, 
unde au acumulat — toți patru — 30 
min. de penalizare față de cele 15 mln. 
realizate de adversarii lor. Faptul că 
se aflau într-o prea recentă conva
lescență, după gripă, ori că erau la 
primul concurs al sezonului, explică

numai parțial acest insucces. In rest 
Insă, se constată și o insuficientă 
pregătire la trasul eu arma.

Surprinzătoare, generată de o reac
ție de orgoliu rănit, apare victoria 
din proba de ștafetă. Concurenții ro
mâni, perfect mobilizați pentru con
curs, concentrați, în special, asupra 
tragerii cu arma, au realizat victo
rii într-o manieră categorică. Deci
sivă a fost — paradoxal — tocmai 
proba de tii. în care cei patru ro
mâni eu avut o singură tură de pe
nalizare. față de cele trei ale italie
nilor.

Cu acest prilej, biatloniștii noștri 
au intrat în plin sezon competițional. 
In urma comportării fluctuante din 
întîlnirea cu reprezentativa italiană, 
ei trebuie să desprindă toate învăță
mintele ce decurg din această primă 
luare de contact internațional.

REZULTATE TEHNICE: individual: 
1. W. Bertin (I) Ih 10:52 (6 min. pen.); 
2 G. Asteggiano (I) ih 11:52 (2 min. 
pen.) ; 3. L. Jordan (I) lh 12:07 (4 
min. pen.) ;4. A. Clementi (I) lh 13:21 
(3 min. pen.) ; 5. N. Vestea (R) lh 14:05 
(5 min. 
lh 15:39 
km : 1. 
Țeposu, 
(Bertin, 
2h 11:57; 3. România II (Mîrza, Voicu, 
Cristoloveanu, Fontana) 2h 16-16.

Mihai BÎRA

6. I. Țeposu (R)pen.); . ,
(7 min. pen.); ștafetă 4x7,5 
România - — ■ 
Gîrnită)
Asteggiano, Clementi, Jordan)

I (Vestea, Cimpoia, 
2h 09:54 ; 2. Italia

PATINAJ
ES AZI, LA TUȘNAD

CEI MAI TINERI VITEZIȘTI INAUGUREAZĂ SEZONUL ’73
Azi, pe inelul de gheață de pe 

lacul Ciucaș din Tușnad 
primul concurs de patinaj 
al noului an. tradiționala 
tiție, „Cupa speranțelor”, 
tă „alergătorilor” pînă la 
Timp de trei zile, vor evolua la 
Tușnad cei mai tineri și înzestrați 
patinatori din Brașov, Miercurea 
Ciuc. Sibiu, Cluj, București și Tg. 
Mureș. Probele clasice se vor dis
puta tot pe pista de 300 m, deoa
rece eforturile administrației bazei 
sportive din stațiune, de a mări 
cu 100 metri inelul de gheață, nu 
s-au materializat.

începe 
viteză 

compe- 
rezerva- 
16 ani.

senioare, Juniori, Junioare și co
pii : 16—21 ianuarie, la Tușnad.

*

*

Biroul Federației române de pa
tinaj a stabilit datele de desfășu
rare ale întrecerilor finale ale cam
pionatelor republicane — seniori,

Comisia tehnică a federației de 
specialitate a alcătuit lotul tării 
noastre care ne va reprezenta la 
concursul internațional, „Cupa prie
tenia”, ce se va desfășura, în prima 
parte a lunii viitoare. în Uniunea 
Sovietică. Selecționerii 
cont de evoluția celor 
patinatori la concursul inaugural, 
„Cupa 30 Decembrie”, 
loc săptămîna trecută și au inclus 
în lot pe următorii viteziști : San
da Frnm, Carmen Dragoman (Șc. 
sa Sibiu). Eva Szigeti, Livia Vassi 
(Șc. sp. M. Ciuc) și Eniko Giliga 
(Mureșul Tg. Mureș) — la fete. L. 
Focht (Dinamo Brașov), L. Lazăr 
(SC. M. Clue), A. Demeter (Agro
nomia Cluj). Gh. Dumitrescu (Con
structorul București) și M. Vrîncea- 
nu (Șc. sp. Sibiu).

au tinut 
mai tineri

ce a avut

Nu-i ușor,

O cupă de șam
panie cu soții 
Mona și Nicolae 

! Navasart.

a taberei 
fizice. In _ .. 
nu este de neglijat.

Antrenorul Munteanu, cunoscut șl 
apreciat modelator de talente, are 
printre altele, la activ performanta 
de a fi obținut aproape de 10 ori 
titlul de campion național de juniori 
cu XV-le Clubului sportiv școlar.

— In 1973 echipa își va adăuga încă 
uri titlu de cea mai bună formație de 
juniori din țară ?

— Nu, anul acesta o asemenea per
formanță este mai greu de realizat... 
Lotul trece prlntr-o prefacere, mulți 
sportivi — absolvind liceul — s-au 
transferat la alte cluburi. Cu tinerii 
promovați în toamnă încerc acum să 
reomogenizez lotul. Este o operație de 
durată, care cere în primul rînd răb
dare. Dar, anul viitor, cine știe...

Fiindcă, în primăvară, România va 
fi gazda ediției 1973 a turneului din 
cadrul „Cupei națiunilor FIR A" la 
rugby, îi solicităm antrenorului Mun
teanu un pronostic cu privire la șan
sele noastre. Remarc optimismul său : 

desigur, să cîștigi un

pentru sporirea rezistenței 
rugby, un asemenea atu

juniori din lotul reprezentativ și-au

1972 a 
primei 
găsirea drumului spre...

în multe concursuri de atletism, se 
laolaltă cu colegii de echipă 1 Iată 
dat din nou intîlnire la Predeal.

Foto i Dragoș NEAGU

Dacă în decursul unui an ai împărțit atîtea bucurii ?i decepții împreună, 
poate ca tocmai în cea mai frumoasă noapte, cea de revelion, să nu fi 

ce în vacanța de iarna atleții

pînd din 2 ianuarie, au început an
trenamentele în vederea participării 
lor la „Cupa Națiunilor" și în conti
nuare Ia campionatele europene de 
la Cervinia (Italia).

Schiorii, dacă n-au avut obișnuitul 
alb imaculat în jur, în care se simt 
tine, au urcat sus la cabanele din 
munți, unde zăpada a mai rămas păs
trată la „frigiderele” Iernii și acolo 
au sărbătorit în decorul de care se 
simt legați sosirea noului an. O sin
gură excepție, adică două de fapt, 
Dan Cristea și Maria Cîmpeanu, am
bii campipni naționali de schi pe a- 
nul 1972, care au rămas în Brașov, 
cu părinții, sărbătorind o logodnă 
anunțată din vară. Intermezzo scurt, 
în plin sezon, căci începînd din 2 
ianuarie Dan Cristea va lua startul 
la 
se

asemenea turneu, 
un frumos succes 
anul trecut, la Roma, România a fost 
cîștigătoarea turneului), ei bine, ai 
toate șansele să îl reeditezi. Nu du
cem lipsă nici de elemente de valoare 
și nici de antrenori care să asigure 
lotului o foarte bună pregătire.

— Apropo de antrenori : ce impre
sie vă lasă quartetul Denischi-Carna- 
bel-Vizitiu-Doiciu ?

— Sînt patru tehnicieni foarte do
tați. cu rezultate remarcabile, flecare

Dar cînd vil după 
în deplasare (n.n.

parte, și la echipele respective șl 
lotul cadeților. Nu văd cum din 

efortul lor colectiv, sincer și nepre
cupețit, să nu rezulte o pregătire a 
lotului la nivelul a ceea ce dorim cu 
toții : ca România să poată alinia în 
turneul de la București, o echipă re
dutabilă, solidă pe toate comparti
mentele, eu o netă personalitate în 
joc.

— Deci, să așteptăm cu nădejdi 
turneul din aprilie.

— Evident I

DOUĂ NUNTI CLUJENE
Din mapa cu adresele Revelionu

lui trag una la Jntîmplare și citesc : 
restaurantul „ ' ” - • - -
înăuntru — nuntă mare. Mire : o cu
noștință mai veche ex „U“-Istul Stăn- 
cel, azi jucător la Minerul Baia Mare, 
echipă care pregătește asaltul spre 
prima divizie. Susținători de bază : 
foștii coechipieri de la „U“. printre 
care Ștefan, Solomon și Uifăleanu. 
Cînd orologiul bate ora 6 și întreaga 
sală e cuprinsă de frenezie, prin clin
chetul de pahare se descifrează și 
urări pentru „U“, formație care în

„Gambrinus". Alerg.

cunoscut piscul și depresiunea 
divizii. Dorința unanimă i re- 

gaoi, d u! u.nuiu, spre... ,,malta so
cietate". Pînă atunci, însă, „noroc și 
la mulți ani !“ — după generoasele 
legi ale tinereții șl Revelionului, legi 
pe care reprezentanții clubului semi
centenar le-au deprins de la înain
tașii care susțineau câ „U“ s-a năs
cut și trăiește din voință, cîntec si 
elan.

Pentru „U“ șl mesagerii lui s-a mai 
toastat Ia o nuntă : cea a baschetba
listului Matei Riihrig. Principala do
rința ce-a răzbit din animata tabără 
a „giganților" a fost „locul II", reali
zare pentru Împlinirea căreia „tre
buie mai întii să te montezi” — după 
cum spunea fericitul mire. Așa câ, 
fiecare pahar închinat de sărbători 
trdbuie să cuprindă și leit-motiv ul 
„pentru... Cupa cupelor" — sfătuia 
el, sorbind cu voluptate din paharul 
care a și văzut conturată silueta mult 
doritului trofeu.

...Ceasul a trecut de miezul nopții. 
Formez 12181 și aștept. Cînd vocea 
de la celălalt capăt al firului răs- 

recomand, 
Revelionul

Sorin Ciobotaru, Ion Bălăneanu, Ste- 
lian Rusu veniseră de mult și, in 
momentul intrării noastre, tocmai 
degustau , un excelent vin de Cotnari. 
După urările de rigoare, i-am rugai 
pe hocheiștii gălățenl să ne răspun
dă la tradiționala întrebare : „Ce sa
tisfacții v-a adus anul trecut și ce 
gînduri nutriți pentru anul care so
sește ?“ Notăm, dintre răspunsuri... 
Corduban : „Calificarea în prima se
rie a campionatului și promovarea 
examenului de antrenor. Aș vrea, de 
asemenea, ca din cadrul grupei de 
copii pe care o conduc să scot la lu
mină trei-patru talente" ; Ciobotaru : 
„Să termin cu bine cursurile Facul
tății de filologie din București, iar 
pe linie de sport 
nârea Galați să 
gteu de 
Avem o 
tivă

spus în 
echipă

să contribui ca Du- 
aibă un cuvînt mai 
viitoarele 
de mare
*

nopții ne-a găsit

dificilele întreceri de schi cuprin- 
în „Cupa Europei".

GÎNDURILE 
TINERILOR RUGBYȘTI

„e vel ion în familia unui antrenor 
de rugby — Inn (Cnrnel) Munteanu 
de la Clubul sportiv școlar... Decor 
adecvat, cu crengi de brad, 
multicolore și

Lumea este 
multe nădejdi 
Munteanu nu

— Ați fnst dc curînd în tabără, cu 
elevii dvs...

— Da, la Malnaș, pentru o săptă- 
mînă. O ușoară schimbare de climat 
pentru rugbyștii mei, foarte necesa
ră după un trimestru de muncă in
tensă. rodnică pentru cei mal mulți.

— Ce ați făcut acolo, pe planul 
pregătirii sportive 7

— Am căutat să folosim fiecare zi

becuri 
masă îmbelșugată.
veselă, destinsă, cu 
în 1973. Antrenorul 

face excepție.

„Noroc ți mulți ani fericiți urează mirilor Doina Matei Rilhrig 
„pivoții" Horia Demian, Gheorghe Oczelak, antrenorul Vasile Geleriu.

Foto I Marta APOR — Cluj

punde: „Casa Silai”, mă 
șl întreb unde își petrece 
finalista de la Munchen.

— La telefon sînt chiar
— N-ai... „evadat" ?
— îmi place să fac revelioanele în 

Mai ales că în timpul anu- 
destul de

eu. Ileana.

familie. 
Iui sint 
acasă.

— Ce 
încercat 
la răscrucea anilor ?

— N-a fost o intimplare, ci o idee: 
că lumea a început să mă uite. De 
aceea, pentru 1973 mi-am propus un 
nou record la 800 m sau 1 500 m. pro
ba de care mă apropii din ce în ce 
mai convingător.

— Succes, și la mulți ani !
Nușo DEMIAN

INSTANTANEE GĂLĂȚENE
A fost destul de dificil să ne ale

gem „subiectele” reportajului nos
tru, deoarece majoritatea sportivilor 
gălățeni au sărbătorit Anul Nou în 
familie. Și totuși...

Căpitanul echipei de hochei Dună
rea Galați, Octavian Corduban, îm
preună cu soția sa Ana, au fost vă
dit surprinși de vizita noastră noc
turnă. Invitații lor, colegii de echipă

mult plecată de
întîmplare 
să „îneci"

de-a lui ’72 aî 
în paharul băut

întreceri, 
perspec-

in com-Miezul 
pania apreciatului cavaler al fluieru
lui, medicul Grigore Bîrsan.

— Cum a fost, doctore, 1972 ?
— Un an plin de satisfacții pe am

bele planuri : profesional și... de ar
bitraj. Aștept de la noul an — fără 
falsă modestie — confirmarea valorii 
prin care pot ajunge pe lista F.I.F.A.

Nu am scăpat ocazia, firește, să iau 
o scurtă declarație și soției doctoru
lui, Helga, maestră a sportului, în 
prezent profesoară la Liceul Pedago
gic i „Sînt fericită că în anul care a 
trecut arbitrul 
oferit ocazia să 
să mă privească 
pătimitor

Bîrsan nu mi-a mai 
intilnesc oameni care 
ironic sau chiar com-

*
In sfîrșit, mult după miezul nopții, 

l-am găsit și pe boxerul Vasile Lehă- 
duș, care își petrecea revelionul îm
preună cu familia. Notăm primele 
gînduri din 1973 : „Aș vrea, în pri
mul rînd, să mulțumesc antrenorului 
emerit Petre Mihai pentru încrederea 
acordată, știut fiind că el tn-a readus 
pe linia de plutire. A fost un an de 
muncă grea, în scopul reafirmării 
mele. Anul acesta nu voi precupeți 
nici un efort pentru a da maestrului 
meu și spectatorilor gălățeni satisfac
ția cuceririi titlului de campion — 
abia aștept să mă intilnesc cu Alexe ! 
— și selecționarea în prima echipă 
a tării".

T. SIRIOPOL, -~ coresp, județean
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© Gamă d versa de produse materia !e, dar nu sint oameni• Calitatea — un imperativ • Sint

Dintr-un nucleu experimental cu 
ani în urmă, astăzi fabrica de schi
uri a Complexului de prelucrarea 
lemnului din Reghin a devenit o 
unitate de bază a industriei mate
rialelor sportive. De fapt, produc
ția nu se rezumă numai la schiuri, 
ci de pe liniile tehnologice înain
tează în flux continuu spre depo
zite și beneficiari, zeci de mii de 
săniuțe, mii de crose de hochei, ra
chete de tenis, bețe de schi, aparate 
de gimnastică, ambarcațiuni, mese 
de tenis, etc., demonstrînd prin 
diversitate și prin cantități, 
uriașul efort realizat pentru însu
șirea unei game productive atît de 
bogate. Alături de marile investiții 
materiale a fost nevoie și de mari 
investiții afective, căci realizarea 
unei crose perfecte, a unei rachete 
ideale, a unei bărci suple ca o 
vioară sau a unui schi rezistent și 
frumos pretinde pe lingă metodica 
și rigoarea inginerească suflete și 
fantezii de artist.

Vizitînd Reghinul din nou în a- 
ceste zile, conduși de aceiași ghizi 
— ing. Andrei Ghenci și tehnolo
gul lvan Polen — printre compli
catele procese de fabricație, am 
simțit din nou senzația pregnantă 
de înaltă calificare, profilul de 
constantă căutare a calității pe 
care colectivul (nu prea numeros) 
al fabricii de schiuri se străduie 
să-l imprime activității sale coti
diene.

Ne interesau 
deosebit pentru 
zon. Am aflat 
Cînd am vizitat 
se finite, tocmai se ambalau și se pre
gătea expedierea a 1 000 perechi 
de schiuri pentru F.R. Schi cu care 
acesta, completînd stocurile exis
tente, urmează să doteze numeroa
se școli de munte. Tot în mâgazie 
așteptau livrarea și un Iot de schi
uri de înaltă performanță destinate 
liceului de schi de la Predeal.

— Cum staff cu livrările de schi
uri pe anul 1972, l-am întrebat pc 
ing. Andrei Ghenci, șeful secției.

pe 
de 
re-

schiurile în mod 
că am intrat în se- 
lucruri interesante, 
magazia de produ-

— Acestea ar fi modele medii, 
dar vă rugăm să ne spuneți și 
despre modelele de performanță.

— Pentru fondiști, am continuat 
tipul SĂGEATA ZĂPEZII schi 
cu talpă de frasin, schi agil și ușor 
și cu un preț mult mai scăzut față 
de modelul cu talpă de hichory.

— Se mai vorbea și de alte două 
modele, din plastic...

— Aveți dreptate, era vorba des
pre un model cu folii de plastic 
și al doilea cu talpă din fibre de 
sticlă, dar nu au Intrat în produc
ție din lipsa unor materiale... și a 
prețului aprobat.

— Să revenim la schiul de per
formanță alpin...

— Da, am fabricat tipul START, 
cu fibre de sticlă și schiul DIA
MANT, schi metalic realizat pen
tru toate cele trei discipline, sla
lom, slalom uriaș și coborîre. în 
plus, trebuie menționat schiul de 
instruire (sau minischiul) CEAH
LĂU, la dimensiunile 65—100—130 
și 160 cm.

— Care sînt perspectivele anului 
1973 ?

— Paradoxal, deși acum sîntem 
mai bine utilați, cifrele absolute și 
în procente contractate cu noi de 
comerț pe anul 1973 sînt mai mici 
comparativ cu anii anteriori și cu 
capacitățile noastre !

— Explicația ?

— Se spune că ultimele ierni 
fost ușoare și că cererea de schiuri 
a scăzut, că în depozite se află su
ficiente.

— Dar pentru performanță, unde I 
se simte o acută lipsă ? ’

— 1CRTI (comerțul) nu cunoaș
te sau nu centralizează necesită
țile mișcării sportive, ale cluburilor, 
asociațiilor și nu am primii co
menzi. Situația este valabilă și 
pentru bastoane. Avem de pildă 
materiale (țeavă conică, din Sue
dia, rondele din plastic și man- 
șoane plastice realizate la Plascom- 
plex Tg. Mureș) pentru cca 5 000 
bastoane, dar n-avem comenzi...

Am vizitat întreaga fabrică și 
ne-am dat seama că există reale 
condiții pentru cantități din ce în 
ce mai mari de produse și la o 
calitate crescută spre a putea va
lorifica complet și la modul optim 
investițiile tehnice realizate. Dar 
pentru aceasta credem a fi nece
sar ca relația comerț-industrie să 
fie îmbunătățită. Mai i credem că 
expunerea în principalele orașe ale 
țării, — prin magazine speciale sau 
în expoziții itinerante — a sorti
mentelor fabricate, ar stimula ce
rerea de material sportiv.

Astfel, se întîmplă — din păcate 
— ca schiorii să caute cu sufletul 
la gură schiuri... iar fabrica 
aștepte comenzi.

I
I
I
I
I
I
I
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Cîștigătorii anchetei ziarului nostru:
_______________________ __________________________________ ___ _____ A.

„PRIMII 10 SPORTIVI ROMANI 
AI ANULUI 1972

GÎNDURI PENTRU NOUL AN
Ca la orice începui de An Nou, redactorii noștri i-au „interceptat" și pe 
din lumeacei 

arbitrii ? Aveți

Florea

nAM SA-L

(otbalului. Cu ce aînduri pornesc in 1973, jucătorii, antrenorii, 
primele răspunsuri în

Dumitrache :

COPIEZ PE DINU

In privința dăruirii

cele ce urmează..,

Șl TENACITĂȚII!“
„Gîndurile mele pentru ’73 

îndreaptă în primul rind spre clu
bul la care m-am consacrat. Do
resc ca echipa Dinamo să cîștige

se

— Obligațiile contractuale 
anul 1972, însumînd un total 
cea. 24 000 perechi, sînt practic 
zolvate. Au rămas de expediat 
fiind terminate ca fabricație 
cîteva sute de schiuri „Razant", 
dar și acestea în cîteva zile nu vor 
mai fi în fabrică.

— Care au fost sortimentele rea
lizate ?

— Pentru copii schiul „Turist" 
(simplu și cu legătură) schi de 
lemn cu dimensiuni cuprinse între 
60—180 cm. și schiurile SUPER și 
COMBI R, din lemn cu cant me
talic și foile de plastic la dimen
siunile de 100—160 cm. De asemeni 
schiul RAZANT, un model care 
cuprinde în structura sa și fibre 
de sticlă.

După cum se știe, în numărul de 
a fost publicată lista celor mai buni __ ______  ______ ___
lui, alcătuită pe baza sondajului de popularitate organizat de ziarul 
nostru și a valorii performanțelor obținute în anul olimpic 1972

Din cele aproape 2500 de răspunsuri primite la redacție, circa 
100 au fost foarte apropiate de clasamentul final al primilor 
sportivi ai anului. Acestea au participat la o tragere la sorți, 
urma căreia următorii cititori ai ziarului nostru au cîștigat cite

B. MIHAI

sîmbătă 30 decembrie 1972
10 spottivi români ai anu-

titlul de campioană, ceea ce ar în
semna o dublă satisfacție, atît pen
tru noi, jucătorii, dar mat ales 
pentru antrenorul Jon Nunweiller. 
Știu că și rivala noastră din tot
deauna, echipa Steaua, va avea un 
cuvînt greu de spus în aceasta pri
vință, dar, pînă la urmă cred că 
jucătorii militari se vor mulțumi 
doar cu Cupa României...

Faptul că prietenul și coechipie
rul meu Cornel Dinu a cîștigat 
din nou titlul de cel mai bun fot
balist al anului, m-a bucurat foar
te mult. Promit 
ales in privința 
tății sale, astfel 
cestui an să mă 
printre laureați.
am pășit de curind vreau să țin
tesc cîștigarea titlului de golgeter, 
iar prin evoluțiile de calitate să 
reeditez succesele din anul pre
mergător CM. din Mexic",

să l copiez, mai 
dăruirii șt tcnaci- 
ca la sfirșitul a- 
pot număra și eu 
tn anul in care

Vasiie Aelenei (Steaua) 
UN PAS HOTĂRÎTOR

PENTRU O TITULARIZARE 
DEPLINĂ4*

„Anul care de abia a trecut mi-a 
adus, în cea de a doua jumătate a 
sa. satisfacția unui început de ti
tularizare în prima echipă. Pentru 
mine, acest lucru a constituit o

10 
în 
un

I
urma căreia următorii cititori ai ziarului nostru au 
abonament la SPORTUL pe anul 1973 :

1. Simion Moraru — Cluj — str. Mărginașe 22
2. Ion Sărănciuc — Botoșani — str. Salcâmilor
3. Nicolae Jurcă — comuna Curățele nr. 133 —
4. Victor Tomm — Sinaia
5. Profira Jugravu — București

ap. 71 (s. V.)
6. Vasiie Mellnte — Gura Humorului — str. V. Alecsandri Bl. 1 

SC. B ap. 11
7. Ion Garcea — Brașov — Aleea Petuniei 6 sc. C ap. 19
8. Ladislau Max — Deva —- str. I. L. Caragiale 10
9. Constantin Ganea — Alexandria — str. 1 Mai 107 (jud. Te

leorman)
10. Alexandru Agopcia — corn. Floresti — str. Avram lancu 

229 (jud. Cluj).

6
(jud. Bihor) 

Calea București nr. 44
Aleea Ucea 11 Bl. P se. 2

PE ITINERARIILE VACANTEI
(Urmare din pag. I)

pe cei din preajma lui într-un nor 
de zăpadă, Dorel și-a scos schiu
rile, și-a aranjat ținuta și, poate 
sesizînd privirea profesorului 
Adrian Ciocilteu, directorul tabe
rei, care vroia să însemne : „Ce aș
tepți ? Din nou pe pîrtie, dacă vrei 
să cîștigi iar titlul de campion", 
s-a făcut nevăzut și, pînă către 
sfîrșitul programului, nu l-am mai 
întîlnit.

în tabăra de Ia Cioplea, ca și la 
Gîrbova, ca și la Clăbucet-plecare, 
au venit elevi ai școlilor sportive 
cu profil de schi, deci aceia cărora 
de timpuriu performanța nu le este 
străină. Printre ei 
Cioplea • 
Ruta, și 
copii, pe 
țional al 
doi din 
cei veniți din Sinaia : Elena Ma- 
chedon. Leonida Onea, Daniel Mi- 
loș. Constantin Potcoavă, Ionuț Pi
tiș. Doina Croner $i alții. Copiii a- 
ceștia lucrează pe pîrtie patru ore 
neîntrerupt pe zi, trebuind nu nu
mai să schieze, dar să se supună 
și altor exerciții fizice — dictate de 
profesorii specialiști care îi înso
țesc — de natură să le fortifice 
întregul organism, să le mărească 
rezistența la efort, în sfîrșit să-i 
obișnuiască cu disciplina atît de 
riguroasă a unui sport pe cît de 
dur, pe atît de frumos cum este 
schiul. Și ca și cum mersul pe 
schiuri n-ar fi și alergare în ace
lași timp, cu 
prin pădure, 
spunem așa, 
programului.

Sigur, este 
plăcut să stai 
pînă în 8 ianuarie la hotelul de pe 
Cioplea, nemaiavînd grija învățării 
lecției la limba română ori la ma
tematică ; este plăcut, cu alte cu
vinte, să te știi în vacanță. Cum 
arată, însă, această vacanță pentru 
cei 40 de elevi care fac și vor face 
schi de performanță, am încercat 
să descriem mai înainte. Și este cu 
totul remarcabil că elevi și profe
sori, într-un colectiv bine sudat, 
lucrează așa de tare. într-un ritm 
atît de dinamic, toate eforturile 
fiindu-le subordonate dorinței ca 
în noul sezon — cei amintiți și cei

re veni nd la 
— i-am întîlnit pe Cornel 
el campion național de 
Radu Buia, campion na- 
școlilor sportive — amîn- 
Vatra Dornei. Apoi, sînt

toții fac lungi crosuri 
aceasta fiind, ca sâ 
partea extra-schi a

plăcut să schiezi, este 
din 23 decembrie

I
I
I
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In sala de sport a Școlii generale nr. 72 s-a desfășurat un concurs de 
'. lată un instantaneu de la această compe- 

• în imagine (de la stingă la
tir cu arma cu aer comprimat. Iată un instantaneu de la această compe
tiție. Asistați de prof. Ghiță Marin, apar î._ '
dreapta) Mircea Cristal (Șc. gen. 76), Florin Căruțașu (Șc. gen. 76) și Ilie 
Ion (Șc. gen. 77).
neamintiți în însemnările noastre 
— să cucerească noi titluri de cam
pioni ai țării. Cu atît mai de luat 
în considerație este efortul acestor 
copii, cu cit în chiar vecinătatea 
lor, în alte tabere, se află mulți 
elevi veniți doar la odihnă. Și ei 
schiază, desigur, dar o fac pentru 
a se amuza și în nici un caz în- 
tr-un ritm atît de îndrăcit.

Dar, cum spuneam, micii schiori 
de acum, de pe Cioplea — poate 
mari într-un viitor nu prea înde
părtat — au drept scop final per
formanța. Iar performanța are le
gile ei dure, și nici o abatere de 
la ele nu este permisă...

In sălile de sport
ale școlilor •••

Vacanță nu înseamnă numai ta
bere la munte pentru învățarea 
sau perfecționarea în sporturile de 
iarnă. Vacanță, pentru foarte mulți 
elevi, înseamnă participarea la o 
seamă de competiții organizate în

O imagine din intilnirea de volei fete dintre echipele școlilor generale 
nr. Ui șt 118 Fotografii de Tiieo MACARSCHI

de sport ale școlilor.sălile
Consiliul municipal pentru edu

cație fizică și sport București, cu 
sprijinul organizațiilor de pionieri 
și de tineret, a organizat întreceri 
la mai multe discipline, la înche
ierea cărora cîștigătorii au primit, 
sau urmează să primească, trofeul 
„Cupa vacanței1'. Cîteva astfel de 
manifestări au și avut loc. Sala 
liceului nr. 24 a fost gazda unei 
atractive competiții de handbal, la 
care au participat echipele tuturor 
liceelor din sectorul I, iar sala li
ceului ,,M. Sadoveanu" a primit pe 
jucătorii de tenis de masă 
multor școli.

Asemenea manifestări au 
și alte discipline sportive, 
fi volei, tir și șah.

ai mai

cuprins 
cum ar

V W A
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reală dovadă de încredere din 
partea antrenorilor și un imbold ca 
să muncesc mai mult și mal bine 
pentru a justifica un asemenea 
credit. Nu. știu în ce măsură am 
reușit să mă achit de obligațiile 
morale ce-mi reveneau în anul 
1972. Știu însă că în acest an 1973 
va trebui să-mi înzecesc eforturile, 
să lupt cu propriile mele insufi
ciențe și să fac acel pas hotărîtor 
pentru o deplină titularizare în 
unsprezecele de bază al formației 
mele. Și cu această formație, în 
care sper să-mi aduc un aport de 
calitate cu prilejul meciurilor în 
care voi evolua, aș dori să cîștigăm 
— noi, Steaua — ediția a 55-a a 
campionatului republican.

Dincolo de performanța sportivă, 
gîndurile mele se îndreaptă și că
tre un alt obiectiv la fel de im
portant, pe care mi-1 doresc reali
zat în acest an 1973. Este vorba de 
absolvirea celui de al X-lea an 
de studii, pentru care mă pregă
tesc în prezent și pe care vreau 
să-l promovez cu bine în vară, 
odată cu... cîștigarea titlului de 
campion cu echipa".

Ion Rus — arbitru (Tg. Mureș) 
„UN AN CU CINCI STELE" 
„1973 aș vrea să fie, așa cum s-a 

încheiat pentru mine 1972 la Bra
șov. în ultima etapă de campio
nat, un an cu «cinci stele» ! Asta 
înseamnă că îmi doresc numai ar
bitraje bune și foarte bune, indife-

SELECȚIONATA DE TINERET DUPĂ TURNEUL DIN GRECIA
A V

SI înaintea sezonului de PRIMĂVARĂ
De vorbă cu antrenorul CORNEL

rent de categoria competițională 
unde voi fi delegat să conduc me
ciuri. îmi mai doresc, de aseme
nea, să reușesc, în acest nou an, 
în tentativa de a ocupa, în clasa
mentul general al cavalerilor flu
ierului, un loc care să-mi dea drep
tul de a promova în lotul de arbitri 
F.I.F.A. Cam atît în privința do
rințelor strict personale.

Mai doresc, în 1973. întreceri de 
bună calitate și mai ales, fără car
tonașe roșii și galbene ; spectatori 
mulți, entuziaști și obiectivi ; un 
clasament final care să reflecte, 
cît mai aproape de adevăr, valoa
rea echipelor. In sfîrșit, gîndurile 
mele se îndreaptă, cu justificate 
speranțe, spre o reușită a echipei 
naționale, pe care aș vrea să o văd 
din nou în rîndurile participante
lor la turneul final al unui cam
pionat mondial, cu bilete de călă
torie asigurate pentru Munchen 
1974".'

Antrenorul Nicolae Proca: 
„OLTEANU SĂ-ȘI REIA

ANTRENAMENTELE"
— Alo, clubul Steagul roșu ?
— Da.
— Cu 

vă rog!
— Eu
— Vă 

doriți in
— în primul rînd vreau să trans

mit pe această cale tuturor antre
norilor, jucătorilor și suporterilor 
echipelor să aibă parte numai de 
satisfacții, de jocuri de calitate, de 
rezultate bune, într-un cuvînt în
deplinirea tuturor idealurilor spor
tive. In 
roșu aș 
compun 
tru-cinci 
nu vom

antrenorul Nicolae Proca,

sînt.
rog să ne spune fi Ce vS 
anul în care am pășit.

— Tovarășe Drăgușin, ați condus 
echipa reprezentativă de tineret în 
recentul ei turneu în Grecia, 
cotiți că scopul deplasării a 
atins ?

— Ținînd seama că, pînă la 
mul joc oficial, din mai, lotul de 
tineret nu se va mai reuni decît 
cu ocazia partidei din aprilie, cu 
formația similară a U.R.S.S., con
cluziile acestui turneu sînt foarte 
importante. Lăsînd la o parte re
zultatele, care au contat mai pu
țin, se poate spune că scopul tur
neului a fost atins, obiectivele fi
xate fiind îndeplinite în proporție 
de 80 la sută.

— Care au fost obiectivele, și de 
ce s-au realizat numai în proporție 
de 80 la sută ?

— Mai întîi, scopul : cîștigarea 
experienței internaționale in con
fruntări cu adversari superiori ca 
vîrstă și valoare ; prelungirea ac
tivității competiționale a unor ju
cători mai puțin folosiți, din dife
rite motive, la echipele lor (Iorda- 
che, Dumitriu IV, Boldni etc) ; o- 
mogenizarea formației și integra
rea dublurilor în echipă, în vede
rea partidelor din primăvară. în 
fond, a fost vorba de verificarea 
unor viitori Internaționali A, nu ? 
Procentajul ar fi fost sută la sută 
dacă am fi cîștigat toate cele trei 
jocuri, cu toate că, repet, nu re
zultatele au interesat în acest tur
neu... Cea mai reușită a fost com
portarea din a doua partidă, pe 
care am și cîștigat-o cu 2—0 în 
fața formației Trikala, din prima 
divizie a Greciei, cînd echipa noas
tră a jucat la valoarea partidei o-

So- 
fost

pri-

ferite cu cîtva timp în urmă în 
compania lotului A. Primul meci, 
așa cum se știe, l-am încheiat cu 
un scor alb, în compania selecți
onatei cluburilor din Lamia. în 
sfîrșit, am pierdut cu 2—1 intil
nirea susținută cu selecționata La
risa. Este drept, nici băieții mei 
nu au jucat grozav, dar am în
tîlnit și un arbitru care a vrut să 
cîștige neapărat echipa din La
risa. A mai contribuit la procen
tajul de 80 la sută și faptul că nu 
toți jucătorii au dat randamentul 
scontat. Unii dintre ei din motive 
obiective, mai 
sănătate nu 
toare.

— Cum a 
bază pe care ați întrebuințat-o ?

— Notați : Iordache — Tănăses- 
cu. Ciugarin, Sameș, Anghelini — 
Mulțescu (Moldovan), Boloni, Bel- 
deanu — Troi, Roznai, Aelenei. 
De-a lungul întregului turneu s-au 
comportat bine Iordache, Tănăses- 
cu, Ciugarin, Sameș, Bcilăni, Bel- 
deanu, Moldovan și Troi. Parțial 
bine (cîte o repriză), Anghelini și

precis 
tocmai

arătat

o stare de 
corespunză-

formația de

DRĂGUȘIN —
Aelenei. Sub posibilități, din mo
tivele arătate, la care se adaugă 
și o anumită oboseală acumulată 
datorită schimbării regimului . de 
antrenament și eforturilor, Mulțes- 
cu și Roznai. Dintre cei întrebuin
țați mai puțin, Grigoraș, Dumitriu 
IV, Petreanu și Ștefan au justifi
cat selecționarea și perspectivele.

— Intr-adevăr, ce perspective în
trevedeți băieților pe care i-ați 
condus in Grecia ?

— Față de echipa de tineret care 
a luat parte la ediția trecută a 
Campionatului Europei, sînt destu
le nume noi, mai ales în linia de 
atac. Este o generație dotată, care 
printr-o pregătire și mai accentu
ată, făcută la cluburi, ar putea să 
completeze foarte bine prima re
prezentativă a țării. Caracteristica 
ei — tehnicitatea ; dacă jucătorii ar 
lupta mai mult, firește în limitele 
regulamentului, echipa nu ar avea 
decît de cîștigat pe toate planurile, 
și în primul rînd — firește — pe 
cel al rezultatelor.

Mircea TUDORAN

privința echipei Steagul 
dori ca jucătorii care o 

să fie... mai tineri cu pa- 
ani. Atunci sint sigur că 
mai avea probleme pînă

în anul 1976. Lăsînd gluma Ia o 
parte, vreau ca în acest an să-1 
am cit mai curînd la antrenamente 
pe Olteanu. Să se însănătoșească 
după accidentul suferit la ge
nunchi, în așa fel în cit să-șj reia 
locul în formație.Deschiderea cursului de perfecționare a antrenorilor

Ieri, în sala Dinamo din Capitală, 
a început cursul central de perfec
ționare a antrenorilor de Div. 
A, B și tineret-rezerve. în cuvîntul 
său de deschidere, tov. Ion Balaș — 
vicepreședinte al F.R.F. _ a făcut 
aprecieri generale despre turul cam
pionatului și a expus unele sarcini

AZI A APĂRUT NUMĂRUL 345

AL REVISTEI

din sumarul căreia vă recomandăm !
• Cei 16 antrenori divizionari A fac un scurt bilanț al realizărilor 

echipelor lor in anul trecui ți iți expun proiectele pentru Noul An.
• Comentarii... cifrice la turul Diviziei A
• O pagină de „Intimitățile gazonului" (Ilie Savu, Mihai Flamaropol 

losif Cavai).
• Un interviu cu cîștigătorul „Trofeului Fotbal ‘72", Cornel Dinu
• Dialog cu cititorii
• Pagina de Magazin extern
• „Cangurii" visează să ajungă în Europa (un reportaj despre as

pirațiile fotbalului australian)
• Fotbalul internațional in primele săptămini ale lui 1973
• U.E.F.A. discută stimularea fotbalului ofensiv
• Rubricile permanente : Carnetul scriitorului, Carnet extern, Cam

pionatele in Europa, Prim plan, Din fotbalul internațional

Șl

„CUPA F.R. BOX"

0 FINALĂ REUȘITĂ INTRE DOUĂ FORMAȚII DE VALOARE DIFERITĂ
Ultimul act al competiției pugilis

tice dotată cu „Cupa F. R. Box" s-a 
încheiat In ultimele zile ale anului 
care s-a scurs. în finala întrecerilor 
s-au întîlnit formațiile Constructorul 
Galați (după o victorie categorică 
obținută în fața pugiliștilor de la 
Farul Constanța) și selecționata Cluj 
(învingătoare la limită asupra echi
pei din Cîmpulung Muscel).

Luînd ca bază performanțele ante
rioare ale celor două candidate la 
trofeul competiției, majoritatea spe
cialiștilor apreciau că reuniunea va 
fi de slabă calitate, datorită dispro
porției valorice dintre cele două 
combatante. Firește, se prevedea o 
victorie facilă a boxerilor gălățeni, 
pregătiți de antrenorul emerit Petre 
Mihai.

Dar, a început reuniunea... Fostul 
campion național al semimuștelor, 
gălățeanul Petre Ganea. l-a întîlnit 
pe tînărul Alexandru Kacso. Fără să 
se intimideze de renumele adversa
rului, Kacso a boxat cu multă sigu
ranță, s-a deplasat frumos și a con
trat spectaculos la multe din atacu- 
t-’le insistente ale puternicului său 
adversar. Numai tenacitatea lui Ga
nea l-a ajutat sâ smulgă decizia de 
învingător.

Ne-am gîndit atunci că este vorba 
de o întîmplare. Meciurile care au 
urmat ne-au întărit însă convingerea 
că formația clujeană, antrenată de 
Eugen Douda și iosif Mihalic n-a ve-

nit la București să facă un simplu 
act de prezență la finala celei mai 
mari competiții pe echipe a țării. Cu 
o garnitură compusă din mulți bo
xeri aproape necunoscuți spectatori
lor din Capitală, selecționata Cluj a 
oferit un exemplu de sportivitate, a- 
părîndu-și cu strășnicie șansele în 
fața unei adversare ce pornea în în
trecere categoric favorită.

Trei victorii consecutive, realizate 
de Cornel Jivcovici, Ladislau Mathe 
și Alexandru Popa, au făcut ca re
zultatul întîlnirii să devină egal după 
disputa de Ia categoria semimijlocie i 
7—7. De la această categorie, „artileria 
grea" a maestrului Petre Mihai nu 
mai putea pierde, în mod normal, 
nici un punct Sandu Tîrîlă, Con
stantin Cojocarii, Marcel Florea și 
Vasiie Lehăduș erau net superiori 
adversarilor lor din Cluj. De fapt, 
Tîrîlă, Florea și Lehăduș au obținut 
victorii rapide (abandon în prima re
priză), așa cum era de așteptat. Și 
totuși, în Intilnirea dintre cele două 
formații, de valoare diferită, a exis
tat un moment de suspense. După ce 
Sandu Tîrîlă a cîștigat ușor meciul 
cu Ștefan Popa, a urmat intilnirea 
dintre Constantin Cojocaru și clujea
nul Ion Moldovan. Disputa s-a în
cheiat cu o victorie surprinzătoare 
a boxerului din Cluj,, care a făcut ca 
rezultatul să devină iar egal î 9—9. 
în acel moment, toți cei prezenți se 
întrebau dacă vor asista la o sur-

priză de proporții. Surpriza nu s-a 
produs, pentru că Florea și Lehăduș 
n-au greșit cu nimic, depășindu-și 
categoric adversarii.

In legătură cu înfrîngerea lui Co- 
jocaru, ne simțim datori să revenim 
cu unele explicații pe care nu le-am 
putut da la timpul potrivit Gălățea- 
nul a urcat în ring bolnav de gripă 
și a încercat să obțină o victorie îna
inte de limită, nesitnțindu-se capabil 
să lupte timp de 9 minute. Adversa
rul său, deși depășit categoric în pri
ma repriză, a rezistat asaltului. în 
cea de a doua, lupta s-a mai echi
librat, iar în ultimul rund, Cojoca- 
ru, epuizat, a primit multe lovituri 
în plină figură. Intr-un astfel de mo
ment, cînd pugilistul gălățean era în 
evidentă dificultate și trebuia numă
rat de arbitrul din ring, acesta l-a 
oprit și i-a dat avertisment pentru 
țineri repetate (? !). într-o astfel de 
situație, secundul gălâțeanului și-a 
chemat elevul la colț, abandonîndu-l.

Victoriile categorice ale celor doi 
pugiliști de la Constructorul . (Florea 
și Lehăduș) au stabilit scorul final 
al întîlnirii în favoarea echipei care 
s-a dovedit superioară și care a me
ritat fără discuție succesul. Dar, re
plica boxerilor clujeni a fost neaș
teptat de viguroasă, făcînd astfel ca 
nivelul tehnic si spectacular al în
tîlnirii finale să poată fi apreciat ca 
foarte bun.

Mihai TRANCA

de viitor de care trebuie să țină 
seama toți antrenorii. în continuare, 
tov. Ion Siciovan a prezentat modul 
de desfășurare a cursului de perfec
ționare, eșalonat în trei etape ; pri
ma la București între 3—5 ianuarie ; 
a doua între 15 ianuarie șl 15 mai, 
în care se va urmări experimentul 
practic și controlul periodic la clu
buri, iar ultima — in lunile iunie- 
iulie, — care va cuprinde examenul 
final.

A urmat o amplă analiză a desfă
șurării turului campionatului divizii
lor A, B și de tineret, în care prof. 
Angelo Nieulescu a enumerat o se
rie de deficiențe manifestate la ni
velul diverselor eșaloane. Expunerea 
a fost exemplificată eu două jocuri 
(C.F.R. Cluj — Dinamo și Rapid — 
Jiul) înregistrate pe film de antre
norul Ion Voica. Astfel, antrenorii 
și-au putut da seama „pe viu" de une
le aspecte de joc din campionat. S-a 
arătat că mai sînt încă multe echipe 
care au tendința de a miza pe jocu
rile susținute acasă, în cele din de
plasare urmărind doar apărarea cu 
orice preț. în timp ce capacitatea de 
efort s-a îmbunătățit, aspectul efica
cității lasă încă mult de dorit. Din 
punct de vedere tehnico-tactie, exis-

tă încă multe carențe care se mani
festă prin : acțiuni purtate lent, de
marcări greoaie, conducerea exage
rată a mingii, toate acestea fiind 
contrare cerințelor actuale ale jocu
lui. S-a mai arătat că durata, volu
mul și intensitatea antrenamentelor 
nu ating parametrii corespunzători.

Apoi s-a exprimat convingerea câ 
există posibilitatea de dezvoltare a 
jocului și s-a trasat unele cerințe de 
care vor trebui să țină seama antre
norii In activitatea viitoare, cum ar 

capacității de acțiune a 
susținerea jucătorului 

urmărirea participării

fi, creșterea 
jucătorilor;
cu mingea ; uujKuuca participam 
conștiente și active a jucătorilor la 
procesul de t_ f____________ _ ___
dențiate unele cluburi care au ară
tat preocupare în privința promovă
rii elementelor proprii.

La discuții au participat doar pa
tru antrenori (I. Iovicin, C. Teașcă. 
Tr. lonescu, C. Rădulescu). Nu pu
tem trece cu vederea indiferența în 
care s-au complăcut ceilalți antre
nori — unii dintre ei. chiar criticați 
— care au preferat să nu ia cuvîn
tul, deși cu alte ocazii au fost mult 
mai activi.

Lucrările cursului de perfecționa
re au continuat după-amiază.

instruire. Au fost evi-

LOTO PRONOSPORT
arată o variantă cu 13 rezul- 
exacte la concursul Pronosport 

53, etapa din 30 Decembrie 1972
1 
1 

X 
X 
X
1
2
2 

X
1
1 
2
1

Cagliari—-Napoli 
Fiorentina—Ternana 
J uventus—Atalanta 
Lanerossi—Roma 
Lazio—Bologna 
Milan—Torino
Palermo—Internazionale 
Sampdoria—Verona 
Bari—Genoa
Catania—Arezzo 
Como—Catanzaro 
Mantova—Foggia 
Reggina—Brescia

11:32 21 31 20 9
III : 54 27 13 71
IV: 71 56 28 61
V : 25 64 50 65

73
85
10
69

24
26
84
51

lei

Așa 
tate 
Nr.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII. 

XIII.
FOND DE PREMII 261.904
Plata premiilor la acest concurs 

se va face astfel: în Capitală de 
la 5 ianuarie pînă la 14 februarie 
1973, inclusiv, în țară: de Ia 10 
ianuarie pînă la 14 februarie 1973 
inclusiv.

PRONOSPORT 
câștigurile concursului Nr.

53 DIN 30 DECEMBRIE 1972 :
Categoria I (12 rezultate) «= 5,40 

variante a
Categoria 

variante a
Categoria 

1047,15 variante a 113 lei
LOTO

NUMERELE TRAGERII SPECIALE 
A REVELIONULUI DIN 

1 IANUARIE 1973 :
Extragerea 1 : 67 36 8 65 43 13

80 1 60

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

16 58
FOND DE PREMII PROVIZORIU: 
4.822.000 Iei.

PRONOEXPRES 
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL SPECIAL AL NOULUI AN 

DIN 3 IANUARIE 1973 : 
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 

4.156.999 Iei din caret 
REPORT.
I î 25, 43 26, 7, 34, 42
II : 33, 31, 22, 3 10
III : 3, 12, 18, 24,' 1, 30
IV i 12, 10, 15 28, 34, 6

(provizoriu)
1.337.999 lei

Extragerea
Extragerea
Extragerea
Extragerea ... ... __ , „

Extragerea V i 4, 22, 1, 41, 42, 12,
10, 34.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI Nr. 52

DIN 27 DECEMBRIE 1972 :
Extragerea I i Categ. 2: 1,10 va

riante a 64.338 lei; Cat. 3 ! 15,90 a 
4.451 lei; Cat. 4 t 50,30 a 1.407 lei ; r'"‘ c. ... Cat. 6;<

12.125 lei
II (11 rezultate) = 94,95
827 lei
III (10 rezultate) »

Cat. 5 1 97,45 a 726 iei
3.759,20 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
Iei.

Extragerea II: Categ. • 
riante a 16 527 lei ! Cat.

I: 1.186.155
B

---- ---- C
1.729 Iei ; Cat. D 1 1.951,30 a 
Cat. E t 101 a 200 lei- Cat F: 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 
lei.

Premiul de categoria 2 
lei a revenit lui LUNGU 
Arad.

Rubrică redactată
LOTO-PRONOSPORT

l 5 va-
47,80 a

60 lei;
2.330,50
151.834

de 04.338 
ILIE din

de
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CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL MASCULIN în turneul de hochei de la Biel

PALMARESUL DIN CE IN CE MAI

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN FINALĂ SELECȚIONATA
DE JUNIORI

CU SELECȚIONATA U.R.S.S. A ROMÂNIEI
PE PRIMUL LOC

In Suedia au continuat să se dis
pute partidele din cadrul celei de a 
5-a ediții a Campionatului mondial 
universitar de handbal masculin. 
Evoluînd la fel de bine ca și în pri
mele jocuri, reprezentativa studen
țească a țării noastre a obținut noi 
victorii, depășind formațiile Poloniei 
(cu 14—13) și Italiei (cu 32—6).

In urma acestor rezultate, echipa 
română a ocupat, neînvinsă, locul 
în Iii în grupa preliminară D, acu- 
mulînd 6 puncte. Ea a fost urmată, 
în ordine, de echipele Poloniei 
(4 p), Danemarcei (2 p) și Ita
liei (0 p).

In primul joc susținut în cadrul 
grupei semifinale B — din care mai 
fac parte reprezentativele universi
tare ale Iugoslaviei, Cehoslovaciei 
și Poloniei — formația țării noas
tre a obținut o nouă victorie, de
pășind de această dată puternica 
garnitură a Cehoslovaciei, cu sco- 

' rul de 14—11 (9—6). Comentatorii 
I. prezenți la această partidă au 
apreciat că echipa română a pres
tat un joc foarte rapid, derutant 
pentru adversari, în care punctul 
forte l-au constituit pătrunderile pe 
semicerc și aruncările în forță de 
la distanță. Golurile echipei noas
tre au fost marcate de Voina (5),

Birtalan (3), Tudosie (2), Cirlan (2), 
Chircu (1) și Cosma (1). Pentru 
formația Cehoslovaciei au înscris 
M. Horvat (5), Lafko (3), Popernik 
(1), R. Horvat (1) și Hnenovski (1). 
A arbitrat cuplul suedez Larsson 
— Niellson. In celălalt meci din 
grupă Iugoslavia — Polonia 21—11 
(13—6).

Iată și alte rezultate înregistrate 
în grupele preliminarii : URSS — 
Bulgaria 22—14 (11—5), Suedia — 
Norvegia 24—7 (8—4), R. F. a Ger
maniei — Franța 23—13 (10—8), 
Spania — Belgia 31—9 (16—5),
Cehoslovacia — Algeria 30—17 
(14—9), Iugoslavia — Islanda 16—15 
(11—7).

în grupa semifinală A s-au cali
ficat formațiile URSS, Suedia, 
R. F. a Germaniei și Spania. Pri-

mul rezultat : R. F .a Germanici — 
Suedia 21—14 (8—5).

Iugoslavia 11—6

•ir
în cursul zilei de ieri, ' cdmpeti- 

ția a continuat cu meciurile din 
grupele semifinale (ultimele parti
de).

Din sursă neoficială am aflat re
zultatele :

România 
(9—4).

U.R.S.S. — R.F.G. 23—15 (11—9). 
în urma acestor rezultate, echi

pele României și U.R.S.S. s-au cla
sat pe primele locuri in grupele 
semifinale. Ele se vor întîlni în 
finala competiției (5 ianuarie). 
Pentru locul 3 vor juca R.F.G. și 
Iugoslavia.

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA
AU CÎȘTIGAT TURNEUL

DIN BERLINUL OCCIDENTAL
sporturilor din Ber-

C. C. E. LA HANDBAL
MASCULIN SE APROPIE

DE FAZA SEMIFINALELOR
avut loc partida re-La Zagreb a 

tur dintre formațiile Partizan Bie- 
lovar (Iugoslavia) și Banyk Karvin 
(Cehoslovacia) contînd pentru opti
mile de finală ale Cupei campioni
lor europeni la handbal masculin. 
Partida s-a încheiat cu rezultatul 
de 22—13 (10—6) în favoarea hand- 
baliștilor iugoslavi, care s-au califi
cat 'în sferturile de finală. Jocul a 
fost condus de cuplul român G. Po
pescu — P. Țircu.

în cadrul aceleiași competiții, for
mația Lokomotiv Sofia a întîlnit la 
Helsinki echipa finlandeză Ifk Hel
sinki pe care a întrecut-o cu scorul 
de 30—24 (18—13). Partida retur va 
avea loc la Sofia, în ziua de 7 ia
nuarie.

Tragerile la sorți, pentru desem
narea cuplurilor care vor evolua in 
semifinale vor avea loc sîmbătă, 6 
ianuarie.

In Palatul 
linul Occidental s-a desfășurat un 
turneu internațional de handbal 
masculin. La întreceri s-au aliniat 
formațiile Steaua București, pre
cum și selecționatele orașelor Pa
ris. Viena și Berlinul Occidental.

Comportîndu-se excelent, hand- 
baliștii români au cucerit locul în- 
t'îi, cîștigînd toate cele trei parti
de pe care le-au susținut. In pri
mul meci ei au întrecut echipa 
orașului Paris, cu 16—6 (7—3), apoi 
au ’ repurtat victoria în partida cu 
selecționata orașului Viena : 18—iu 
(11—3). în meciul decisiv, la care 
au asistat peste 5 000 de specta
tori, campionii tării noastre au în
tîlnit reprezentativa Berlinului Oc
cidental pe care au întrecut-o, la 
capătul unui joc de mare frumu
sețe, cu scorul de 13—11 (7—7).

Jucătorul român Gruia a primit 
trofeul acordat golgeterului compr.

tîției. El a înscris în acest turneu 
16 goluri.

Iată și celelalte rezultate înregis
trate : Paris — Berlinul Occidental 
8—7 (3—4), Berlinul Occidental — 
Viena 18—5 
7—6 (4—4).

(9— 2). Paris — Viena

★

s-a disputat tradițio- 
internațional de hand-

La Berlin 
naiul turneu 
bal organizat în ziua Anului Nou 
la care au participat selecționatele 
orașelor Goteborg, Praga, Megde- 
burg, precum și formațiile Dynamo 
Berlin și o selecționată de tineret 
a României. După ce au întrecut 
echipa orașului Praga cu 15—13 
(8—5), tinerii noștri jucători n-au 
mai putut face față ritmului com
petiției, fiind întrecuți de celelalte 
echipe și clasîndu-se în final pe lo
cul șase. Turneul a fost cîștigat de 
selecționata orașului Goteborg

TURNEUL DE ȘAH DE LA HASTINGS
LONDRA, 3 (Agerpres). — In 

runda a 6-a a turneului interna
țional de șah de la Hastings, ma
rele maestru danez Bent Larsen l-a 
învins pe Barcza, Hort pe Eley, iar

N1C0LAE MUSTAȚĂ-locul 11
in „Crosul de la San Silvestro '...

SAO PAULO (Agerpres). — Tra
diționala competiție internațională 
de cros, care se desfășoară în noap
tea, Anului nou pe străzile orașu
lui Sao Paulo, a fost cîștigată în 
acest an de atletul columbian Vic
tor Mora. învingătorul, care a rea
lizat pe distanța de 8 000 m timpul 
de 23:24,2, a obținut o victorie cla
ră. întrecîndu-1 cu circa 100 m pe 
mexicanul 
locul doi 
clasament 
landa) —

24^5 4
(Finlanda) — 24:27,2 și Willy Pnl- 
leunis (Belgia) — 24:31. Dublul 
campion olimpic în probele de 5 000 
m și 10 000 m la Jocurile de la 
Milnchen, finlandezul Lasse Viren, 
cotat drept marele favorit al cursei, 
s-a situat pe locul opt cu~ 24’37.

O comportare remarcabilă a avut 
sportivul român Nieolae Mustață, 
care a ocupat locul 11 în 25:15, în-

Mario Perez, clasat pe 
în 24:06,2. Au urmat în 
Pekka Paivarinta (Fin- 

24:17, David Black (An- 
Tapio Kantanen

trecînd numeroși atleți de valoare, 
printre care și pe finlandezul 
Seppo Tuominen, clasat pe locul 
12 în 
pentru 
român
întrecere, care reunește anual pe 
cei mai buni fondiști din lume.

Cea de-a 48-a ediție a competi
ției, care a reunit 200 de concu
rent) din 25 de țări, a fost urmă
rită de peste 80 000 de spectatori. 
De la startul cursei a lipsit ameri
canul Frank Shorter, campion o- 
limpic la maraton, care, în ultimul 
moment, a anunțat pe organizatori 
că nu poate face deplasarea la 
Sao Paulo din motive familiale.

25:19. De remarcat că este 
prima oară cînd un sportiv 
participă la această celebră

.și învingător in proba

de 1OOOO m

Numeroși spectatori au urmărit Ia Vie
na meciurile internaționale amicale de 
hochei pe gheată dintre echipele Aus
triei și Poloniei. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 8—1 (1—1, 1—o,
6—0) în primul meci, și cu 9—4 (3—0, 
3—1 3—3) în cel de la doilea.
n
Cu prilejul unui concurs de patinaj vi
teză desfășurat pe patinoarul „Medeo- 
(situat la o altitudine de 1691 m) din 
Alma Ata, cunoscuta campioană Vera 
Krasnova a stabilit un nou rceord unio
nal în proba de 500 m cu rezultatul de 
43,1 sec. tn cursa similară masculină. 
Valeri Muratov a lost cronometrat în 
38.7 sec., timp ce reprezintă cea mai 
bună performantă mondială a sezonului.

Farticipanții la tradiționalul 
„Cros de la San Silvestro" au fost 
marți prezenți la startul unui con
curs atletic desfășurat pe stadionul 
„Pacaembu". Printre protagoniștii 
întrecerilor s-a numărat și atletul 
român Nieolae Mustață, care a ter
minat învingător 
ni cu timpul de 
următoare s-au 
(Guatemala) — 
(Italia) — 31:42,4 
tina) —32:08,6. ' .
lui de la San Silvestro11, sportivul 
columbian Victor Mora, 
tuat pe primul loc în 
de 5 000 m cu 14:29,6, fiind 
de spaniolul Haro — 14:48. 
de 3 000 m s-a încheiat cu 
ria belgianului Willy

în

în proba 10 000
30:46. Pe locurile 
clasat Quevado
30:59,4, Renato 

și Ramos (Argen- 
Cîștigătorul „Crosu-

Partidele 
a compe- 

formați-

ZURICH, 3 (prin telex). 
din cea de a doua grupă 
tiției de hochei rezervată 
ilor reprezentative de juniori și do
tată cu „Trofeul celor 6 națiuni" 
s-au încheiat marți seara, cînd pe 
patinoarul artificial din Biel a fost 
programat meciul final dintre se
lecționatele României și Elveției. 
Peste 1 000 de spectatori au asistat 
la un joc de bună calitate, în care 
ambele formații au luptat cu mul
tă energie pentru victorie. In cele 
din urmă învingători au ieșit tine
rii hocheiști români, care s-au do
vedit ceva mai siguri' în apărare și 
au fost, aproape tot timpul, foarte 
activi în atac, inițiind serii de ac
țiuni ofensive, rapide și foarte com
binative. Scor final . 5—2 (2—1, 
1—1. 2:—0) pentru reprezentativa
României. Golurile au fost marcate 
în ordine de: Ruegger (min. 11) 
0—1, Nistor (min. 16) 1—1, Olenici 
(min. 17) 2—1, Pisaru (min. 28) 
3—1. Lauener (min. 39) 3—2, Ole
nici (min. 47) 4—2, V. Huțanu (min. 
48) 5—2. Jocul a fost condus de ar
bitrii Langhammer (Austria) și 
Noncev (Bulgaria).

In etapa anterioară selecționata 
României a învins pe cea a Bulga
riei, cu scorul de 9—0 (4—0, 4—0, 
1—0). O mare surpriză a fost înre
gistrată în meciul Italia — Aus
tria, în care victoria a revenit pri
mei formații cu scorul de 3—2 
(0—2, 2—0, 1—0). Jocul a fost con
dus de Turceanu (România) și 
Messinger (Ungaria).

Clasamentul- final este următorul : 
1 ROMÂNIA 10 puncte (29—6) 2. 
Elveția 6 puncte. (43—15). 3. Unga
ria 6 puncte (39—16), 4. Italia 4
puncte (10—39), 5. Austria 4 puncte 
(16—20), Bulgaria 0 puncte (4—47).

4ANS 
S IZ.

In cadrul campionatelor internaționale 
de tenis ale Australiei, la Melbourne, în 
finala probei de simplu femei s-au în
tîlnit cunoscutele jucătoare australiene 
Margaret Court șl Evonne Goolagong. 
După 64 de minute de joc spectaculos, 
victoria a revenit în două seturi, cu 
(i—4 7—5, Margaretei Court. Tnvingătoa-
rea. în vîrstă de 30 de ani. a demonstrat 
în acest turneu o revenire la forma spor
tivă care a consacrat-o în anii trecuți 
drept una din cele mai bune tenismar.e 
ale lumii.

Turneul international de tenis pentru 
juniori dotat cu trofeul ..Orange Bowl“ 
a luat sfîrșit la Miami Beach cu victo
ria jucătorului suedez Bjorn Borg. In 
finala competiției, Bjorn Borg l-a între
cut în trej seturi cu 7—5, 6—2. 6—1 pe 
ienismanul american Vitas Gerulaitis.

Campionatele europene de haltere se 
vor desfășura în anul 1973 în organiza- 
rea federației de specialitate din Spa
nia. Întrecerile se vor disputa între 10 
și 13 iunie. în Palatul Sporturilor din 
Madrid. Ea cea de-a 32-a ediție a acestei 
competiții și-au confirmat participarea 
peste 180 de sportivi reprezentând 30 de 
țări.

s-a si- 
proba 
urmat 
Cursa 
victo-

Polleunis, 
cronometrat în 8.''4,2. Proba de 
1 500 m a revenit brazilianului A- 
merico Neto cu rezultatul de 3:54,2.
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De nenumărate ori prezenți în România și apreciați de spectatorii 
noștri, iatr.-i pe pugiliștii cuba,iezi 

ultimei lor vizite, la Bw urăști

AL SPORTIVILOR CUBEI
Poporul cubanez a sărbătorit, 

în acest început de an, cea de 
a 14-a aniversare a „Zilei elibe
rării". Data de 1 ianuarie 1959, 
cînd detașamentele armatei re
voluționare de eliberare au înlă
turat regimul dictatorial al lui 
Batista, a marcat începutul unei 
ere istorice noi pentru poporul 

decubanez, care a obținut, 
atunci încoace, succese de sea
mă în dezvoltarea politică, eco
nomică și socială a patriei sale, 
sub îndrumarea partidului co
munist și a guvernului său re
voluționar.

Drumul ascendent străbătut 
în acești ani de poporul cuba
nez; se reflectă pregnant și în 
activitatea legată de întărirea 
sănătății maselor largi ale popu
lației, în angrenarea tineretului 
într-o activitate sportivă fecun
dă, adeseori cu ample implica
ții în domeniul performanței.

Comportarea sportivilor cuba
nezi la cea de a XX-a ediție 
a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Milnchen a ilustrat într-un 
mod deosebit de convingător 
progresul înregistrat de mișca
rea sportivă a Cubei în cei 14 
ani de viață- liberă. Cea mai 
puternică impresie au lăsat-o 
pugiliștii cubanezi — în mare 
parte cunoscuți și de reprezen
tanții boxului nostru — care 
au dobîndit în dificilul turneu 
olimpic trei medalii de aur, una 
de argint și una de bronz. A 
rămas încă vie în memoria noas
tră. evoluția de un înalt nivel 
tehnic a ..greului'* Te.ofilo Steven
son, căruia specialiștii prezent,i la 
Milnchen i-au decernat „Trofeul 
Barker" pentru excelenta sa

comportare. Demne de laudă au 
fost succesele obținute de Marti
nez la categoria cocoș, de Correa 
la categoria semimijlocie.

Sportivii cubanezi s-au mai 
impus în probele atletice femi
nine, cucerind două medalii de 
bronz : la 100 m prin Silvia 
Chivas și Ia ștafeta de 4x100 m 
(Marlene Elejarde. Fulgencia 
Romay, Carmen Valdes, Silvia 
Chivas). în sfîrșit, trebuie sub
liniată și buna comportare
echipei de baschet, care a ter
minat pe lo-ul III turneul olim
pic.

Datorită acestor rezultate, re
prezentativa Cubei a totalizat

a

antrenindu-se — cu prilejul
— în sala „23 August"

de puncte în clasamentul 
țări 

ca 
Norvegia,

52 
neoficial, în care precede 
cu vechi tradiții sportive 
Olanda, Iugoslavia, 
Elveția ș.a.

La numai cîteva luni după 
succesele de la Miinchen, spor
tul cubanez a adăugat palmare
sului său, din ce în ce mai bo
gat, un nou și mare succes. In 
ediția 1972 a campionatelor 
mondiale de baseball, desfășu
rate în prima parte a 
cembrie, echipa Cubei 
rat cu succes titlul de 
nă a lumii pe care îl 
mai mulți ani.

lunii de
și-a apă- 
campioa- 
deține de

AUREL URZICA PE LOCUL 3 IU CAMPIONATUL
IA IMPORTANTE

In vederea participării la o suită 
de concursuri internaționale (în ca
drul cărora se vor acorda puncta- 

de schiori ro- 
alcătuit din D. Cristea, V. 

Brunei, Gh. Vulpe și M. Burchi, a 
plecat marți din țară. Dan Cristea 
va participa la patru concursuri, 
contînd pentru Cupa Europei, în 
Italia, R.F.G. și Austria, în timp ce 
Brenci, Vulpe și Burchi vor concu
ra în Austria și Iugoslavia.

je F.I.S.), un lot 
mâni.

EUROPEAN DE ȘAH
în runda a 4-a a turneului final 

al campionatului european de ju
niori ce se desfășoară la Groningen 
(Olanda), șahistul român Aurel 
Urzică l-a învins pe Marianovici 
(Iugoslavia). Lieke (Olanda) a cîș
tigat la cehoslovacul Spacek, iar 
Romanișin (U.R.S.S.) a obținut vic
toria în 34 de mutări la Kernan 
(Irlanda) ; Buchal (R.F. a Germa
niei) a cîștigat partida cu engle
zul Miles.

Lotul național de hochei iși continua programul de pregătire

DUPĂ JOCURILE CU SELECȚIONATA SECUNIIA A ELVEȚIEI

PENTRU JUNIORI
în runda a 5-a, reprezentantul 

României, Aurel Urzică, l-a în
vins pe vest-germanul Stephan 
Buchal. Liderul clasamentului, O- 
leg Romanișin (U.R.S.S.) a cîștigat 
la șahistul iugoslav Marianovici. 
Alte rezultate : Miles (Anglia) — 
Dieks (Olanda) 1—0 ; Spacek 
(Cehoslovacia) — Martin (Spania) 
1—0.

După o zi de odihnă, campionatul 
a continuat cu partidele din run
da a 6-a. Doi dintre fruntașii cla
samentului au suferit 
sovieticul Romanișin a 
vest-germanul Stephan 
românul Aurel Urzică
fața englezului Anthony Miles. Ma
rianovici (Iugoslavia) l-a învins pe 
Baljon (Olanda). Partida Kernan 
(Irlanda) — Spacel; (Cehoslovacia) 
s-a încheiat remiză.

în clasament continuă să condu
că Romanișin (U.R.S.S.), cu 5 punc
te, urmat de Miles (Anglia) — 4,5 
puncte, Urzică (România), Buchal 
(R. F. a Germaniei) — 4 puncte,

infrîngeri : 
pierdut Ia 

Buchal, iar 
a cedat în

clasament
Germană) 

cu cite 4,5 
de Larsen 

Browne

conduc Uhlmann 
și Hartston (An- 

puncte fiecare. ur~ 
(Danemarca) — 4 
(Australia) — 3,5

LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
• La Bloomington (Minesota), in cadrul 

Cupei MoncUale* la hochei pe gheață, 
s-au întîlnit reprezentativa orașului Mos
cova și selecționata de tineret a Cana
dei. Net superiori, hocheiștii soviete! au 
obținut victoria cu scorul de 12—3 (4—1, 
2—1, 6—1). într-o altă iatilnire. repre
zentativa Cehoslovaciei a întîlnit o se
lecționată universitară a S.V.A. Hoche- 
iștil cehoslovaci au terminat învingători 
cu scorul de S—2 (2—1, 4—1. 2—0). Cel 
mai bun jucător de pe teren a fost 
Jaroslav Holik, care a inseris trei goluri.

Browne a cîștigat la Radulov. Con- 
firmind rezultatele bun« înregis
trate pînă în prezent, șahistul en
glez William Hartston a obținut o 
nouă victorie, de data aceasta în 
fața suedezului Ulf Andersson. 
Partida dintre marii maeștri Tuk- 
makov și Uhlmann s-a încheiat re
miză.

tn
(R.D. 
glia) 
mâți
puncte, 
puncte (.1), Westerinen (Finlanda) 
— 3,5 puncte, Hort (Cehoslovacia) 
și Radulov (Bulgaria) — 3 puncte, 
etc.

COACIIRSO1 Dl IA ENGtLBERG
MUNCHEN, 31. - Concursul in

ternațional de sărituri cu schiurile 
desfășurat în nocturnă la Engelberg 
a fost dominat de sportivii polonezi, 
care s-au clasat pe primele 
locuri, 
cu un 
turi de 
nislaw 
Ceslaw 
cui patru s-a 
vețian Heinrich Muller cu 183.1 punc
te. Campionul olimpic de la Sapporo, 
polonezul Wojcieh Fortuna, a evo
luat sub posibilități, ocupînd în fi
nal locul 23.

trei 
A cîștigat Tadeusz Pawlusiak 
total de 212,8 puncte și sări- 
59 m și 58,5 m, urmat de-Sta- 
Ilobak — 210,7 puncte și 
Janik — 198,7 puncte. Pe lo- 

situat concurentul el-

Duru '1 urțanu (in centru) fructifică această pasă primite.
Selecționata divizionară

de la FI, Sgincă (stingă), rază
— Elveția B (3-0)

din ultimul joc

Echipa secundă de hochei pe ghea
ță a Elveției a susținut. între 27 de
cembrie și 2 ianuarie, un turneu de 
patru jocuri în țara noastră, 
nind selecționata divizionară 
nă. care se pregătește pentru 
B a campionatului mondial.

După Sparta Praga, formația din 
țara cantoanelor a constituit desi
gur, un adversar mult mai ușor, dar 
acesta a și fost, potrivit, părerii con
ducerii tehnice a lotului nostru, sco-

întîl- 
româ- 
grupa

testului, adică acela de a veri* 
potențialul actual al „națioria- 
in compania unui partener cam 

valoarea celor pe care îi vom în- 
in seria secundă a întrecerii

ECHIPA DE BOX A ROMÂNIEI
PLEACA LA COPENHAGA

Astăzi. în cursul dimineții, plea
că spre Copenhaga echipa de box 
a României care va întîlni, în sea
ra zilei de vineri, formația Dane
marcei, într-un meci revanșă, după 
vizita pugiliștilor danezi la Bucu
rești anul trecut.

Delegația română „este condusă 
de ing. Teodor Oprică, președin
tele C.J.E.F.S. Galați.

S-au pregătit pentru acest meci, 
sub conducerea antrenorului eme
rit Ion Popa, și a antrenorului- 
Dumitru Gheorghiu, următorii bo
xeri : Paul Dragu (semimuscă).

AGENDA LUNII IANUARIE
Lagos. Jocurile Africane.
Meciurile în C.C.E. și Cupa 
cupelor Ia baschet (Dinamo 
București — Ț.S.K.A. Moscova). 
Napoli. Italia — Turcia în C.M. 
la fotbal (calificări).
Wengen. Probe masculine în 
cadrul Cupei Mondiale la schi. 
Adelboden. Probe masculine in 
cadrul Cupei Mondiale la schi. 
Grindelwald. Probe feminine in 
cadrul Cupei Mondiale la schi. 
Meciuri ' ' ~
pelor la 
coca —
Megăve. 
cadrul Cupei Mondiale la schi. 
St. Gervais. Probe feminine în 
cadrul Cupei Mondiale la schi.

în C.C.E. și Cupa cu-
baschet (Ț.S.K.A. Mos- 
Dinamo București).

Probe masculine in

20—21

22

24

Cervinia. Campionatul european 
de bob două persoane.
Kingston. Joe Frazier — Geor
ge Foreman, pentru titlul mon
dial Ia toate categoriile.
Meciuri în C.C.E, și Cupa cu
pelor la baschet (Ignis Vare

se — Dinamo București și Stea
ua — Iugoplastika Split).

!5—26 Chamonix. Probe feminine în 
cadrul Cupei Mondiale la schi. 

!7—28 Grenoble. Campionatele europe
ne de patinaj viteză (m). 
Cervinia. Campionatul european 
de bob patru persoane, 
Kitzbiihel. Probe masculine în 
cadrul Cupei Mondiale la schi.

31 Meciuri în C.C.E. și Cupa cu
pelor la baschet (Dinamo Bucu
rești — Ignis Varese și Iugo
plastika Split *— Steaua,

Trajan Cerchia (muscă) Dinu Con
jurat (cocoș). Constantin Ștefano- 
vici și Gabriel Pometcu (ambii la 
pană — potrivit cererii federației 
daneze). Paul Dobrescu (ușoară), 
Marcel Lupu (semimijlocie)', Ion 
Moeanu (mijlocie mică), Ion Peter 
(mijlocie), Ion Siliște (semigrea) și 
Ion Alexe (grea).

După cum se vede, selecționerii 
au format o echipă în compoziția 
căreia tinerețea se aliază cu expe
riența. Se așteaptă cu interes de
butul în echipa națională de se
niori a ținerilor pugiliști Dragu, 
Stefanovici și Lupu. De asemenea, 
trebuie să confirme speranțele puse 
în ei Cerchia, Condurat și Moca
nii. Forța selecționatei stă însă în 
rutinații pugiliști Alexe. Pometcu 
și Dobrescu, a căror contribuție tre
buie să fie hotărîtoare în stabilirea 
rezultatului final, la Copenhaga. 
Meciul acesta reprezintă de ase
menea un nou lest pentru boxerii 
Siliște și Peter. Cu aportul tutu
ror, scorul final ar trebui să fie în 
avantajul echipei României.

pui 
fica 
Ic-:“ 
d- ' 
tîlni 
mondiale.

Gazdele au obținut victoria în toa
te intilnirile : 6—4 
la Poiana Brasov, 
4—1) și 4—3 (0—2, 
Miercurea Ciuc și 
2—0), marți seara. 
București. Este, 
lanț bun, promițător, care arată că 
pregătirea formației noastre se des
fășoară corespunzător planului adop
tat la începutul toamnei trecute.

Lucrul cel mai important urmărit 
în cele patru jocuri l-a constituit 
îmbunătățirea apărării, capitol la 
care — așa cum s-a vădit în meciu
rile cu Sparta Praga — 
tiva se arăta deficitară, 
lui Varga (restabilit) în 
fundași și omogenizarea 
existente a îngăduit un 
progres în acest domeniu, 
menea, înaintașii — care

1— 4.
(1-0,
2— 0)

(3—0,
8—2
2—1.

8—0 (3—0, 
în ultimul joc, Ia 

fără îndoială un bi-

2—0),
3—1. 

la
3—0,

reprezenta- 
Rqintrarea 

liniile de 
perechilor 

oarecare 
De ase- 

manifestă 
o bună pregătire în. inițierea acțiu
nilor de atac — au fost instruiți pen
tru participarea mai activă și mai 
eficientă la momentele de defensivă, 
lăsate altădată doar pe seama 
rătorilor „de meserie". . " 
cum nu se poate mai 
noastră se apropie, oarecum, de ceea 
ce trebuie să fie : „un tot", „un me
canism", adaptat la orice situație ce 
se poate ivi pe gheață.

Creșterea ritmului de ioc, realiza
rea contraatacurilor rapide și apli
carea unui pressing rațional, au fost 
alte teme puse hocheiștilor în aceste 
jocuri.

Antrenorul principal Mihai Fla- 
maropol și secundul său. Ion Tiron, 
s'nt satisfăcuți, dar, după cum ne 
declarau marți seara, mai rămîn 
destule lucruri de retușat.

Dacă, în general, eficacitatea a fost 
bună (26 goluri marcate), în schimb 
nu trebuie uitat că selecționata a pri
mit 9 goluri, iar două reprize le-a 
pierdut (în jocurile de la Poiana Bra-

apă-
Ceea ce era 
rău. Echipa

NEWCOMBE ÎNVINGĂTOR LA MELBOURNE
Conform pronosticurilor, ' cunos

cutul tenisrnan australian John 
Newcombe a cîștigat probă de sim
plu bărbați din cadrul campionate
lor internaționale ale Australiei,

desfășurate la Melbourne. In fina
lă, Nevfcombe l-a întîlnit pe neoze
elandezul Onny Parun pe care l-a 
întrecut în patru seturi, cu 6—3, 
G—7, 7—5. 6—1.

Ciuc), trebuind să 
fața 
pro- 
lip- 

s-au 
pu- 

ușor

va
na
dă

șov și Miercurea 
depună uneori mari efortțiri în 
unei echipe, e drept, talentate și 
mițătoare, dar foarte tinere și 
site de experiență. Atunci cînd 
mobilizat și au luptat cu toate 
terile, elvețienii nu erau prea 
de depășit.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
începe turul 4 al campionatului 
țional. în afara luptei care se
pentru titlu, această manșă a între
cerii prezintă o importanță deosebită 
în cadrul programului de pregătire 
al lotului, ținînd seamă că la alcă
tuirea lui colaborează mai mult de- 
cît două echipe, cum era în trecut.

O indisponibilitate de ultim mo
ment s-a ivit în rîndul dinamoviști- 
lor. Doru Tureanu s-a autoacciden- 
tat în jocul de marți seara (luxație 
de umăr) și — după cele mai opti
miste previziuni — va avea nevoie 
de un repaus de minimum zece zile. 
Probabil că pe locul lui, alături de 
Costea șj Axinte va fi folosit Moiș, 

în general, sugerăm antrenorilor 
să dea mai mult credit tinerilor ju
cători, să-i rodeze cu curaj, pentru 
că reprezentativa are nevoie de ele
mente noi, capabile să ia locul jucă
torilor care, prin forța împrejurări
lor, vor trebui să părăsească scena 
competițională. Or, la această oră, 
baza de selecție pentru echipa na
țională este extrem de restrînsă, pre
ferințele tehnicienilor neputînd de
păși un cadru de 20—25 de jucători.

Valeriu CHIOSE

• Aflată în turneu în Finlanda, 
echipa de hochei pe gheață Spartak 
Moscova a jucat la Helsinki în 
compania formației, Lpcaie. JFK. Laz 
capătul unui --meci echilibrat, ho-/ 
cheiștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 4—3 (1—1, 0—2. 
3—0). Golurile echipei învingătoa
re au fost înscrise de Andreev (2) 
și Șalatov (2)

• Echipa cehoslovacă Tatra Ko- 
privnika, aflată în turneu în Iu
goslavia, a jucat la Belgrad cu for
mația locală Partizan. Net superi
ori, hocheiștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu 
8—1 (2—1, 3—0, 3—0).

• în primul meci al 
csre-1 întreprinde în 
chipa suedeză Tymra a evoluat 
localitatea Galt în compania for
mației „Ga.lt Hornets". Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 8—7 
(1—2, 3—4, 4—1). Cel mai bun ju
cător de pe teren 
nul Monteith, care 
goluri.

scorul

turneului
Canada,

de

pe 
e- 
în

a îost canadia- 
a înscris patru

turneul în R.D. 
pe

• Continuîndu-și 
Germană, echipa de hochei 
gheață Spartak Hradek Kralove a 
jucat la Berlin cu formația locală 
S.C. Dynamo. Hocheiștii cehoslo
vaci au terminat învingători la 
limită cu scorul de 4—3 (1—0, 1—0, 
2—3).

• Numeroși spectatori au urmă
rit la Wetzikon întîlnirea interna
țională amicală de hochei pe ghea
ță dintre reprezentativele Elveției 
și Poloniei. Victoria a revenit spor
tivilor polonezi cu scorul de 5—2 
(1—0, 3—0, 1—2).

SURPRIZĂ LA MARIBOR, ÎN CADRUL
„CUPEI MONDIALE" LA SCHI

la schi a pro- 
(Iugoslavia) o 

slalom special,

„Cupa Mondială" 
gramat la Maribor 
probă feminină de 
la startul căreia au fost prezente 
72 de concurente. Victoria a reve
nit sportivei franceze Patricia E- 
monet (în vîrstă de 16 ani). Pe 
locurile următoare s-au 
schioarele vest-germane 
Behr și Roși Mittermaier.
Crawford (Canada) s-a clasat pe 
locul 6, iar Isabelle Mir (Franța) 
a ocupat locul 8. Datorită traseu-

situat
Pamela

Judy

lui deosebit de dificil, numai 13 
concurente au reușit să încheie 
cursa. în urma rezultatelor înregis
trate în acest concurs, situația în 
clasamentele „Cupei Mondiale" es
te următoarea : INDIVIDUAL : 1. 
Annemarie Proell (Austria) — 75 
puncte : 2. Patricia Emonet (Fran
ța) — 51 puncte ; 3. Pamela Behr 
(R.F. a Germaniei) — 45 puncte ; 
PE ECHIPE : 1. Austria — 344 
puncte ; 2. Franța — 170 puncte ; 
3. Italia — 131 puncte.
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