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ECHIPA ROMÂNIEI, CONFIRMED SPERANȚELE, 
LUPTĂ PENTRU MEDALIILE DE AUR

ANUL XXIX

JOI 11 IANUARIE

IN CADRUL C.C.E

MECIUL DE BASCHET

REDESCHIDE PORȚILE
SĂLII FLOREASCA

Spre bucuria amatorilor de spec
tacole sportive din Capitală, sala 
Floreasca va redeveni gazda com
petițiilor de amploare. Evenimentul 
-se va petrece în seara zilei de 11 
ianuarie, printr-o întrecere cu ade
vărat demnă să redeschidă porțile 
sălii complet renovată și anume 
meciul de baschet Dinamo Bucu
rești — Ț.S.K.A. Moscova, din ca
drul grupelor sferturi de finală ale 
Cupei campionilor europeni.

Pînă atunci, să vedem cu ce s-a 
înnoit „Floreasca" în cele cîteva 
luni în care devenise realmente un 
șantier. în acest scop, am solicitat 
amănunte tovarășului Nicolae Blîn- 
du, șeful șantierelor I.E.A.B.S. 
I.C.M. 2, care ne-a declarat:

„După mai bine de 20 de ani 
utilizare, era absolut necesar ca 
Iii Floreasca să i se facă reparații 
capitale. Acestea au fost încheiate 
și în momentul de față ne aflăm 
în stadiul de finisare a lucrărilor.

Și
de 

să-

Vineri 5 ianuarie 1973

X-
sălii este deja u-

Foto 1 Dragoș NEAGU

..Iată ce vom face astăzi", explică prof Dan Niculescu înaintea 
începerii antrenamentului de joi pe care dinamoviștii l-au efec

tuat în renovata sală Floreasca.
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De altfel, spațiul 
tilizat pentru antrenamente. Refe
ritor la reparațiile propriu-zise, voi 
preciza că au fost schimbate în în
tregime instalațiile electrice, de în
călzire centrală și sanitară, a fost 
înlocuită podeaua. In plus, s-a ur
mărit îmbunătățirea condițiilor de 
antrenament, de joc și de vizionare 
prin placarea holului eu ceramică, 
zugrăvire cu Vinacet, montarea de 
bănci și cuiere noi în vestiare, a- 
menajarea unei noi mese a presei, 
vopsirea pereților sălii cu ulei, mon
tarea unor panouri de protecție a 
jucătorilor (buret tip latex) pe pe
reții din dreptul coșurilor de bas
chet. De asemenea, au fost montate 
panouri și plase noi". Tovarășul 
Toma Posmagiu, directorul comple-

D. STĂNCULESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Asta seară, meci de box, la Copenhaga

DANEMARCA - ROMÂNIA
COPENHAGA, 4 (prin telex). — 

Joi după ora prînzului, echipa de 
box a României a sosit la Copenha
ga. cu o înțîrziere provocată fără în
doială de ceață. Pe aeroportul Kas- 
trup, delegația română a fost salu
tată de Frede Anthonsen, în numele 
federației daneze de box.

Meciul de box Danemarca—Româ
nia, așteptat aici cu mult interes, 
din pricina bunel faime a oaspeți
lor, se va disputa vineri seara. în
cepînd de la orele 20,15, în vestita 
sală K.B., aparținînd cunoscutului

club de fotbal Koebenhavna Bold- 
klub. Sala are o capacitate de 3500 
de locuri.

Boxerii români nu au mai avut 
prilejul să facă antrenament, dar se 
crede că ei sînt destul de bine pre
gătiți pentru a face față cu succes 
meciului împotriva echipei Danemar
cei. Orele de odihnă ei și le petrec 
la elegantul hotel „Viking".

MOGENS JACOBSEN
„Berlingske Tidende“-Copenhaga

— ......, -................. ,

CE VATI PROPUS
PENTRU 1973?

Interviu cu trăgătorul

DAN IUGA
sportivul nr., 

1 al tirului românesc 
pe 1972. Anul care a 
trecut v-a adus satis
facții sportive ' dintre 
cele mai mari : titlul de 
campion al continentu
lui la pistol cu aer com
primat. medalia de ar
gint la J.O. în proba 
de pistol liber. Peste 
cinci săptămîni vă veți 
prezenta la ediția 1973 
a campionatelor euro
pene de tir la arme cu 
aer comprimat. Ce spe
rați să realizați la a- 
ceastă primă 
de amploare 
an sportiv ?

— Toți cei 
mari performanțe — 
ne-a răspuns maestrul 
emerit al sportului Dan 
Iuga, au de luptat cu 
tracul provocat de pri
virile mereu ațintite 
spre ei. Mulți spun, și 
poate au dreptate, că e 
mai greu să aperi o po
ziție fruntașă decît să o 
într-o astfel de postură 
și eu. Aceasta nu înseamnă însă că 
nu mă voi „bate" din toate puteri
le pentru a-mi apăra titlul cuce
rit în urmă cu un an la Belgrad.

Tot în anul 1973 voi mai fi pre
zent la încă un campionat euro-

Smteți

întrecere 
a noului

ce dețin

Dinamovistul bucureștean, Dan Iuga, distins, 
recent, cu titlul de maestru emerit al sportului

cucerești, 
mă aflu

pean, cel la arme cu glonț, unde va 
trebui să-mi apăr prestigiul cîști- 
gat la Olimpiadă. Dar proba mea

Tonta RABȘAN

{Continuare in pag. a 4-a)

• In meciul cu Iugoslavia, portarul Penu a apărat 7 aruncări 
la 7 m I • Partida finală, România — U.R.S.S., are Ioc azi 

Malmo • Licu și Dan Marin, indisponibili

Sdoatit, pe bună dreptate, ca 
fiind competiția de verificare și a- 
firrnare a speranțelor handbalului 
din ’ întreaga lume, campionatul 
mondial universitar stârnește la fie
care ediție a sa un mare interes, 
în special pentru faptul că dă po
sibilitate tuturor iubitorilor aces
tui sport, și în mod deosebit tehni
cienilor, să aprecieze modul în care 
evoluează raportul de forțe pe plan 
internațional. Este de la sine în
țeles că nici actuala ediție a aces
tei frumoase întreceri, care are loc 
în aceste zile în mai multe orașe 
din Suedia, nu a făcut excepție în 
acest sens, ba am putea spune că 
a fost urmărită cu mai multă aten
ție, deoarece ea a fost 
Jocurile Olimpice 
mondial din 1974.

Din acest punct 
gur, concluziile nu 
tur precis, urmînd ca abia după în
cheierea disputei, ajunsă în faza 
finală, tehnicienii prezenți în Sue
dia să-și 
precieze, 
ti vele în 
premație 
mondial, 
tăm cu satisfacție că, și de această 
dată, reprezentanții țării noastre nu 
au dezmințit bunul renume de care 
se bucură pe plan mondial, reușind 
să se califice în finala competiției, 
alături de selecționata Uniunii So
vietice.

Rezultatul obținut de tinerii hand- 
baliști din echipa studențească a ță
rii noastre este cu atât mai valoros 
cu cît el a fost obținut în condi-

de 
la

Și

de 
au

plasată între 
campionatul

vedere, desi- 
încă un con-

formuleze ideile și să a- 
cît de cît corect, perspec- 
evoluția luptei pentru su
in handbalul masculin 
Pînă atunci, însă, să no-

PE TEME DE SEZON

CE NE ARATA UN PRIM RAID-ANCHETĂ

LA NOILE PATINOARE ARTIFICIALE?
Cu toate că în ultimii ani iernile au fost ceva 

mai... blînde, fapt care a impietat asupra activității 
patinajului și hocheiului, de o bună bucată de timp, 
în unele orașe ale țării, iubitorii acestor sporturi nu 
mai sînt obligați să se uite mereu la termometre, 
așteptînd înghețul. Motivul nu-i prea greu de bănuit, 
în cîteva mari centre au fost date în folosință, re
cent, moderne patinoare artificiale, grație cărora 
sezonul de activitate în sporturile specifice gheții se

Sibiu: AGREMENT, PERFORMANȚĂ 

Șl PROIECTE ÎNDRĂZNEȚE
Remarcabilele rezultate obținute

de tinerii viteziști, antrenați de pro
fesorul de desen Petre Tivadaru, 
care — împreună cu cîțiva inimoși 
părinți —- a pus, pe... uscat, bazele 
practicării patinajului la Sibiu, au 
avut darul să creeze un curent de 
opinie favorabil acestui sport în o- 
rașul de pe malurile Cibinulul. Re
ceptivi la necesitățile impuse de 
creșterea elementelor dotate pentru 
performanță, factorii interesați în 
dezvoltarea sporturilor de iarnă de 
aici au reușit — printr-un efort co
lectiv — să amenajeze, în zona 
Sub Arini, un patinoar artificial 
dimensiuni o-limpice, inaugurat 
19 noiembrie 1972. Se cuvine 
subliniem faptul că majoritatea 
crărilor acestei construcții sportive 
au fost efectuate de tineri și vîrst- 
nici prin muncă patriotică,* contri
buție care valorează, după cum 
ne-au declarat localnicii, cîteva mi
lioane de lei.

Noul patinoar artificial este . în 
prezent folosit atît pentru activita
tea de agrement, cît și pentru cea 
de performanță. Pe gheață patinea
ză zilnic în momentele de răgaz 
4—500 de tineri, iar sîmbătă* și du
minică numărul lor se ridică la a- 
proape 1 000. în perioada vacanței 
de iarnă sînt prevăzute întreceri 
distractiv-recreative, de natură să 
atragă cît mai mulți elevi pe ghea
ță. Pentru aceștia s-au amenajat 
vestiare în clădirea Fabricii de 
gheață. Primul ciclu de inițiere, 
condus de instructorii Ioan Bitsa, 
Ioan Frisch și Alfred Hrastel, a fost 
absolvit de peste 60 de copii, iar în 
continuare lecțiile sînt frecventate 
de un număr sporit de fete și bă
ieți.

Proiectanțit bazei 
gîndit și la nevoile viitorilor per
formeri. în consecință, colțurile pa
tinoarului au fost prevăzute cu o

țiuni ceva mai grele decît era 
prevăzut înainte de începerea 
trecerii. în acest sens vom preciza 
că principalul realizator al echipei 
Simion Schobel, a fost nevoit să se 
întoarcă acasă, din motive fami
liale, chiar după primul meci, Gh. 
Licu s-a accidentat în partida cu 
Polonia, iar Dan Marin acuză o 
stare de slăbiciune generală ca ur
mare a unei intoxicații rebele. Deci, 
fără să beneficieze de aportul a doi 
realizatori de primă mină (Schobel 
șl Dan Marin) și fără un apărător 
de bază (Licu), selecționata țării 
noastre a avut totuși capacitatea fi
zică și tactică de a depăși dificilele 
momente ale jocurilor din grupa 
semifinală învingînd pe rînd Ce
hoslovacia (14—11) și, în ultima 
partidă, Iugoslavia (11—6).

Din cauza orei tîrzii la care s-a 
încheiat jocul cu Iugoslavia, nu am

de 
în-

putut oferi în numărul trecut al 
ziarului prea multe amănunte. Azi 

, vom face acest lucru, ca urmare a 
unei convorbiri telefonice în care 
antrenorii echipei, E. Trofin și R. 
Sotiriu ne-au furnizat cîteva date 
legate de această întâlnire. în pri
mul rind ei ne-au corectat rezulta
tul la pauză i nu 9—4, așa cum ni 
se comunicase aproape de miezul 
nopții de la comisia de organizare, 
ci 5—3, făcînd totodată precizarea 
că pînă în min. 37 evoluția scorului 
a fost foarte strînsă. Abia din acest 
moment, echipa română s-a deta
șat, în special datorită jocului atent 
în apărare și a felului calm și bine 
orientat tactic din atac. în apărare, 
formația noastră a contat foarte 
mult pg forma excepțională a por
tarului Cornel Penu, care a apărat 
nu mai puțin decît 7 aruncări de 
la 7 m, adică toate aruncările de 
acest gen de care a beneficiat for
mația iugoslavă. Este, să recunoaș-

(Continuare in pag. a 4-a)
V

PE ITINERARELE
VACANTEI

LA CABANA VOINEA 200 DE TINERI ATLEȚI
„ȚES" PLANURILE MARII PERFORMANȚE• ••

La cabana Voinea, splendidă perlă 
turistică apărută pe harta României 
în anii puterii socialiste, și-au sta
bilit lăcaș de vacanță aproape 200 de 
elevi și eleve, atleți. Acolo la 900 
de metri altitudine (24 km Nord de 
Cîmpulung Muscel), în moderna 
construcție rezervată iubitorilor de 
munte, tineri și tinere din Craiova, 
Rîmnicu Vîlcea, București și Cîm
pulung se gîndesc la mari perfor
manțe sportive. Pentru împlinirea 
lor muncesc de dimineață și pînă

— Nu este un calcul mult prea 
optimist ?

— Sincer 
atunci cînd 
nezi cîte 5,

N-am cerut explicații 
atlet din Cîmpulung. A doua zi, însă, 
la o oră destul de matinală, l-am 
întîlnit în holul cabanei Voinea, 
gata pregătit pentru o nouă ședință 
de antrenament. Crosuri pe banda 
de asfalt ce duce către comuna Le- 
rești, sprinturi scurte, repetate de

vorbind, nu. Mai ales 
și în vacanță
6 ore pe zi...

te ar

tînărului

cabine, hocheiștii trebuind să vină echipați de la cluo.Patinoarul din Cluj

O parte dintre miniatletele din tabăra de la Voinea; scurt popas pe 
Păpușa .. Foto : d'r. C. ' ' '

prelungește de la cîteva săptămîni la cîteva luni, 
în dorința de a vedea ce a însemnat apariția unu) 

patinoar artificial pentru organele sportive și — 
în general — pentru amatorii de sport din aceste 
orașe (Sibiu, Constanța, Timișoara, Cluj) am între
prins un raid-anchetă, încercînd să desprindem unele 
concluzii legate de gospodărirea acestor moderne 
baze sportive și de perspectivele funcționării lor în 
ajutorul sportului de performanță.

sportive s-au

raza de 6 metri, 
pentru o pistă de 
să se organizeze 
teză și unde s-ar 
recorduri republicane.

Gospodarii patinoarului, tovarășii 
de la Comitetul municipal U.T.C., 
n-au uitat nici hocheiul. Astfel, s-a 
procurat materialul necesar man
tinelei. Recent, s-au întreprins stu
diile geotehnice, stabilindu-se adîn- 
cimea fundațiilor in vederea aco
peririi patinoarului. Sînt proiectate 
tribune cu o capacitate de 3000 de 
locuri, vestiare, grup sanitar, ma
gazie de echipament, atelier pentru 
montarea și ascuțirea patinelor,' ca
binet medical și o sală de încălzi
re sub tribune, toate acestea 
mînd a fi realizate din resurse 
cale în anii viitori.

Amintind celor care răspund 
destinele patinajului din 
în oraș există lacul de 
Aurie, pista de dirt-track 
complexul Școlii sportive 
fi transformate, cînd va 
vremea, în terenuri de gheață, aș
teptăm cu justificat interes mate
rializarea frumoaselor proiecte si- 
biene...

exact cît se cere 
125 metri, pe care 
concursuri de vi- 
putea stabili chiar

— Cosmonauți ?
— Un fel de 

că sînt în aer...

Desen de AL.

cosmonauți, 
cu cabinele !

CLENCIU

seara, cu migala și răbdarea unor 
artizani și numai rareori își îngă
duie răgazul de a asculta susurul 
vijelios al Rîului Tîrgului, ori de a 
contempla fermecătoarea pălărie a 
. Păpușii'

Așa l-ani cunoscut pe elevul Cris- 
tudor, acest tînăr atlet din Cîmpu
lung, mult prea serios pentru vîrsta 
lui — abia 17 ani — autorul unui 10,5 
secunde pe 100 de metri, încrîncenat 
în ideea de a lăsa în amintire acest 
record personal, deosebit de presti
gios pentru un elev în clasa a Xl-a.

— Asta ar vrea să însemne...
— Că în anul 1973 îmi propun să 

corectez recordul.,. 10,4 și chiar 
10.3.

MARINESCU — Cîmpulung Muscel 
nu știu cîte ori. Iar după-amiază, 
antrenamenț de sporire a forței, a 
rezistenței. Vizavi de cabană, în
tr-o clădire special amenajată, con
ducerea taberei a montat nu mai 
puțin de trei mese pentru lucrul de 
forță și a pus totodată la dispoziția 
elevilor patru haltere olimpice. Și 
sub acest aspect condițiile de pregă
tire a atleților de la , Voinea sînt 
excelente!

Ca și sîrguinciosul atlet din Cîm
pulung lucrează absolut toți ceilalți,

Tiberiu STAMA

Sibiu 
la Valea 
Voința și 
care pot 

permite

(Continuare in pag. a 2 a)

0 MODERNĂ CONSTRUCȚIE DESTINATĂ SPORTULUIÎNFRUMUSEȚEAZĂ STAȚIUNEA MAMAIA ȘI LITORALUL
Constanța: DEȘI CU UN

Inaugurarea patinoarului artifi
cial a bucurat nespus pe amatorii 
de sport din Constanța. Prima zi de 
activitate (26 noiembrie 1972) a 
fcst deschisă tuturor posesorilor de 
patine și de atunci noua bază spor
tivă este frecventată de nenumărați 
tineri și vîrstr.ici. Din păcate, însă, 
nu toți pot intra pe gheață, deoa-

1NVENTAR INCOMPLET...
rece centrul de închiriere a pati
nelor nu. satisface încă cerințele pu
blicului. Și mai este un impedi
ment : în rafturile magazinelor cu 
articole sportive din Constanța nu 
se găsesc ghete, patine și crose, lo-

Raid anchetă realizat de
Nușa DEMIAN 

Traian 1OANIȚESCU

DUMINICĂ, LA BUCUREȘTI, ÎNCEPE O NOUĂ RUNDĂ 
A CAMPIONATULUI DE HOCHEI PE GHEATĂ

După o suită de partide interna
ționale, programate cu scopul de a 
verifica capacitatea celor mai buni 
jucători de care dispunem, precum 
și pentru a încerca omogenizarea 
unor formule de echipă, lotul re
prezentativ de hochei și-a încheiat 
o etapă de pregătire. Acum, pe a- 
genda activității din acest • sport a- 
pare o altă rundă a campionatului 
republican. Mai precis este vorba 
de cel de al IV-lea tur al primei 
grupe a diviziei A, competiție în 
care se întrec cele mai bune patru 
formații de club din țara noastră.

întrecerea solicită interesul ama
torilor de sport prin faptul că lup
ta pentru titlu nu este încă decisă. 
Cele două pretendente la primul 
loc, Dinaaw București și Steaua se

află departajate tot de o distanță 
minimă, materializată prin două 
puncte în plus în „zestrea" dina- 
moviștilor. Ultima confruntare din
tre aceste două formații a avut loc 
La Galați, în luna decembrie, cu 
prilejul celui de al III-lea tur al 
campionatului și s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 3—3. Este de 
așteptat, deci, ca în disputa care 
începe duminică pe patinoarul ar
tificial „23 August" din Capitală, 
ambele echipe să forțeze victoria, 
Dinamo cu scopul de a-și asigura 
un avans decisiv, iar Steaua pentru 
a rămîne în cursa pentru primul 
loc.

Nu lipsită de frumusețe este și 
disputa dintre S. C. Miercurea Ciuc 
și Dunărea Galați, aflate la egali-

y
tate de puncte (3) în lupta pentru 
locul III în campionat. Interesant 
este de subliniat faptul că la Ga
lați, în turul III, hocheiștii de la 
Dunărea nu au putut materializa 
avantajul terenului propriu, meciul 
dintre aceste două formații înche- 
indu-se tot nedecis : 3—3.

Dar, iată clasamentul înaintea 
rundei a IV-a de la București : 1. 
Dinamo București 16 p (54—24), 2. 
Steaua 14 p (40—19), 3. S.C. Miercu
rea Ciuc 3 p (31—53), 4. Dunărea 
Galați 3 p (14—39). Duminică, în 
prima etapă, sînt programate ur
mătoarele meciuri : ORA 16,30 : 
Steaua — Dunărea Galați, ORA 
18,30 : Dinamo — S. C. Miercurea 
Ciuc.

cu ajutorul corespondenților 
județeni Petre ARCAN și 

Cornel POPA

(Continuare în pag. a 2-a)

FOTBALUL REVINE 

ÎN PRIM-PLAN
Citiți în pag. a 3-a reportaje, 

declarații și știri din actualitate, 
precum și o amplă analiză a tra
seului Jiului în partea întîi a 
campionatului.

De curînd, în prezența tovară
șului Vasile Vîlcu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Constanța al P.C.R., a fost 
tăiată panglica inaugurală a unei 
noi și moderne construcții sportive 
în stațiunea Mamaia, bazinul olim
pic acoperit.

Noua realizare arhitectonică are 
în alcătuirea sa un bazin de înot

PRIMUL CONCURS DE ATLETISM ÎN SALĂ AL ANULUI
Mîine, începînd de la orele 16 și 

duminică, începînd de la ora 9, 
sala ,,23 August" din Capitală va 
găzdui primul concurs de atletism

al anului dedicat juniorilor II și 
copiilor, în organizarea comisiei 
municipale de atletism.

cu dimensiuni olimpice, precum și 
spații rezervate antrenamentelor, 
saună, vestiare, cabinete , medicale. 
De «asemenea, există spațiu pentru 
montarea unor tribune, care vor 
putea găzdui circa 1.000 de spec
tatori.

Construit în imediata vecinătate 
a modernului si elegantului hotel 
„Parc" din stațiunea Mamaia, ba
zinul acoperit va sta la dispoziția 
sportivilor înotători din asociațiile 
sindicale și școlare din municipiul 
Constanța, fiind una dintre cele 
mai moderne construcții de acest 
tip din țara noastră.

întreprinderea constructoare. 
T.C.L. Constanța, a realizat acest 
nou edificiu într-un timp record, 
fiind dat în folosință cu 20 de zile 
mai devreme conform angajamen

tului luat în cinstea aniversării a 
25 de ani de la proclamarea Repu
blicii.
« Noua construcție vine să se a- 
dauge astfel la realizările mai 
vechi și mai noi în domeniul spor
tului din municipiul Constanța, 
deschide largi perspective înotului, 
această disciplină spectaculoasă și 
cu o largă adeziune în rîndurile 
copiilor, ale tineretului.

De altfel, imediat după darea în 
folosință a bazinului, au și înce
put antrenamentele — sub supra
vegherea unor profesori specialiști 
— aproape 500 de copii pînă' la 
vîrsta de 14 ani.

Liviu BRUCKNER
In fotografie: o imagine de an

samblu a bazinului olimpic din 
Constanța,
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IN ANUL 1972
Sportul luptelor este cunoscut 

de multă vreme în marele port 
maritim al țării noastre — Con
stanța. Dar, parcă, niciodată nu 
s-a vorbit și nu s-a scris atît de 
ftult despre luptătorii cohstănțeni 
ea îh ultimii arii. Cu cîtăva vreme 
Îh urină, reprezentanta orașului 
Se £e malul Marii Negre — echi- 
pa de „libere" — a protnovăt în 
priiriâ divizie a țării. Acum cîteva 
săptămîni, cealaltă selecționată con- 
stănțeană, Cea die grecb-romane, 
și-ă. 'cîștigat Și ea dreptul de a 
evolua alături de cele mai bune 
echipe din țară în cadrul campio
natului de ariul viitor.

Nicolae Dumitru (provenit de la 
Medgidia); după patru ani de acti
vitate la TOmistex Constanța, a fă
cut, parte din echipa reprezentativă 
p României participantă la j.O. 
de lă Miinchen. în lotul olimpic a 
fost Selecționat și colegul său de 
sală; lancu Vangheliei.

Loturile naționale de juniori și 
tineret au avut Șl au mereu în 
componența lor tineri talentați pro- 
veniți din Constanța, iar multe 
titluri de campioni naționali de 
juniori au luat drumul, în ultimii 
Shl; spre orașul de pe malul mării. 
Succesele repurtate de luptătorii 
conStănțeni, în competițiile inter- 
ri6 Și chiar îhternațiohale, au făcut 
ca unele tinere talente provenite 
din sălile constănțene să fie foarte 
bine cunoscute, iar orașul Să fie 
apreciat, pe bună dreptate, câ un 
puternic centru ăl luptelor din 
țara noastră. Nume ca Mircea 
Jtțâgtt, Alexandru Neagu, Constan
tin Alexandru, lini Tirizică, Con
stantin Salop, Mihai Dreșcaru, Va
sile Bușii, Gheorghe Pădurarii 
(greco-rbmane) —. elevi crescuți 
sub îndrumarea inimosului antre
nor Constaritln Ofițereseu — se 
bucură de o bună apreciere, iar 
sportivii respectivi au fost consids-

PE ITINERARIILE VACANTEI
de a bate recorduri, la alergări, la 
aruncări, la sărituri.

La sfîrșitul aceStUi reportaj, cîte
va rînduri cu care, de fapt, trebuia 
să încep... Programul taberei de la 
Voinea se desfășoară „ba lă tarte" 
hu nuthăi pehtrti că eleVii sînt har
nici Și disciplinați, ci fiindcă co
lectivul de pr'dfesori care coordonea
ză activitățile — responsabil, prof. 
Mihai Răuțoiu, împreună cu prbfe- 
SOrii Mihai Nistor — Craiova. Ioan 
Balog — București, Constantin Dta- 
conescu — Rm. Vîlceâ feth. cu ini
mosul medic, dr. Constantin Mari
nescu — știu să împace toate gustu
rile, toate preferințele. Serbarea 
închinată aniversării a 25 de ani de 
la proclamarea Republicii — cu re
citări, cu cîritece și, desigur, cu o 
impresionantă frescă prezențată 
de profesorul de istorie $tefan Car- 
teleanu — poale constitui un rhbdel. 
în fine, ambianța de iă Voinea" 
este de neuitat Și fiindcă acolo exis
tă un cabanier șef cilm am dori 
să întîlnim pretutindeni (Mitică 
Lupu), precum și un personal stilat, 
care știe să respecte toate sensibi
litățile vizitatorilor. Chiar și atunci 
cînd aceștia au vîrsta lui Mihăiță 
Nistor : abia 9 ani...

(Urmare din pag. 1) 

băieții și fetele: Virgil Miloiu (49 Se
cunde pe 400 metri), Mariana Nan 
(47.72 metri la arupearea discului), 
Ahdrei Ița (10.8 secunde pe 100 me
tri), Viorica Jitaru (4:36 4 p« i 501) 
metri), Mirceâ Zamfirescu (59,60 
metri la aruncarea ciocanului), 
Sanda Toma (11,82 metri lâ arun
carea greutății) ș.a.m.d.

Munca sportivă își găsește în ta
bără o binevenită completare, în 
special pentru elevii din „anii mari" 
prin studiu intens în vederea con
cursului de. admitere în Superior. 
Leau și CriStudor Se gîndesc cu 
toată hotărîrea la Institutul de Edu
cație Fizică și Sport, Zariifireseu la 
Medicină, dar sînt foarte mulți care 
ar dori să îrribrățișeze Mecanica, 
Cibernetica. Științele Sociale. După- 
arhiezele și serile, cîte o oră, îri li
niștea ce șe așterne peste tot, lectu
ra. studiul individual se realizează 
cu rezultate care depășesc așteptă
rile !

într-altă zi, tinerii atleți din ta
băra de la Voinea au urcat la „Pă
pușa". Nu știu cînd au părăsit ca- 
bahă — nu se luminase prea bine — 
i-am revăzut la întoarcere, după a-

STELELE GHEȚIi DIN BRAȘOV...
TENIS DE 
- MUSCEL

CENTRUL DE 
GODENI

LA M1NT1UL GHERLII, PASIUNE 
PENTRU' SPORT

De
CU

Recent, în comună Godeni 
Muscel — județul Argeș — s-a 
în folosință tin teren de tenis 
eîmp, cu zgură, amenajat de elevii 
Școlii gbfierale și tinerii din co- 
muhă. imediat, după ternilnăi-Că 
terenului, â și luat ființă un Cen
tru de inițiere la care s-âu înscris 
peste 40 de arhâtoci de sport. Pen
tru început, centrul — condus de 
prof. Gheorghe Bulescu — și-a 
procurat «materiale necesare prin 
contribuția componenților săi. în 
fotografia noastră prof. Gh. Bules
cu și o parte din iubitorii de tenis 
din comună.
Iile FEȚEANU,, eoresp. județean 

o In 1972, elevii Școlii generale din Corn. Silivașu de Cîmpifc 
Bistrița-Năsăud au cucerit titiiîrile de campioni județerti lâ 

driehtare turistică, tenis de masă (echipe și ihdividual) și șah, 
obținînd frumoase succeSC și la fotbal, volei, tenis de cîmp. Prin 
ffluhca patriotică a elevilor s-au construit două terenuri de handbal 
și volei; pistă‘de alergare și sector de aruncări. Elevii au dedicat 
succesele lor aniversării Republicii.

prof. Voivod Emilian VASILE

rați demni de a face parte din di
feritele loturi republicane.

Am amintit numele antrenorului 
Constantin Ofițereseu. Credem că 
nu ekăgerăîh. afirmînd Că în cea 
măi mare rilăsură succesele lupte-' 
lor din Constanța sînt legate de 
activitatea acestui pasionat activist 
Pe t&rîm sportiv; Cine dintre cei 
prezenți; în jurul saltelelor 
concurs nu-1 < 
drăgdstit de profesia sa, 
încurajează (- ■ 
spre succese ?

Și nu s-âf putea spune că en
tuziasmul său în muncă n-a fost 
recompensat de satisfacția Succese
lor elevilor săi. în anul 1967 a 
început Să inițieze în lainelC lupte
lor greco-rofhăne pe , primii tineri 
v&hiți îh Sălă lă A. S. Ertergiă. în 
1970 a trecut Cri întreagă secție 
la Voința, unde după doi arii și 
după ce și-a întărit echipa cu ti
nerii pregătiți lă Șc. sp. 2, a eîști- 

•gat dreptul de participare îh tur
neul final de calificare pentru di
vizia A. Succesele sportivilor pre
gătiți de el au convins pe condu
cătorii clubului Farul să includă 
în rîndul secțiilor sale și pe cea 
antrenată de Constantin Ofițereseu 
Și previziunile celor ce au luat 
această hotărire s-au dovedit în
țelepte. .. Două luni mai tîrziu, 
reprezentanta clubului constănțean 
S-a înscris în rîndul primelor for
mații din țară.

Vizita noastră la unul dintre 
antrenamentele secției, chiar îna
inte de disputarea partidelor din 
cadrul turneului final de califi
care, l-a surprins în plină activi
tate pe antrenorul C. Ofițereseu. 
El ne-a prezentat, fără să-i soli
cităm, toate documentele de plani
ficare, corect și îngrijit întocmite. 
Dar ceea ce ne-a plăcut cel mai 
mult în sala respectivă a fost pre
ocuparea conducătorului antrena- 

proape 8 ore de drumeție. Toți erau 
numai rîs și voie bună. Iar unii din
tre ei. cu bronz pe fețe. „Păpușa" 
i-a primit cu un zîmbet cald, invi- 
tîndu-i din nou. peste cîteva zile, 
cu nădejdea discretă că va avea pă
lăria tapisată cu blăniță de hermi
nă,,.

Pînă atunci, alte incursiuni prin 
împrejurimi — una obligatorie, la Ie
zer și, poate, o tentativă de a trage 
la copcă cu „meșterul vulpoi", cum 
îi spun cei mai mici lui nea Petrică 
Capșa, specialist în prinsul păstră
vilor.

— Măi, flăcăi, acU’iarhâ e greii să 
tragi la copcă, Peștele se duce la 
fund, iar podurile de gheață sînt 
groase de ctțivâ metri. Dar, la vară, 
Să vehiți iar pe aci, să mergem pe 
firul apei pînă sus în munte. Vă 
promit la fiecare cite uh păstrăvior...

— Este greu să fii un buh pescar, 
nene Capșa ?

Omului de pește 60 de ani, aceas
tă întrebare i-au pus-o aproape toți 
copiii. Același răspuns :

— Mi-au trebuit aproape 40 de 
ani pînă să învăț toate secretele, toa
te ascunzișurile aceștei arte. Fiindcă 
este, îhtr-un fel, o artă. După cum 
artă este și ce faceți voi, măi flăcăi,

• Reușite întreceri sportive 
— la fotbal și tehis de masă — 
organizate la Școala generală 

comuna Birja, jud. Cluj, 
contează cîștigătorii, cert 
că elevii noștri âu dorit 
dovedească astfel dragos

tea lor pentru sport.
prof. Petru CORDOȘ

să-și

La Mintiu, comună fipropiătă de 
orașul Gherla, sportul este îndră
git de la mic la mare. In această 
așezare — eu aproape 2 000 de lo
cuitori, în mare parte cooperatori 
— există asociația sportivă „Vultu
rul" care datează încă din 1954.

Principalele rtimuri sportive, 
practicate fără întrerupere în ă- 
ceaSță asociație patronată de către 
C.A.P., sînt fotbalul, voleiul, hand
balul și atletismul — ultimei^ trei 
discipline atrăgînd în mare măsură 
șl fetele. Există echipe ale „Vultu
rului" din Mintiu care participă 
la diferite competiții interebmu- 
nale și care au ajuns de mai multe 
ori în finalele edițiilor județene 
ale Clipei Tineretului de la satfc 
—- âtîi la fete cît și lă băieți. Prin 
fotbal s-au ptis bazele asociației 
Sportive îh 1954, iar din 1957 echi
pa de fcrtbal din Mintiu activează 
în campionatul județean. Cei măi 
mare succes al acestei formații a 
fost obținut ăriul trăcut, cîhd

Campionul național Alexandru Nbagu (Șc. sp. 2 Constanța), unul dintre 
concurența care au realizat cele niâi spectaculoase meciuri la recentltl 
concurs republican de todnina desfășurat la Crăiovă. Iătă-l ebitind o 

situație critică îh finala cu
(Râțrid

bbne evoluții în prima 
a țării și că, 
maturizarea lor 
să se mențină la 
mari competiții

meniului de a transmite cît mai 
multe cunoștințe numărului mare 
de sportivi prezenți la pregătire.

Constantin Ofițereseu ne-a măr
turisit convingerea că elevii săi vor 
reuși 
vizie 
aici, 
mite 
mai

Seriozitatea cu eare. muncește a- 
cest antrenor, ca și rezultatele ob
ținute de el în munca de creș
tere a juniorilor sînt argumente 
care ne dau dreptul să considerăm 
justificat ' optimismul lui Ofițe- 
rescu.

di- 
odată ajunși 

le va per- 
nivelul celei 
pe echipe.

Mihai TRANCA

® Comitetul județean U.T.C. 
Hunedoara a organizat la Lacul 
Cincis o tabără de inițiere pen
tru președinții asociațiilor spor
tive din Școli. Pe timp de 8 zile 
aici vor fi inițiați peste 40 pre
ședinți ai asociațiilor din județ.

Ion JURA, coresp.

Vulturul s-a clasat pe locul II în 
campionatul județean, după Ci
mentul Turda. Și să tiu uităm că 
Vulturul are comportare meritorie 
alături de formații cu pretenții și 
tradiție că : Libertatea, C.M.C. 
Cluj, C.F.R. Dej, Someșul Gherla 
ș.a. De altfel, fotbaliștii din Mintiu 
au ajuns la ,,U“ Cluj, Minerul Ba
ia Mare, mulți au plecai la diferite 
divizionare C. La un moment dat, 
jumătate din echipa C.I.L. Gherla 
erg formată din cei de la Mintiu.

îh luna decembrie 1972 Vulturii 
din Mintiu s-au întrecut la diferite 
discipline — în „Cupa aniversării 
Republicii" — cu sportivi din sa
tele vecine : Bunești, Nima și Pe- 
tirești.

Dumitru VATAU, coresp.
TREI PATINOARE Șl UN CLUB 

PENTRU ELEVI
C.O.E.F.S. Hațeg — jud. Hune

doara — în colaborare cti Consili
ile asociațiilor sportive Voința și 
Bucura a luat inițiativa amenajă
rii a trei patinoare în orașul Hațeg 
(în curtea liceului, pe terenul 
de handbal ; la baza sportivă Vo
ința ; într-unul 
înire blocurile 
special pentru 
eleve din oraș 
canță.

De asemenea, 
de cultură generală 
consiliul asociației sportive Bucura, 
au amenajat și deschis un . club 
pentru elevi și eleve. Dotat cu 
ihese de tenis și șah, acesta este 
frecventat de un foarte mare nu
măr de tineri si tinere din oraș.

Nicu SliUCHEA, coresp. 

din spațiile . aflate 
nou construite), în 
sutele de elevi și 

aflate acum în va-

conducerea liceului 
din Hațeg și

campionul european N. Gingă 
București)

RAID-ANCHETA LA NOILE PATINOARE ARTIFICIALE
(Urmare din pag 1)

câlnicii fiind nevbiți să și le procu
re din București său din alte orașe.

Avînd la dispoziție d asemenea 
bază sportivă s-a trecut la primele 
âcțiuhi nleriite să faspîndească pa
tinajul și hocheiul în rindurile ti
neretului constănțean. Astfel s-a în
ființat comisia județeană de specia
litate, s-a deschis un curs de Ini
țiere, sub . conducerea profesorilor 
dclaviăn Rusu (patinaj artistic) și 
Lucian Ureche (hochei). Se preco
nizează formarea unor secții de ho
chei și patinaj la școlile sportive 
nr. 1 și 2, iar în Curînd va începe 
o Școală de instructori voluntari. 
Primul concurs de patinaj a fost 
programat pentru mîine și va 
fi intițulât : „Țe iiiclui în
trecerile vor fi rezervate tuturor 
posesorilor de patine obișnbite, a- 
vînd drept scop depistarea elemen
telor talentate. Tot în cursul lunii 
i.ariuarife va avea lb-C o detndhstrâ- 
țîe de patihaj artislic; lâ care își 
vor da concursul mertibi'ii lbtiilui 
republican.

Fătinoartil este goăpodărlț de hâ
tre Cbrhiteful județean U.T.C. Bar 
ca la oriefe început de țirum există 
unele greutăți : veSțiarele sîhț încă 
ihsuficierite, iar din „ihVehtdrtil" 
patinoarului lipsesc ustensilele 
Strict necesare prbgătifii Și iîîti-eti- 
nerii gheții, lipsuri pe care proprie
tarii bazei sportive sîpt hotărî!i să 
le remedieze în |Cîl mai iscurt timp.

Timișoara: ANTICIPĂRI
LA 0 PREMIERĂ SPORTIVĂ
Patinoarul artificial apabținînd

I.G.C.T. Timișoara >funcțioriKăză în 
condiții bune : gheață corespunză
toare, vestiare încăpătoare și încăl
zite, instalații sanitare bine întreți
nute, punct alimentar cu program 
continuu. în primele trei săptămîni 

Merburul termometrelor a scăzut 
în multe locuri din țară Sub zero 
grade. De pretutindeni ne sosesc 
vești privind activitatea ce se des
fășoară in jurul patinoarelor natu
rale sau artificiale existente, la 
orașe sau sate. Pe de o parte ama
torii de a practica acest sport, pe 
de altă micuții care ău început să 

pentru

primite 
prezen- 
ne este 

_____  astfel de 
Sînt tonlponenții secției de

se pregătească din' vreme 
sportul de performanță.

într-unâ din fotografiile 
la fedacție — pe care v-o 
tăm în rubrica de față — 
prezentat tocmai tin 
grup, f' 
iiatlriâj artistic a cunoscutului club 
Dirtâitib Brășdv, alături de tot atît- 
de birib ctinoseutiii lor antrenor 
K. Turușanco. De fapt, micuțele 
stele âle gheții din Brașov.

M. FLORESCU

rtIM AJUTOR LA BAZELE 
SPORTIVE

grup de 20 
Cruce Roșie 

ajutor la ba
de instruire

La Timișoara s-a încheiat de cu
rînd instruirea unui 
activiști voluntari de 
în probleme de prim 
zt'le sportive. Cursul 
a fost inițiat de către Dispensarul 
de Medicină sportivă — director 
dr. Titiis Petroviti — cu sprijinul 
Comisiei județene de Cruce Roșie. 
S-a realizat astfel, pentru prima 
oară în țară, pregătirea unor cadre 
— activiști de Cruce Roșie — în 
probleme de igienă și prim ajutor 
pentru acordarea asistenței de ur
gență la competițiile sportive ce 
se organizează în municipiul Timi
șoara.

Activul pregătit este de un real 
ajutor atît pentru cadrele medico- 
sportive cît și pentru organizațiile 
sportive. Cursul de 
durat șase săptămîni și 
dat de către cadre cu 
in această specialitate.

dr. Petri:

pregătire a 
a fost prfe- 
experiență

MANCIU

JUDEȚUL PRAHOVA
Carol I’artoș (Petrolul) — șah
Ion Panțuru (S.B.C. Sinaia) — bob 
Elisabeta Turcu (Petrolul) — gitnfia'tică 
Petre Purje (Flacăra Cîmpina) — popice 
Vasile Baich (Voința Ploiești) — modelism 
Aurelian Stoica (Petrolul) — călărie 
Ștefan Chițu (Poiana Cîmpina) — moto 
Vasile Stan (Aeroclubul Ploiești) — parașutism 
Teodor Puterity (Metalul Flopeni) — ciclism 
Nicblae îonescu (Petrolul) — fotbal

JUDEȚUL TIMIȘ
Maria Micșa (C F.R. Timișoara) — canotaj 
Roland Guriesch (Politehnica) — handbal 
Petre CernăU (C.F.R. Tim.) — lupte 
Gertrude Baumstarck (Medicina) — șah 
Nadire Ibadula. (Universitatea) — handbal 
Doina Bărdas (Voința Tim.) — canotaj 
Tiberiu Horvath (Vulturii Lugoj) — lupte 
Terezia Popa (Universitatea) — hapdbal 
Helnrut Orban (Victoria Tim.) — navomodelism 
Mihai Sueiu (Universitatea) — rugby

JUDEȚUL GALAȚI
Petre Pbaleliirigi (Dunărea) — lupte 
Mie Băiaș (Constructorul) — popice 
Mircea Toni (Constructorul) — boje 
Marin Dumitru (Dunărea) — lupte 
Fița Rafira (Inst. pedagogic) — atlefism 
Gheorghe Anghel (Politehnica) — navomodelism 
Iosif Tismănarit (Constructorul) — popice 
Aurel Wagu (Dunărea) — lupte
Octavian Amăzăroaie (Constructorul) — box 
Gheorghe Ciobotaru (Dunărea) — lupte

JUDEȚUL BRAȘOV
Stere Adamache (Steagul roșu) — 
Da» Cristea (Dinamo Bv) — schi 
Alexandru Floricioiu (Dinamo Bv.) 
Alexandru Turei (Dinamo Bv.) — 
ilidith Dibâr-Gohn (Dihamo Bv.) - 
Ion Zangor (A.S.A. Bv.) — bob
Irene Oancea (Rulmentul) — handbal 
Emilian Cristian (Dinamo Bv.) — lupte 
Virgli Btetici (A.S.A. Bv.) — schi 
Latlrențiu Iloviei (Activul Bv.) — tir

JUDEȚUL IAȘI
Dan Irimiciuc (Politehnica) — scrimă
Râdu Gavrilaș (C.S. Municipal Iași) — atletism 
Ehiil Butu (Nicolina) — lupte
Adriana Surdu (Liceul nr. 2 Iași) — atletism 
Florentina Itu (Penicilina) — volei
Dan Lucache (Medicina) — tir 
Maria Boși (Liceul nr. 2 Iași) — handbal 
Gioconda Pinzaru (C.S. Municipal) — călărie 
Ibn Mai'ica (Politehnica) — rugby 
Ștefan Enache (Nicolina) — lupte

JUDEȚUL NEAMȚ
Eleonora Monoranu (C. A. Roman) — atletism 
Viorica Neagu (C. A. Roman) — atletism 
Eugeri Ctifcuț (Biruința Gherăiești) —• oihă 
Ion Pbsioiache (keiohul Savinești) — volei 
Gheorghe Matache (Ceahlăul) — box 
Gheorghe Ana (Ceahlăul) — volei
Cristinel Bîrcă (C. A. Roman) — atletism 
Mihai Gherghina (Ceahlăul) — fotbal 
Mihai Samsbn (Relonul) — handbal
Aurei Tbloloi (Șe. sp. P. Neamț) — handbal

de la darea, in exploatare, afluența 
de public a fost mare : 1 000—1 500 
dfe arhatbri de patinaj în celfe 12 
ore tît ftiricțibhează zilnic baza 
sportivă. Credem însă că numărul 
cetățenilor de diverse vîrste și pro
fesii ar fi mai mare dacă : 
exista un centru de 
ji alinelor ;

1. ar 
. închiriere, a

2. cele trei magaziile 
profilate pentru materialul sportiv 
ar avea patine și ghete necesare cd- 
piilor între 10—16 ani.

Avînd o bază materială în vede
rea dezvoltării activității sportive 
de iarnă; s-a trecut la organizarea 
primei secții de patinaj la asociația 
Olimpia; în fruntea căreia se .află 
prof. Alexandrii Chrghi. Totodată, 
au fost recrutate ca inst.ructo.are

Cluj: PERFORMANȚA INTRĂ PE UȘILE DIN DOS
expedihtăDe la data tie 2:1 octombrie 1972, 

cînd Clujul a inaugurat noul săli 
patinoar artificial, acesta deservește 
atH secțlilb de performanță, cît și 
țiiiblicul larg, riiărte ărhatbr al âlu- 
hfecării pe țJâHhe. Receptiv la Soli
citările acestuia — lucru toârte a- 
preciat în primă iHStanlță — pro
prietarul patinoarului (ÂdtriirilStra- 
ția parcurilor șl străzilor), a căzut, 
Irisă. ulteHor. in totală... robie a 
Veniturilor pferCepute din îilcăsări, 
așa îneît performanța suferă pro
fund, din cauza unui orar total ne-' 
cdirisptmZătbr. Re-iriîhil că publicu
lui i s-au rezervat zilnic 
9.30—H. 17-^22 și că între 
11—15 patirirfarul est'e închid pen
tru curățire, deducem clar că în 
privirile și mentalitatea proprieta
rului performanța clujeană este o... 
cenușăreasă, 'ce poate fi înghesuită 
în niște „ferestre" (patinajul) sau

■orele
orele

îi
VÎNÂTORI COLECTIVE 
LA IEPURI Șl FAZANI

Asociațiile vînătorilor și pesbari- 
lor sportivi de sector, din Capitală, 
organizează duminică, 7 ianuarie 
a.c. vîriătbri colective la iepuri și 
fazani, astfel :

Asociația din sectorul I organi
zează vînătdrl colective pe terenu
rile : Tunari, Grădiștea, jilavă, 
Nuci, Roătâ, Vadul-Lat, Cbcora, 
Fruniușani, Cartdjanu, Edlintinul, 
Drăgănfești-Olt, Țăndărei și Creve- 
dia.

Asociația din sectorul III — vî- 
nătbri colective pe terenurile Cer- 
venia, Pielea, Plevna și Intre-Olturi.

Asociația sectorului V pe terenu
rile Seaca, Fetești-Baltă, Ciulnița. 
Căbăl și Bordușani.

Asociația sectorului VIII — pe 
terehUrile Răzvăni, Dot-Mărunt, 

In atenția corespondenților ziarului
întrucît valabilitatea actualelor legitimații de corespondent al ziarului va 

înceta la 1 februarie 19*3, rugăm pe toți corespondenții noștri să trimită ia 
fedacție vechile legitimații în vederea preschimbării lor.

Maria Ghiață și Elisabeta Rîță. 
Primele inițiative : un curs de ini
țiere, un concurs de selecție pentru 
cei susceptibili de promovare în 
grupele de performanță și un 
schimb de experiență la Miercurea 
Ciuc, privind hocheiul (metode de 
organizare, selecție, antrenament 
etc.).

Ar fi prematur să facem prono
sticuri asupra perspectivei hocheiu
lui 'pentru care, deocamdată, nu 
sînt create condiții Specifice. Dar, 
cunoscînd pasiunea timișorenilor 
pentru sport în general, credem că 
se va forma în curînd o bază de 
masă, care să poată constitui o pri
mă sursă de selecție pentru jocul 
cu pucul și crosa.

după orele 22 (hocheiul). 
Iată, de altfel, motivul pentru care 
reprezentanții secțiilor de patinaj 
au și plecat să-și continue pregăti
rile la Poiana Brașov (artistic) și 
Tușnad (viteză), iar hocheiul caută 
prin împrejurimi o gazdă primitoa
re — și mai ales înțelegătoare — 
fiindcă Clujul nu-i poate asigura 
numărul de ședințe de antrenament 
necesar decît aproape de miezul 
nopții.

Programului total iiecorespunză- 
tor i se adaugă și o defectuoasă în
treținere a patinoarului, fapt ce 
determină ca gheața să aibă aspe
rități, iar întreg platoul să se pre
zinte vălurit. Materialul de întreți
nere este compus din Simple tria
turi de stradă (ce lăsă în urma lor 
frînțurl de nuiele, care prin 
îrighețare Creează multiple obsta
cole), un furtun, o stropitoare și...

Să-

actualul
Se
Și

Tărtășeșli, Pitaru, Platonești, 
veni și Sărulești.

înscrieri pe listele de participare 
și alte amănunte — la Sediile aso
ciațiilor.

Cu aceasta, se încheie 
sezon de vînătoare la iepuri, 
va vîria în continuare la fazani 
mistreți, ca și lă răpitoare.

EXPOZIȚIE 
SPORTIV-COLUMBOFILA

Astăzi, 5 ianuarie a.c., are loc 
deschiderea tradiționalei Expoziții 
Naționale Columbofile de la înce
putul fiecărui an. Expoziția este

p'ehtru

apă rece. Consultîndu-i pe antre
norii care lucrează cu secțiile de 
performanță, am aflat că gheața 
n-a fost răzuită niciodată și nici nu 
va putea fi, întrucît nu există nici 
un dispozitiv .metalic necesar aces
tei operații. „Bineînțeles — ne spu
nea antrenorul de patinaj artistic 
Bela Horosz, nu pretindem o costi
sitoare „Holba", dar un tractpraș cu 
un cuțit metalic pentru răzuirea 
gheții și un rezervor cu apă caldă 
sînt mai mult decît necesare".

La fel de necesare sînt : improvi
zarea unor barăci în care să se 
schimbe hocheiștii pentru a nu mai 
circula pe străzi în echipamentul de 
antrenament și leoarcă de transpi
rație, instalarea plasei de Sirmă 
pentru hochei (stopată nerhotivat 
după ce s-au plantat șapte dintre 
stîlpii susținători), muzica 
;,artistic" etc., etc....

*
Să încercăm o concluzie, 

redate mai sus reiese clar 
torli de patinaj și hochei își leagă 
speranțele de apariția noilor pati
noare artificiale. După cum se poa
te vedea, însă, dotarea cu materia
lele strict hecesârfe btlriSi lor func
ționări, precum și judicioasa îm
părțire a orelor rezervate activită
ții de agrement și celei de perfor
manță reprezintă, în mdmehtul de 
față, problema cea mai importantă. 
Ca stare, trebuie insistat pe lîngă 
factorii râspunzătdri pentru rezol
varea acestor probleme, deoarece 
altfel ni se pare anormal a se vor
bi de perspectivă și rezultate supe
rioare atîta timp cît nu este asigu
rată o bază corespunzătoare pregă
tirii lor.

Din cele 
că ama-

HHBMBnrai — ------------------ ——
găzduită în pavilionul „Z“ din 
Piața Scînteii și va dura pînă la 9 
ianuarie. Vor fi expuși aproximativ 
550 de porumbei călători standard 
și de performanță (viteză și fond), 
precum și porumbei de agrement 
și ornamentali.

De asemenea, va fi expus porum
belul campion al ultimului zbor 
(Varșovia — București, 8 iulie 
1972), care a parcurs distanța de 
1 150 km în 13 h 25’, stabilind un 
nou record 
84 km/h).

Cu acest prilej, Uniunea Colum
bofilă din România face un apel 
către toți crescătorii de porumbei 
călători neorganizați, să' se înscrie 
în asociațiile sale, pentru a putea 
primi îndrumarea tehnică nbceSără 
și a contribui, astfel, lă promova
rea sportului columbofil din țara 
noastră.

european (aproximativ
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Ieri a fost ziua ă doua â cursului 
central de perfecționare profesională 
â antrenorilor. O zi bogată, cu șapte 
referate, ținute dimineața și după- 
amiaza. Primul a vorbit antrenorul 
echipei naționale, prof. Angelo Nicu- 
lescu, despre „Concepția de joc în 
fbtbaJul românesc și sarcinile secțiilor 
de fotbal privind înfațituirea acesteia". 
Un referat amplu care â urmărit, în 
principal, relevarea sarcinilor supli
mentare, pe posturi și în dinamica 
jocului, ale sistemului 4—3—3 față de 
sistemul 4—2—2.

Un alt referat („Calendarul competi- 
țional, element fundamental de refe
rință pentru periodizarea antrenamen
telor și obținerii formei sportive") a 
fost prezentat de antrenorul Constan
tin Teașcă. Expunerea a fost punc
tată și de comparații între diferite 
tiptiri de calendare Competiționale 
din Italia, Anglia, Spania, R. F. a 
Germaniei, Olandă, Turcia, Austria, 
U.R.S.S. și țările nordice, urmărin-

du-se zilele de pauză competițională, 
de pregătire și de joc, și, mai ales, 
curba formei sportive.

Două referate pe teme medicale 
(„Datele controlului medical și ale 
măsurătorilor, factori de seamă îh 
programarea și testarea gradului de 
adâhtăre lâ efort" prezentat de dr. 
A. Demeter, și „Igiena efortului ; pro
cedee de refacere a capacității de e- 
fort a organiSmuliii" prezentat de dr. 
D. tomfescu) s-au dovedit interesante 
și foarte utile mai ales acum, cînd, 
peȘțe cîteva zile va începe importahta 
perioadă a pregătirilor pentru noul 
sezon.

Celelalte expuneri — 
ritul necesității unor 
complexe și ridicării nivelului fot
bâlului nostru — s-au referit la „Or
ganizarea activității metodice și de 
cercetare în fotbal" (lector C. Simio- 
iiesbu), la „Metodica perfebțiohării 
tehiiicii și tacticii" (lăctor Nt. Bîrsan) 
și la „Filmul, fotografia și înregistra-

și ele în spi- 
arilrenâmente

rea video a acțiunilor de joc, căi de 
analiză și prospectare a conținutului 
jocului" (lector T. RoibU).

în dimineața aceasta, de la ora 9, 
tot în sâla Dinamo din Capitală, vor 
avea loc ultimele expuneri pe urmă
toarele teme: „Metode și mijloace 
pentru dezvoltarea calităților fizice 
de bază" (I. Voita), „Conținutul pla- 
nuliii de perspectivă și a planului de 
pregătire ahuâl. Tehnică alcătuirii 
planului de pregătire pe etapă. Evi
dența lucrului efectuat" (C. Ceriiăia- 
nu) ; „Metodica alcătuirii ți desfă
șurării lecției de antrenament cu ju
cătorii divizionari" (I. Șiclovăn) și 
„Concluzii și indicații iphnicb-metodi- 
ce“ (I. Șiclovăn și A. Niculescil).

După-amlaza, de la ora 16. refera
tul „Sarciiiile actuale ale fotbâlului 
românesc", prezentat de președintele 
federației de specialitate, tov. Mircea 
Angelescu, va încheia această primă 
etapă a cursului central de perfecțio
nare profesională a antrenorilor.

GIN DURI PENTRU NOUL AN
Și astăzi, citeva dintre figurile cunoscute ale tiimii fotbâlului — fe- 
prez'entînd cele trei principale categorii ale vieții acestuia (antrenori, 

jucători, arbitri) — ne împărtășesc aspirațiile lor pentru Noul .4n.
pe care spectatorii îi vor putea ve
dea în jocurile din campionat.

Mai doresc ca finala „Cupei Româ-

Vacanța fotbaliștilor s-a încheiat.
Antrenorii au sunat adunarea 

jucătorii s-au conformat pentru 
pregăti asaltul returului.

Cei mal grăbiți — după cum 
poate vedea și din fotografia 
mai jos — âu fost fotbaliștii de 
Rapid care, încă de ieri, s-au pre
zentat la primul antrenament al a- 
nului.

Tot ieri și echipa F.C. Argeș â 
încăput la Pitești pregătirile.

în aceeași, zi jucătorii de la A.S.A. 
Tg Mureș. Petrolul și, „U“ Cluj au 
efectuat controlul medical în vede
rea reluării antrenamentelor. As
tăzi se întîlnesc și fotbaliștii de la 
Steaua, Dinamo și Sportul Studen
țesc.

în zilele următoare și celelalte for
mații de Divizia A vor fi prezente 
la primul apel al antrenorilor res
pectivi: la 6 ianuarie, Steagul roșu, 
la 7 ianuarie, C.F.R. Cluj și t'ti.ful; 
la 8 ianuarie U.T.A.; Petrolul, Uni
versitatea Craiova și Sport Club Ba
cău; la 10 ianuarie, C.S.M Reșița 
iar la 12 ianuarie Jiul.

și
a

se 
de 
la

N-o să mă piing din primele zile ale anului — 
dar nu pot să nu constat, 
de puțin s-ăU oeupbt mării 
sfîrșitul anului, de uriașul 
biect care e fotbalul nostru 
s-o fi întimplat ? Fiind prfea 
învechit ca sursă de umor ? 
venit și țerh ?. Poate că fotbalul nu mai are umăr ? 
Asta ar fi foarte grav. Sau poate câ problemele lui 
sînt prea complicate și nu inspiră nici o vesălie ? 
bacă problemele lui sînt lăsate pe seama filozofilor 
serioși, scriitorilor tragici și celor care 
potnpele funebre, unde nu-i voie să 
fi și mai grav.

Cert e că într-un program atit de 
simpatic și plin de. calități, ca acela 
din noaptea de revelion, fotbalul 
nostru n-ă avut parte decit de o sin
gură imagine, prea bine știută : Nicu 
Constantin privind un dans cam de
coltat și strigînd „Hai Rapidulețul 1", 
pentru ca soția să nu se prindă la 
ce Se uită dumnealui... FolclorOl po
poarelor fotbalistice putea dă măi 
mult, de ce să ne mințim ? Adevărul 
e că alte sporturi au oferit subiectele 
marilor cuplete. Tenisul i-a dat lui 
Coragiu o apariție memorabilă. Jocu
rile Olimpice au născut o idee în- 
cintâtoare pentru Năe Roman și âin- 
tr-un scheci care ziceam că va fi așa

cu firească uimire, cit 
năștri umoriști, la tele- 

subiect, de eternul su- 
cel de toăte zilele. Ce 
etern, fotbalul să se fi 

Etern, fotbdllll să fi de-

care pot fi trăite cu un surîs pe 
măre în ochi, cu o glumă bună 

mai cheamă 
să fie aban-

ultima seri- 
n din Tulcea

se ocupă cu 
rizi ? Asta ar

t'

'. ftI
șl

&:s.

PETRE RADULESCU: „CALIFI
CAREA PENTRU UNA DINTRE 

CUPELE EUROPENE"
— Doriți un pronostic pentru 1973 ?
Cu această întrebare ne-a Întîm- 

pinat antrenorul Petre Rădulescu, cu 
câre tie-am întilnit în primele zile 
ale anului nou, înainte de plecarea 
sa spre Bacău.

— Dacă vreți.,. — j-am răspuns.

— Iâtă : Cămpioână Steaua, tocul
doi Dihătno, locul trei Sport Club.

— Este numai tin pronostic sau...?

— Și o dorință. în orice caz, vom 
lupta clin toate puterile pentru reali
zarea acestei dorințe și a pronosti
cului. Avem de trecut însă peste un 
„hop” greu : Universitatea Craiova, 
pe căre o consider drept

pronosti-

, _ __  __ __ cea mai
serioasă concurentă, Cu atît mai mult 
cu cît cu ea vom juca la Craiova. 
Dar,_ sper că vom trece și peste acest 

ajutorul „jocului re-handicap cu 
zultâtelor”.

— Titieți 
loc 3?

in mod special la acest

nu— De ce
căm pentru k .____
De aceea ne vom disputa șansele cu 
aceeași seriozitate șl în Cupa Româ
niei.

? Vrem să ne călifi- 
ună din cupele europene.

din acele suferințe 
față, cb un zîmbet 
pe buze. Un joc care interzice sau nu 
gluma și nu mai știe de glumă e bine 
donat.

Scriu toate acestea gîndindu-mă la 
soare primită în '72, în care un cetățea
imi dorea, cu foarte puțin haz șl cu multă ură 
rlbasă, moartea, chiar moarted, pentru că... 
ri-are rost să spun de ce. Cum poți să dorești moar
tea cuiva din pricina unui dezacord de opinii fot
balistice? Sâ zicem că această reacție e îhtr-ăde- 
văr excepțională în nebunia ei — dar mă gîndesc la 
acei confrați,

— Și alte dorințe pe care le vreți 
împlinite in 1973 ?

— Sâ avem echipă sănătoasă, adică 
sâ fie ferită de accidentări, să-l pre
gătim și măi bine, pentru ebhipâ na
țională, pe Dembrovschi pe care eu 
părsofial îl consider ca atacantul cel 
mai eficace și spectaculos în joc, și 
să mai pregătim un jucător pentru 
lotul reprezentativ, pe fundașul Mioc, 
un fotbalist cu perspective 
era actuală.

să șe dispute între Steaua și
Universitatea Cluj.

Urez pe această câle multe succese 
pe tărîth profesional și sportiv jucă
torilor, antrenorilor, arbitrilor ca și 
tuturor oamenilor care .se ocupă de 
destinele fotbalului din țara noastră 
în așa fel îneît echipa reprezentativă 
a României să se poată clasa Ia tur
neul final al C. M. din 1974".

C. TEAȘCĂ : „AM O AGENDA
BOGATĂ I"

certe la

FINALA
INTRE

ȘTEFAN ONIS1E : „O
A CUPEI ROMÂNIEI

STEAUA Șl UNIVERSITATEA 
CLUJ !“

„Na numai că doresc, dar și promit, 
bă în âfial 1973 echipă Universita
tea Cluj — chiar dacă rezultatele mă 
vor contrazice — va presta cel mai 
spectaculos fotbal din campionat. Am 
și o surpriză. Am de gînd să promo
vez trei litiere talente, cărora nu le 
divulg numele, în prima echipă, dar

— Ce vă propuneți pentru 1973, 
Constantin Teașcă ?

— Am o agendă bogată ! Mai întîi 
îrni doresc sănătate mie și familiei, 
iăr băiatului meu, elev în clasă a 
X-ă, să învețe la fel. de bine ca 
și pînă acum. Apoi, la toamnă, să fiu 
în „A” cu F. C. Galați. Asta pre
supune : 1. o infuzie cu cîțiva jucă
tori foarte buni ; 2. sprijin eficace 
pe plan local, sprijin dirijat direct 
pentru promovare (nu pentru pers
pectivă) ; ,3. muncă, muncă ! Tot cu 
F. C. Galați doresc să ajung în fi
nala „Cupei României". Anul trecut 
am fost destul de aproape dar vă a- 
miiitlți, desigur, de meciul cu Rapid...

— Doar atît ?
— Mai arh 1 Vreau să-mi public o 

carte de amintiri.

— Ați șl ajuns la capitolul amin
tiri ?

— Trăiesc în fotbal de aproape o 
jumătate 
îh jurul 
pbi, cîte 
în 1973, 
bare, aș 
tele unor mari cluburi de peste ho
tare. In sfîrșit. doresc fotbalului ro
mânesc reușită în preliminariile cam
pionatului mondial, dar și să găseas
că, în 1973, o altă promoție de tine
ret cel puțin la fel de valoroasă ca 
aceea a cărei revelație am aviit-o 
euîntr-o seară de toamnă, la Graz, 
în Austria. în 1967...

de secol. De cînd tnă știu 
meu e numai fotbal ! Și a- 
nu ml s-au Ihtîmplat ! Tot 

ca să revin lâ pf-ima între- 
dori să vizitez antrenamen-

O. ANDERCO : „ARBITRAJE DE 
CALITATE, FĂRĂ CARTONAȘE 

ROȘII Si GALBENE..."
„Aș vrea ca anul 1973 să ne aducă 

nouă, tuturor cavaleriloh fluierului; 
satisfacția conducerii a cît mai multe 
jdciiri de calitate, cu cît mai puține 
obstrucții din partea jucătorilor, în 
așa fel îneît — dacă șe poate —.să 
nu utilizăm deloc cartonașele galbene 
și roșii. Personal, doresc să conduc 
la un nivel superior partidele ce-mi 
vor fi încredințate, âducîndu-mi ast
fel Contribuția la creșterea valorică 

De asemenea 
echipa na-

a fotbalului românesc, 
doresc ca în anul 1973

ționălă să cunoască un reviriment șl 
-să obțină rezultate dintre cele rpai 
bune și, totodată, calificarea la tur
neul final ăl C. M.“.

ZILE DE VACANJA... FARA VACANȚA, LA PETROLUL
Vâcahță... liniște... ger... seară, în- 

tr-uiiâ dintre ultimele secvențe ca
lendaristice ale anului 1972. în acâste 
condiții, vizită noastră la clubul .Pe
trolul pâre, pur și simplu, un act în 
virtutea inerțiăi. Pentru moment chiar, 
ăi impresia că ai greșit ținta sau câ 
umbli dtipă amintiri. Sehzația aceas
ta începe însă să te părăsească trep
tat. în clipa cînd în mijlocul unei 
âseitieheâ atmosfere firești de „relă- 
che“ întilnești cel dinții semn de ve
ghe în sltijbă activității fără repaus.

...în biroul președintelui clubului 
Petrolul este lumină și se aud gla
suri, angajate într-o discuție obiș
nuită, de serviciu. La masa de lucru, 
Nicolae Pantilie și pe scaunul din 
față Sa, contabilul șef Gh. Morava 
Cîteva clipe mai tîrziu apare și se-

grătarul -secției de 
TffestiOreanu... Apoi, 
ca în plin sezon, pentru că de fapt 
vorbim din nou de fotbal și despre 
fotbaliști. Despre jucătorii echipei Pe
trolul.

— Ce fac băieții dumneavoastră ?
— Astăzi au avut zi liberă.
— Cum adică zi liberă? Nu sînt in 

vacanță ?
— Sînt și nu sînt. Mai bine zis, 

sînt în vacanță cu fotbalul și în ac
tivitate cu șCdala. Unsprezece dintre 
ei, o echipă completă deci, au înce
put de o săptămînă examenele pri
mei sesiuni la fără frecvență. Pe 24 
decembrie, psihologia, pf 26 economia 

mîine,

echipă

fotbal, Mărgel 
parcă totul este

așa a ISșIt 
pînă la urmă o performanță umoristică. Ce vreau 
spun — ca să nu se mai zică precum 
ironii prea ascunse ?

Vreau să spun că dacă un sport nu 
pqțin haz — fie el haz de necaz — 
sclerozează și moare. Dacă fotbalul ne 
încruntați și mai ai dracului, tot mai răzbunători si 
mai venihoșl, — degeaba îl măi prăcticâtn că pi
ciorul sau cu gura. Firește că de multe ori e cazul 
să nu mai înveninăm lucrurile, dar a nu le înve
nina e una, și a le desăra, a le face să-și piardă 
orice farmec și orice surîs e alta. Nu neg că fot
balul poate fi și uh mare subiect de suferință 
să n-o luăm nici chiar așa, mecanic. Fotbalul e una

că umblu
să 
cu

Și
Sa

mai naște 
acel sport
face tot mai

dar

cu totul sțimabili,. oalnehi cu mare 
haz șl inteligență îh tot ceea ce 
scriu, care, deodată, lă sfîrșit de an, 
nu liitâ că un foarte buh fotbalist a 
glumit mai verde cu ei și atunci pur 
și simplu îl ignoră, îl uită în bilan
țurile lor, îl „rad"... E aici o lipsă 
de umor care mă îngrozește. E aici 
uh venin pe cdre bilă mea hli-l poa
te secreta, oricît de dragi imi sini 
acești con-frați. Asa, frații mei, n-o 
să putem juca niciodată bine fotbal 
și nici alte jocuri

Și așa stind lucrurile — corecta 
retrospectivă a anului ’72, senihată 
de Grămăn și Vătăsescu și comen
tată de Diămantopol, putea să albă 

rtiai multă flacără, mai multă viață, mai multă fan
tezie, ca să nu mai vorbim de haz...

CORESPONDENȚA
loan Iustin Purza — str. Odobescu 11 — Arad : 

Nu mă așteptam ca după diferendumul nostru în 
„problema Ravel — Nâstăse", să-mi scrieți asemenea 
rînduri tulburătoare. Sînteți absolut emoționant, atît 
în teribilismele d-voastră, cit și în ceea ce cred că 
sînt sinceritățile Unui om tînăr și pasional Crede- 
ți-mă cînd 
bun, cu o 
dar și cu 
d-voastră,

4 f****!-

il

ii

vă urez, din adîncul sufletului, un an 
carte scrisă cu acei trandafiri din singe, 
supărări — căci, aici mă despart de 

fără supărări nu se poate crea nimic...
BELPHEGOR

î JIUL ȘI NEAȘTEPTATA SA ASCENSIUNE
Fără îndoială că Jiul 

lizat la jumătatea
a rea- 
acestui 
perfor- 
din ul-

politică. ieri limba română și 
biologia.

— Și cum arată o astfel de 
de elevi studioși ?

Secretarul secției de fotbal 
un carnețel din buzunarul 
piept, îl deschide dintr-o dată, 
semn făcut anume și începe 
teăscă asemenea unui crainic,

Păsplata binemeritată a unei pro
digioase activități t veteranul for
mației ploieștene, MIHAI IONES
CU, primește „Ordinul__ . r......muncii", 
clasa a lll-a. eu prilejul aniversa-

rii Republicii.
foto 1 Ion POPESCU — £ioiejti

scoate 
de la 
la un 

să ci
tească asemenea unui crainic, care 
anunță formația în momentul intră
rii sale pe teren : Gh. Toader și Tă- 
nase — portari ; Tudor, Mierluț, Ciu- 
pitu și Mureșan — fundași ; Cozarec 
și Crîngașu ’ ~,
Grozea și Moraru — atacanți. Maj'o- 
ritatea dintre ei sînt elevi în clasele 
a Xl-a și a Xll-a și cu toții, pînă 
în prezent, promovați. Directorul ad
junct al Liceului, nr. 2, prof. Aron 
Duca, este mulțumit în general de 
modul cum se prezintă jucătorii pe
troliști, a căror comportare la învă
țătură este în deplin acord și cu bu
nele rezultate obținute de ei la sfîr
șitul primei părți . a campionatului.

— Și despre ceilalți componenți ai 
Iotului ce ne puteți spune ?

— Angelescu, Oprișan și Țaporea 
învață și ei. Primit doi se pregătesc 
pșntru admiterea la facultate, cel de 
al treilea pentru sesiunea de examene, 
Ca student în anul IV la... Pătrol. 
Moldovan a plecat acasă la. Mediaș, 
ÎOn Constantin la București și N. 
lonescu la Tîrgoviște. Avem și un 
decorat, pe Mihai lonescu, care a pri
mit, cu ocazia aniversării Republicii, 
„Ordinul muncii", clasa a IlI-a.

...O oră mai tîrziu, o scurtă vizită 
într-unul din blocurile centrale ale 
Ploieștiului, printre ai cărui locatari 
șe numără foști și actuali jucători ai 
Petrolului : Marosi, Fronea, Florea, 
Dincuță. Pregătirile pentru revelion 
sînt peste tot în toi. Pe paliere, mi
ros îmbietor de friptură și cozonaci, 
în fața apartamentului său, „tunarul" 
echipei ploieștene, Dincuță ne întîm- 
pină cu un aer care cere parcă în
găduință.

— Știți, învățam... mîine dau la bio
logie și nu-i deloc ușor. Apoi sînt 
trei zile libere, pînă la 3 ianuarie,

cînd 
care 
pentru retur.

Asta înseamnă, la drept vorbind, 
că jucătorii de la Petrolul n-au avut 
aproape de loc vâcanță propriu-zisă. 
Ceea ce însă nu-i ceva neobișnuit 
pentru ei. în vara lui ’72 a fost cam 
la fel, iar astă toamnă' au jucat bine, 
ocupînd un excelent . loc 4 în clasa
ment. Acum, la începutul lui ’73, lu
crurile nu par a fi mai complicate. 
Dimpotrivă. Timpul de pregătire este 
mai lung și ambiția mult mai mâțe, 
pentru că în fond petroliștii vor să 
încheie cu succes, în vară, un dublu 
retur : acela al campionatului de fot
bal și cea de a doua sesiune la în
vățătură.

Și, după cum se prezintă lucrurile 
în prezent, au toate șansele să reu
șească pe ambele fronturi. •

intrăm din nou în focuri ; după 
începem imediat... pregătirile

campionat una din 
mantele sale cele mai bune 
tittiii ani. Acest loc 3 în clasamen
tul turului, la egalitate de puncte 
cu Petrolul (locul 4), dar la numai 
două puncte de lider, apare cu 
atît mai surprinzător dacă vom face 
o comparație între , bilanțul de la 
sfîrșitul campionatului trecut (adi
că în vară) și cel de acum, cu doar 
5—6 luni mai tîrziu. Iată, de la lo
cul 12 de la acea precară situație 
ce a amenințat formația din Valea 
Jiului cu retrogradarea, noua echi
pă a lui Ștefan Coidum ă străbă
tut aproape întregul clasament Și 
a prins în cele din urmă un loc 
pe podiumul laureaților de tpam- 
riă. Or, numai pentru această is
pravă, mâi înainte de a trece la a 
arăta unele realizări și... lipsuri 
din jocul Jiului, aceâstă echipă tre
buie evidențiata și felicitată..

Jiul a abdrdât campionatul 1972— 
73 în condiții speciale, poate cu 
totul diferite de celelalte formații. 
La cîrma echipei a venit un nou 
antrenor, de fapt o revenire, Ște
fan Coidum, care a mai lucrat aici 
în urmă cu cîțiva ani. Pentru noile 
idei și intenții, Ștfefan Coidum avea 
nevoie de forțe proaspete, de ju
cători care să fie . în măsură să-i 
pună în practică planurile sale. 
Meseriaș recunoscut, cu sprijinul 
mai eficient ca altădată al secției 
și clubului, Coidum și-a lărgit lo
tul cu cîțiva tineri de talent, l-a... re
considerat pe Al. Naghi, jucător 
de mare utilitate lă mijlocul tere
nului, căre la Oradea eră pe punc
tul de a se desparți de fotbal. Jiul 
avea să plece la drum și cu cîțiva 
debutanț i : Ion Gabriel, G. Stan, 
Szabados, iar mai tîrziu i-a Coop
tat pe RoZnai și Onuțan. Prin ple
carea lui Georgevici se crease un 
gol mare în apărare. Dar Coidum 
a făcut „mutația Tonca" și, pînă 
la titularizarea lui Onuțan, a ju
cat cti Naidin fundaș stînga. Și uite 
așa. din mers, Jiul a devenit o e- 
chipă, în care tinerețea și talentul 
noilor veniți s-au împletit în mod 
armonios cu experiența și sbbrie- 
tatea „bătrinilor". „Noi vfcniți, ne 
spunea Șt. Coidum, au fost primiți 
excelent de cei mai vechi, in ca
drul echipei nfeexistînd manifestări, 
fenomene de respingere, ceea ce 
m-a ajutat foarte mult în munca 
mea".

în explicarea frumoasei compor- 
,tări a Jiului ar mai fi de adăugat 
disciplina din cadrul lotului. Toți 
jucătorii au fost receptivi la efort, 
dorința de afirmare a celor mai 
mulți manifestîndu-se pe fondul 
unui mare volum de muncă. „Pre
zența la antrenamente, ne declara 
prof. M. Fascu, vicepreședinte al 
clubului, a fost excepțională. Nu 
era vorba de o prezență formală. 
De regulă, antrenamentele s-au si-

tuat aproape de cerințele actuale, 
ca volum și intensitate"

Și în acest campignat, dar parcă 
mai categoric ca altădată, Jiul și-â 
dovedit forța de joc pe teren pro
priu. La Petroșani a pierdut doar 
un punct (0—0 cu Petrolul), și a 
primit doar un gol — marcat de 
un fundaș, Stoenescu de la Dinamo, 
în min. 88 — rbalizînd scorul de 
14—1 (lj, un adevărat record, ega-

vința golurilor primite (18). în de
plasare, Jiul a suferit cîteva în
frângeri severe, care nu prea se îm
pacă cu poziția sa fruntașă : 0—3 
cu Steaua, 1—4 
Craiovâ, 1—4 cu 
F.C. Argeș. Cum 
aceste eșecuri de
nică ? Datorită practicării unui joc 
deschis și în deplasare, prin grave 
greșeli individuale în apărare. De

cu Universitatea 
Rapid, 0—2 cu 
au fost explicate 
conducerea teh-

mijlocași ; Dincuță,

GRAIUL CIFRELOR
• Puncte realizate în ultimele trei 

tururi de campionat : 1970—71 : 13 ; 
1971—72: 15; 1972—73 : 18.

e Bilanțul la sfîrșitul actualului 
tur: 15 8 2 5 22—19 18.

e Puncte cîștigate ăcasă: 15; în de
plasare : 3.,
• Golaveraj: 14—i (acasă), 8—18 (în 

deplasare).
• Cele 22 de goluri au fost înscrise 

de : Roznai — 9, Mulțescu — 5 (uliul 
din 11 m.), G. Stan — 2, Szâbados
— 2, Stoian — 1, Tonca _ 1, Naglii
— 1, Cojocaru (Sp. studențesc) — 
autogol.

0 Jucători folosiți: 19; Tonca. Sto
cker, Al. Naghi, Mulțescu .— cîte 15 
meciuri, Georgescu, Ion Gabriel, Nai
din, Libardi, Szabados — 13, Rdfcnăi.
— 12, G. Stan șl Stoian — 9, Urmeș

— 8, Onuțan — 6, Dodv. și Făgaș — 
4, Marincân _ 3. M. Mlhai și Cotur
ni ani — 1.

• Jiul, este echipa cu cei mâi mulți 
debutanți din Divizia A : Ion Gabriel 
(tost la Steaua-tineret), G. Stan (Me
talul Buc.), Szabados (Mureșul Deva), 
Roznai (Minerul B. Mare), Onuțan 
(A.S.A. Tg. Mureș-tlneret).

o Rezultatele din tur și locurile c- 
cupate ' -------- ' ’ —
etapă: 
6—11), 
Steaua 
U.T.A. 
C.F.R.
(6) , l_o steagul roșu (2), 1—4 Rapid 
(5), 3—0 S.C. Bacău (2), 0—2 F.C. Ar
geș (3). 1—0 Farul (4), 0—1 A.S.A.
(7) , 3—0 Sp. studențesc (locul 3 la
sfîrșitul -------  '

în clasament după
2—2 cu „U“ cluj
0—0 Petrolul (9—10), 
(13), 2—0 C.S.M. (10), 
(7), 2—1 Dinamo (4), 
(locul 1), 1—4 ,,U' _

turului).

fiecare 
(locurile 

-)-3 
4-2 
2—0 

Craiova

lăt doar de F. C. Argeș. 2—0 cu 
C.S.M. Reșița, 2—1 cu Dinamo, 2—0 
cu C.F.R. Cluj, 1—0 cu Steagul 
roșu, 3—0 cu S.C. Bacău, 1—0 cu 
Farul, 3—0 cu Sportul studențesc, 
aceasta e seria succeselor de acasă. 
Pe gazonul de lingă Paring, echipa 
și-a găsit întotdeauna echilibrul 
necesar, în care atuurile au fost : 
o apărare sigură, chiar de netre- 
eut; o linie de mijlocași laborioasă, 
utilă în fazele de atac și apărare, 
în
lui 
de 
zat 
lui 
nit

care s-au evidențiat travaliul 
Naghi și Libardi, puterea 

intuiție ; un atac inventiv, 
pe finețile tehnico-tactice 

Mulțescu și pe șutul noului 
— Roznai, care a devenit gol- 

geterul Diviziei A. realizîhd, astfel, 
o excelentă performanță pentru un 
debutant. Lingă ei s-au remarcat 
și G. Stan, portarul Ion Gabriel, 
Szabados și în finalul sezonului, tî- 
nărul fundaș Onuțan. Dar merită 
să-i evidențiem și pe cei mai vechi, 
Georgescu, Totica, Stocker, Stoian, 
UrliieȘ.

Să întoarcem însă și cealaltă filă, 
adică să vedem reversul medaliei, 
jocurile în deplasare. în acest caz 
rezultatele se situează la polul 
opus. începutul de sezon a fost mai 
mult decît bun. Jiul a debutat cu 
un 2—.2 la Cluj, în fața Iui\„U“, iar 
în etapa a 5-a a învins pe U.T.A., 
la Arad, cu 4—2 I Eficacitate ex
celentă în deplasare, șase goluri 
marcate în două meciuri. Dar cu 
acest bilanț de trei puncte, Jiul a 
închis conturile la capitolul meciuri 
în deplasare și avea să se situeze, 
după >,U“ Cluj, pe locul 2 în pri-

lor 
ba- 
ale 
ve-

acord. 
Rapid 
a arătat o, insuficientă concentrare 
in fazele din propriul teren. Da, a 
jucat deschis, n-a făcut antifotbal, 
dar asta nu înseamnă că fundașii 
nu trebuiau să se dubleze, că mar
cajul strict, mai ales în preajma 
careului propriu, nu mai era nece
sar, că jocul mijlocașilor trebuia să 
re rezume doar la distrugerea ac
țiunilor adversarului și să nu con
struiască mai nimic. Cît privește a- 
tacul, acest compartiment, neiertă
tor la Petroșani, a fost inexistent 
afară. Roznai a marcat doar trei 
goluri în deplasare, Mulțescu tot 
trei (unul din 11 m.), Stoian și Sza
bados, cîte unul. Dar Roznai n-a 
mai reușit nici un gol în ultimele 
patru jocuri, și doar unul în eta-

Am urmărit partidele cu 
și F.C. Argeș, în care Jiul.

*
pele X—XV ! Roznai a ekplicat a- 
ceastă... eclipsă prin atenția sporită 
pe care 
adverși, dar am auzit de la Ștefan 
Coidum 
naționale l-a cam îhfurhurat (Așa 
de repede ?). Cu Rapid și F.C. Ar
geș n-a fost marcat „om la om", 
și nici cu duritate, ci el a jucat 
slab, ca și colegii din compartimen
tul ofensiv. Mișcarea în teren a 
fost lentă, forța de pătrundere scă
dea subit în preajma careului, și 
de aici o slabă frecvență a șuturi
lor (la Pitești, doar trei !). Dar iată . 
raportul loviturilor la poartă : a- 
casă : 127—78 ; în deplasare : 66— 
106. Concluziile nu sînt greu de 
desprins, cifrele fiind elocvente în 
privința jocului și, implicit, a re
zultatelor. A fost prea mare dife
rența între evoluțiile de acasă ale 
Jiului și cele din deplasare. Or, lo
cul ocupat in clasament și aspira
țiile de rigoare obligă la mai mult. 
Să nu uităm că Jiul a rămas co
rigentă și în ediția 1972—1973 a 
„Cupei României", fiind eliminată 
de Constructorul Galați din Divizia 
C. Deși nu-i vorba de 
acest eșec nu se uită.

Comparîhd rezultatele 
în toamnă cir cele din _______
tul trecut, avînd în vedere plusu
rile și minusurile arătate în acest 
tur, evoluția Jiului poate fi apre
ciată, totuși, ca bună. Ne obligă s-o 
facem, în primul rînd, locul din 
clasament, faptul că Jiul a lăsat în 
urmă formații cu pretenții mai 
mari. Să nu uităm că Jiul a adus 
pe prima scenă cei mai mulți de
butanți. Iată de ce, e de așteptat 
ca în primăvară jocul său să se îm
bunătățească.

Așa cum remarca și Ștefan 
Coidum, returul va fi mult mai greu. 
O poziție fruntașă mai greu se 
păstrează decît se cucerește. Este o 
lege a sportului, de mult probată.

i-au acordat-o apărătorii

că aducerea sa la loturile

campionat,

obținute 
campiona-

Constantin ALEXE

VIZA ANUALĂ A CARNETELOR DE LEGITIMARE
Federația română de fotbal reamintește tuturor secțiilor de fot-, 

bal care au echipe în campionatele divizionare A, B și C, precum 
și conducerilor centrelor de copii și juniori care aparțin de F.R.F 
că în perioada de vacanță au obligația de a viza carnetele de le
gitimară

Iată
• 15 

de copii
• 26
•|12

ale jucătorilor.
perioadele stabilite pentru viza anuală:
ianuarie — 2b ianuarie pentru divizionarele A și centrele 
și juniori ;
ianuarie — 10 februarie pentru formațiile din Divizia B ; 
februarie — 3 martie pentru echipele din Divizia C.

Mihai IONESCU

iiti■ •• •• V

START ’ F‘ra a?tePtat ca cei mai grăbiți In începerea pregătirilor pentru sezonul 1973 să fie rapidlștii. 
J ’ Pentru ei, marile examene încep înaintea campionatului — sînt meciurile clin „Cupa cupelor"
Ieri dimineața, in Giulești s-a dat deci startul antrenamentelor In absența lui Bezil Marian, prezent la con
sfătuirea antrenorilor, conducerea acestei prime ședințe a revenit lui Ion lonescu, antrenorul formației dr 
tineret-rezerve. In finalul primului antrenament, care (cum e normal) a cuprins numai elemente de pregătire 
fizică, Boc. Dumitriu II, Răducanu et co. au primit îngăduința să facă și o scurtă „miuță". moment sur
prins de fotoreporterul nostru, Foto ; Paul ROMOȘAN

O NOUTATE! LOTERIA IN OBIECTE
în curînd vor fi puse în vînzare, 

ta întreaga țară biletele LOTERIEI 
IN OBIECTE, o nouă formă de joc 
oferită participanților de către Ad
ministrația de Stat LotO-PronoSport.

Fiind o loterie de o largă popu
laritate, biletele vor putea fi procu
rate prin unitățile Loto-PronoSport, 
ale. Comerțului de Stat și prin uni
tățile Cooperației de Consum.

Prin această loterie, Loto-Prono- 
sport oferă participanților posibili
tatea de a obține — ta număr NE
LIMITAT — cîștiguri a căror va
loare va fi între 100 lei și 70.000 
iei. Participanții vor putea să-și a- 
leagă singuri obiectele, în limita su
mei cîștigate și conform listelor cu 
obiecte ce vor fi afișate din timp.

• Tragerea Loto de astăzi, va fi 
televizată direct din Studioul 
Televiziune, cu începere de la 
18.15.

de 
ora

• Și în luna ianuarie 1973, 
continua atribuirea de autoturisme 
la toate tragerile și concursurile o- 
bișnuite Pronoexpres, Loto și Pro
nosport. Ca și pînă acum, partici- 
panții pot opta — în cadrul sumei 
cîștigate — pentru un autoturism 
șl eventuala diferență în numerar.

Autoturismele ce se oferă în luna
ianuarie 1973 stat : DACIA 1300

va

(70.000 lei) și SKODA S. 100 (53.790 
lei).

PREMIILE TRAGERII LOTO
DIN 29 DECEMBRIE 1972 :

Extragerea I : 1 variantă 25°'o a 
90 421 lei și 1 variantă 10% a 36 168 
lei ;
14,05 a 4 269 lei ;
2 101 lei,; _
a 6-a : 154 a

a 2-a ; 2 a 29 987 lei ;
72 ;_1 ; a 4-a : 28,55
a 5-a : 107,65 a 557 

389 lei.

a 3-a : 
a 

lei ;

Extragerea a II-a : 
variante 10% a 51 815 
a 33 561 lei ; C : 6,20 
D : 16,50 a 3 254 lei ; 
2 089 lei ;
1 010,10 a

F :
100

Premiul
variantă 25%

de 90 421 lei jucat pe o 
de la extragerea I, a 

revenit participantului CHIREAC 
ALEXANDRU din Iași.

Premiile de 51815 lei jucate pe 
variante 10% de la extragerea a 
II-a au revenit participanților : 
MIHALACHE ANTON din Bucu
rești și DINU NICOLAE din’ Sibiu.

Rubrică redactată de
L Q IO—PRONOSPORT



se Întăresc pentru scest an

TOM OKKER Șl NIKOLA PILICI

ECHIPELE DE „CUPA DAVIS

1972-ANUL CELOR 49
DE RECORDURI MONDIALE

DIN NOU IN FORMAȚIILE ȚARILOR LOR
NEW YORK, 4 (Agerpres). — Co- 

mentînd componența viitoarelor for
mații care vor participa la noua edi
ție a tradiționalei competiții de te
nis „Cupa Davis", agențiile interna
ționale de presă subliniază faptul 
că echipa S.U.A., deținătoarea „Sala- 
tierei de argint", va avea aceeași al
cătuire: Stan Smith, Tom Gorman și 
Erik van Dillen. Pe de altă parte, 
se anunță că tenismanul iugoslav 
Nikola Pilici, căruia i-a expirat con-

tractul de jucător profesionist, va 
evolua în echipa țării sale alături de 
Zeliko Franulovici. De asemenea, 
cunoscutul campion Tom Okker va 
conduce formația Olandei în meciu
rile pe care aceasta le va susține 
în actuala ediție a „Cupei Davis". 
La rîndul ei, federația engleză de 
tenis a anunțat că va alinia o echi
pă alcătuită din cunoscuții jucători 
Roger Taylor, Mark Cox și Graham 
Stilwell.

Tradiționala competiție interna
țională de sărituri cu schiurile 
„Turneul celor patru trambuline" 
a debutat cu concursul desfășurat 
la 
lui 
cu 
Și 
săi
233,5

Oberstdorf. Victoria a revenit 
Rainer Schmidt (R.D. Germană) 
237 puncte și sărituri de 102 m 
105 m, urmat de compatrioții
Hans Georg Aschenbach — 

puncte și Harry Glass —

CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR DE HANDBAL
(Urmare <lin pag. 1)

tem, o performanță ieșită din co
mun ! Selecționata română a bene
ficiat de 2 aruncări de la 7 m, am
bele transformate de Birtalan. De 
altfel, ca o caracteristică . generală, 
meciul a fost foarte dîrz disputat, 
ambele echipe luptînd din toate pu
terile și fără menajamente pentru 
victorie. Iată și autorii golurilor : 
Birtalan (3), Cosma (3), Voina (2), 
Tudosie (2) șl Chircu pentru repre
zentativa noastră, Pavicevici (2), 
Dragun (2), Serdarovici și Halilo- 
vici pentru Iugoslavia. Partida a 
fost condusă de cunoscutul cuplu 
internațional Karl Olof Nilison și 
Lennart Olsson, ambii Suedia.

Celelalte meciuri de miercuri sea
ra s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : GRUPA SEMIFINALA 
A : U.R.S.S. — R. F. a Germaniei 
23—15 (11—9), Spania — Suedia 
15—10 (8—1), GRUPA SEMIFINA
LA B : Cehoslovacia — Polonia 
14—14 (9—9). Ca urmare a acestor

rezultate, pentru stabilirea clasa
mentului final vor avea loc urmă
toarele partide : LOCURILE 1—2 : 
România — U.R.S.S. (la Malmo, în 
Baltinskahallen de la ora 17, ora 
locală) ; LOCURILE 3—4 : R. F. a

Germaniei — Iugoslavia ; LOCU
RILE 5—6 : Cehoslovacia — Spania; 
LOCURILE 7-8 : Suedia — Polo
nia. Toate jocurile au loc azi, pri
mele două la Malmd, iar celelalte 
două la Kvalings.

HANDBALI$TII DE LA
O NOUA VICTORIE ÎN

La Offenbach s-a disputat jocul 
internațional amical de handbal 
masculin dintre campioana Româ
niei, Steaua, și echipa S. C. Dietzen- 
bach care activează în prima ligă 
a campionatului vest-german.

în prezența a peste 800 de spec
tatori, handbaliștii români au obți
nut o frumoasă victorie, depășind 
echipa gazdă cu scorul de 29—16

STEAUA AU OBȚINUT

226,2 puncte. Clasat pe locul patru 
cu 220,3 puncte, sportivul elvețian 
Hans Schmid a realizat cea mai 
lungă săritură a concursului: 107 
m. Doi dintre marii favoiriți ai 
concursului : polonezul Wojcieh 
Fortuna și japonezul Yokio Kasaya, 
ambii medaliați cu aur la Jocurile 
Olimpice de la Sapporo, au avut 
evoluții modeste, clasîndu-se pe 
locurile 25 și respectiv 43.

întrecerile, care au fost urmări
te de peste 15 000 de spectatori, au 
reunit 108 concurenți din 18 țări.

Cel de-al doilea concurs din ca
drul competiției s-a desfășurat la 
Garmisch Partenkirchen și a reu
nit la start 100 de sportivi din 18 
țări. Manif-estînd o pregătire exce
lentă în acest sezon, Rainer 
Schmidt (R. D. Germană) a obți
nut o nouă victorie, de data aceas
ta cu pn total de 229,1 puncte și 
sărituri de 89,5 m și 91,5 m.

Pe locul secund s-a clasat com
patriotul său Dieter Kampf — 224,4 
puncte, urmat de cehoslovacul Ja
romir Lidak — 217,3 puncte.

întrecerile au fost urmărite de 
peste 15 000 de spectatori.

în urma rezultatelor înregistra
te în primele două concursuri, în 
clasamentul individual, pe primul 
loc se afla Rainer Schmidt cu 466,1 
puncte, urmat de compatrioții săi 
Hans Georg Aschenbach — 441,3 
puncte și Harry Glass — 440,8
puncte. în clasamentul de echipe 
conduce detașat formația R.D. Ger
mane
Tînărul sportiv sovietic Serghei 

Boșkov a cîștigat la Innsbruck al 
treilea concurs. El a realizat 231,9 
puncte, săriturile sale măsurînd 89 
m și respectiv 90 m. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Rainer Schmidt 
(R.D. Germană) — 228,9 puncte și 
Hans-Georg Aschenbach (R.D. Ger
mană) — 224,5 puncte.

După disputarea a trei concursuri, 
în clasamentul general conduce Rai
ner Schmidt (R.D. Germană) cu 695 
puncte, urmat de compatriotul său 
Aschenbach — 667,7 puncte și de el
vețianul Hans Schmid cu 644.7 
puncte.

R. f. A GERMANIEI
(15—9). Cei mai buni jucători ai 
teamului român au fost Gruia și 
Kicsid, care au înscris cîte 7 goluri, 
în timp ce din formația vest-ger*- 
mană s-au remarcat cunoscutul 
Herbert Wehnert și Herzig, ambii 
autori a cîte 5 goluri.

RUGBYȘTII

DIN NOU

IN

NEOZEELANDEZI

VICTORIOȘI

ANGLIA

(Agerpres).CARDIFF, 4 
lecționata de rugby a Noii Zeelan- 
de a jucat la Cardiff în compa
nia combinatei regiunii 
gan. Oaspeții au obținut 
cu scorul de 20—9.

Duminică încep

SPORTIV SPANIOL PE 1972

(Nigeria)

Glamor- 
victoria OCHOA-CEL MAI BUN

(Agerpres). — Cel mai 
spaniol al anului 1972

Liderul „Turneului celor 4 
trambuline", Rainer Schmidt 
(R.D.G.) într-o admirabilă să

ritură.

JOCURILE AFRICANE
LA 11 SPORTURI

SELECȚIONATA DE HOCHEI A MOSCOVEI

Jo-

A CÎȘTIGAT „CUPA MONDIALĂ"

Desfășurată în mai multe orașe 
din S.U.A., competiția internaționa
lă de hochei pe gheață dotată cu 
„Cupa Mondială" s-a încheiat la 
Bloomington (Minesota) cu victoria 
reprezentantivei orașului Moscova, 
care a terminat neînvinsă turneul. 
Pe locurile următoare s-au clasat în 
ordine echipa Cehoslovaciei, selec
ționata de tineret a Canadei și selec
ționata universitară a S.U.A.

în ultimul meci al turneului, ho- 
cheiștii sovietici au întîlnit formația

studenților americani pe care au în
trecut-o cu scorul de 13—3 (5—0,
3—1, 5—2). Din echipa învingătoare 
s-au remarcat Petrov (3 goluri), 
Harlamov și Mihailov (ambii cîte 
2 goluri). In tele fotograf ie: aspect 
din meciul Cehoslovacia — S.U.A. 
(Jaroslav Holecek în atac la poarta 
lui Dick Perkins).

încă din primele zile ale noului 
an, heralzii vor chema pentru a 
doua oară la întrecere pe sportivii 
țărilor libere și eliberate din scla
via colonialistă din Africa. între 7
și 18 ianuarie se vor disputa la 
Lagos, în capitala Nigeriei, Jocurile 
Africane, aflate acum la cea de a 
doua ediție.

în programul acestor campionate 
continentale polisportive figurează 
următoarele discipline : atletism, 
baschet (bărbați și femei), box, ci
clism (șosea), fotbal, handbal, judo, 
natație, tenis, tenis de .masă și vo
lei. în sporturile de echipă se vor 
ține turnee preliminare de califi
care. De pe acum se vorbește de 
șansele echipelor Camerun și Ugan
da la fotbal, sau Maroc la handbal, 
precum nu pot fi neglijate preten
țiile atleților și boxerilor din Kenia.

Principalele manifestații ale 
curilor Panafricane se vor desfășura 
pe noul Stadion național din Lagos, 
abia construit și destinat accesului 
unui număr de aproximativ 50.000 
de spectatori. Ultima lucrare pregă
titoare la noul stadion a fost mon
tarea pistelor din material plastic.

MADRID 
bun sportiv 
a fost desemnat schiorul Francisco 
Fernandez Ochoa, medaliat cu aur 
la Jocurile Olimpice de iarnă de 
la Sapporo. Ochoa a totalizat 698 
de puncte și a fost urmat în cla
sament de atletul1 Mariano Haro, 
motociclistul Angel Nieto și bo
xerul’ Jose Legra.

ULHMANN CONDUCE
LA HASTINGS

LONDRA, 4 (Agerpres). — în par
tida centrală a rundei a 7-a a tur
neului internațional de șah de la 
Hastings s-au întîlnit marii maeștri 
Wolfgang Uhlmann (R.D. Germană) 
și Vasili Smîslov (U.R.S.S.). Victo
ria a revenit în 30 de mutări lui 
Uhlmann. în clasament conduc Uhl
mann (R.D. Germană) și Hartston 
(Anglia) cu cîte 5,5 puncte fiecare, 
urmați de Larsen (Danemarca) — 
4 puncte (1).

AUREL URZICA PRINTRE FRUNTAȘII
C.E. DE ȘAH PENTRU JUNIORI

DE ATLETISM
La 17 octombrie, la Suhumi, pe 

stadionul pe care făcuse cîndva pri
mii pași în atletism, Viktor Saneev 
recucerea recordul mondial la triplu- 
salt, aterlzînd la 17,44 m de prag. Re
cordul lui Saneev era ultimul record 
mondial al anului 1972 șl încheia se
ria deschisă la 7 aprilie, peste ocean, 
de prăjinistul suedez Kjell Isaksson 
cu o săritură de 5,51 m, prima peste 
„cinci metri și jumătate" realizată 
vreodată. între aceste două perfor
manțe, sezonul atletic 1972 în aer 
liber a cunoscut alte 47 de recorduri 
ale lumii, fiind — din acest punct de 
vedere — fără precedent în istoria 
ultimilor 15—20 de ani ai atletismului.

Fără Îndoială, explicația acestei 
recolte-„record“ de performanțe ma
xime trebuie căutată în pregătirea — 
și ea fără precedent ca volum și 
intensitate — pe care marii atleți ai 
lumii au efectuat-o în vederea com
petiției majore a anului, Jocurile O- 
limpice. Fie că au fost realizate îna
intea J.O. (urmare a pregătirii făcute 
în timpul iernii), fie că s-au produs 
după consumarea Olimpiadei (elibera
rea energiilor nefolosite integral la 
J.O.) — de cele înregistrate chiar la 
Miinchen nu mai vorbim —, toate re
cordurile mondiale ale anului 1972 sînt 
legate de Olimpiadă. Tot pe seama 
Olimpiadei trebuie pusă, desigur, și 
cea mai mare parte a recordurilor 
naționale. O statistică pe tot anul a 
tuturor acestor recorduri este greu 
de ținut, vom aminti numai că la 
Miinchen, în cadrul concursului olim
pic au fost îmbunătățite peste 230 
de recorduri ale cîtorva zeci de țări.

în atletismul mondial se petrece 
astăzi un fenomen ce poate părea pa
radoxal, dar care ne dă o Imagine 
clară a ceea ce înseamnă industria 
sportului de performanță în zilele 
noastre. Deși valoarea performanțe
lor maxime este tot mai ridicată, rit
mul de îmbunătățire a lor — care 
după opiniile unor specialiști ar fi 
trebuit să scadă — este din ce în ce 
mai accelerat. Acest fenomen presu
pune o uzură extraordinară a marilor 
stele, a căror perioadă de strălucire 
este, din această cauză, mult mai re
dusă. Cel mai edificator exemplu : un 
singur campion olimpic — Saneev — 
a reușit să-și păstreze la Miinchen 
titlul cucerit cu patru ani în urmă 
la Ciudad de Mexico. în aceste con- 

. diții este din ce în ce mai greu să 
prinzi trenul marii performanțe, tren 
care odată scăpat înseamnă condam
narea definitivă la mediocritate.

în anul 1972 au fost depășite sau 
egalate 20 de recorduri mondiale în 
probele masculine. Iată performanțele 
și autorii lor : 10(1 m — 9.9 (egalat) — 
Eddie Hart și Ray Robinson (ambii 
S.U.A.) ; 800 ni — 1:44,3 (egalat) — 
Dave Wottle (S.U.A.) ; 5 000 m —
13:16,4 Lasse Viren (Finlanda), 13:13,0
— Emile Puttemans (Belgia) ; 10 000 ni
— 27:38,4 — Lasse Viren ; 4 X 100 m
— 38,2 (egalat) — S.U.A. (Black, Tay
lor, Tinker, Hart) ; 400 mg — 47.8 — 
John Akii-Bua (Uganda); 3 000 m 
obstacole — 8:20,8 — Anders Gaerde- 
rud (Suedia) ; 110 mg — 13,2 (egalat)
— Rod Milburn (S.U.A.) ; prăjină — 
5,51 m — Kjell Isaksson (Suedia), 5,.'J 
m Kjell Isaksson, 5,594 m Bob Seagren 
(S.U.A.) și Kjell Isaksson. 5,63 m Bob 
Seagren ; triplusalt — 17,44 m Viktor 
Saneev (U.R.S.S.) ; aruncarea discului
— 68,40 m (egalat) și 68,58 m, ambele

PISTARZII FRANCEZI ÎNVINGĂTORI
GRENOBLE. 4 (Agerpres). — Pe 

velodromul acoperit din Grenoble 
s-a disputat meciul internațional de

ciclism dintre echipele de amatori 
ale Franței și Belgiei. Pistarzii fran
cezi au obținut victoria cu 4—0.

HAGA, 4 (Agerpres). — Șahistul 
român Aurel Urzică continuă să se 
numere printre fruntașii clasamen
tului turneului final al campionatu
lui european pentru juniori, care se 
desfășoară în localitatea olandeză 
Groningen. După șapte runde, el 
se află pe locul 2—3, la egalitate cu 
englezul Anthony Miles, ambii tota- 
lizînd cîte 5 puncte. Liderul clasa
mentului continuă să fie Romanișin

(U.R.S.S.) cu 5 5 puncte. Pe locul 
patru este situat vest-germanul Step
han Buchal cu 4,5 puncte, urmat de 

, cehoslovacul Petr Spacek cu 3,5 
puncte.

în runda a 7-a, Aurel Urzică (cu 
piesele albe) l-a învins pe olandezul 
Roy Dieks. Spacek a cîștigat la Ma- 
rianovici și Martin la Kernan. A 
fost consemnată remiza în partidele 
Romanișin—Miles și Baljon—Buchal.

MECIUL DE BASCHET CE V-AȚI
DINAMO - Ț. S. K. A. MOSCOVA PROPUS

(Urmare din pag. I)

xului sportiv Floreasca, a ținut să 
adauge că se lucrează intens și pen
tru terminarea instalației de saună, 
care va fi de un real folos jucăto
rilor de baschet, handbal, volei și 
tuturor celorlalți după eforturile 
depuse la antrenamente sau în tim
pul meciurilor.

PRIMII OASPEJI, 
LIȘTII DE LA

BASCHETBA- 
DINAMO

a putut fi uti-Din clipa în care 
lizată, sala Floreasca a și primit 
oaspeți și anume pe baschetbaliștii 
echipei Dinamo București. Aceștia 
se antrenează în vederea primei 
partide cu vestita formație sovieti
că Ț.ă.K.A. Moscova, cîștigătoare 
de patru ori a „Trofeului l’Equipe" 
(oferit primei clasate în C.C.E.) și 
avînd în componență trei dintre 
membri reprezentativei U.R.S.S., 
campioană olimpică : S. Belov, Zar- 
muhamedov și Edesko. Campionii 
României și-au permis doar cîteva 
zile de odihnă de la întîlnirea cu 
Universitatea Timișoara (22 decem
brie, în divizia A) și pînă acum. 
Prof. Dan Niculescu ne-a declarat 
că jucătorii săi s-au pregătit zilnic 
în sala Dinamo, iar de miercuri 
seară și-au mutat locul de antrena
ment în sala Floreasca. unde vor 
să se acomodeze cît mai repede cu 
noile condiții oferite de bătrîna gaz-

dă a întrecerilor sportive din Bucu
rești. în ciuda unor indisponibili
tăți ivite pe parcurs (Popa, Geor
gescu, Dragomirescu, Haneș), dina- 
moviștii au izbutit să-și îndepli
nească la fiecare lecție de antrena
ment sarcinile impuse. Conștienți 
de valoarea deosebită a baschetba- 
liștilor de la Ț.S.K.A. (de altfel, și 
următorii adversari, sportivii de la 
Ignis Varese șl Slavia Praga, sînt 
celebrități ale baschetului euro
pean), Novac, Diaconescu, Nicules- 
cu și ceilalți componenți ai repre
zentantei României în sferturile de 
finală ale C.C.E. sînt hotărîți să 
facă totul pentru a avea o compor
tare cît mai onorabilă.

TOATE MECIURILE DIN BUCU
REȘTI VOR ÎNCEPE LA ORA 20

Ținînd seama de numeroasele so
licitări primite din partea doritori
lor de a urmări prin intermediul 
televiziunii interesantele dispute ale 
echipelor Dinamo și Steaua în ca
drul C.C.E. și Cupei cupelor, fede
rația de baschet a stabilit ca toate 
meciurile să înceapă la ora 20. în 
felul acesta, partidele cu Ț.S.K.A. 
Moscova, Ignis Varese și Slavia 
Praga (în C.C.E.), Jugoplastika Split 
și Juventud Badalona (în Cupa cu
pelor) vor putea fi transmise prin 
T.V. în direct și în întregime. Pen
tru jocurile din deplasare, se stu
diază posibilitatea transmiterii 
direct sau prin înregistrare.

în

PENTRU
1973 ?
(Urmare din pag 1)

preferată, deși mi-a adus satisfacții 
numai în concursurile interne, ră- 
mîne pistolul viteză...

— Sinteți multilateral la tirul cu 
pistoale — trageți cu foarte bune 
rezultate la aer comprimat, la liber, 
la viteză, la calibru mare, iar cînd 
erați mai tinăr ați concurat și la 
pistol sport. Acum la care dintre 
cele patru probe vă veți pregăti mai 
intens ?

— Mă voi pregăti, cu precădere, 
la pistol cu aer, deoarece am 
față europenele (14—17 februarie — 
Linz, Austria) și la pistol liber, a- 
vînd în vedere obligația 
nora medalia olimpică.

— La primele două 
de selecție, desfășurate 
brie 1972, v-ați clasat pe 
diocre. A fost vorba de 
sau de faptul că nu ați accelerat 
încă pregătirile ?

— Așa cum mi-am planificat, a- 
bia acum voi intra în formă. La 
pnmul concurs de selecție am tras 
fără nici un antrenament prealabil, 
iar la al doilea, cu cîteva ore de 
pregătire. Acum mă antrenez in
tens. Sper că voi avea un an bun.

de a-mi o-

concursuri 
în decem- 
locuri me- 
o relaxare

Ricky Bruch (Suedia) : suliță — 93,80 
m — Ianis Lusis (U.R.S.S.) ; decatlon
— 8 454 p — Nikolai Avilov (U.R.S.S.).

Trebuie să spunem că înaintea se
zonului olimpic recordurile cîtorva 
dintre aceste probe păreau „condam
nate" (5 000 și 10 000 m, 3 000 m obsta
cole etc.). în același timp, altele,_ de 
excelentă valoare, păreau să aibă o 
viață mai lungă. Printre cele mal pu
țin așteptate se numără cele de la 
400 mg, decatlon — aici, mai puțin 
previzibil era... recordmanul — sau 
prăjină, probă care regresase în 1971 
și în care era greu de anticipat un 
cîștig de 14 centimetri. Alte recorduri 
au reintrat — sau au 
proprietatea unor atleți 
de mai mult sau mai 
drept cei mai valoroși specialiști ai 
lumii — 110 mg, triplusalt, 
disc —, chiar dacă nu toți au 
și campioni olimpici.

Și în acest an , atletismul 
a fost mai harnic : 29 de noi 
manțe au fost înscrise pe tabelele re
cordurilor mondiale, din cele 14 pro
be „clasice" doar două — 800 m și 
săritura în lungime — păstrîndu-și 
cifrele din 1971. Iată recordurile rea
lizate în 1972 și autoarele lor : 100 m
— 11,0 (egalat) — Renate Stecher, Elen 
Strophal (ambele R.D. Germană) și 
Eva Gleskova (Cehoslovacia) : 200 m
— 22,4 (egalat) — Renate Stecher ; 400
m — 51,0 (egalat) — Monika Zehrt 
(R.D. Germană) ; 1 500 m. — 4:06,9,
4:06,5, 4:05,1, 4:01,4 — toate Ludmila 
Bragina (U.R.S.S.) ; 100 mg — 12,5 — 
Annelie Erhardt (R.D. Germană), 12,5 
(egalat) Pamela Ryan-Kilborn (Aus
tralia) și Annelie Erhardt (de două 
ori) ; înălțime — 1,92 m (egalat) — 
Ulrike Meyfarth (B.F. a Germaniei), 
1,94 m — Iordanka Blagoeva (Bulga
ria) ; greutate — 20,63 m și 21,03 m —

Cijova (UR.S.S.);
— Faina Melnik 
Faina Melnik, 66,58 
Menis (România), 
Melnik, 67,32 m — 
(România) ; suliță

intrat — în 
recunoscuți 

puțin timp

suliță, 
devenit

feminin 
perfor-

ria! , si euiaie — 
ambele Nadejda 
disc —65,42 m 
(U.R.S.S.), 65,48 m 
m — Argentina 
66,76 m — Faina 
Argentina Menis 
— 62,70 ni Eva Gryziecka (Polonia), 
65,06 m — Ruth Fuchs (R.D. Germa
nă) : pentatlon — 4 801 p — Mary Pe
ters (Anglia) ; 4 X 100 m — 42,8 (ega
lat) — K. F. a Germaniei (Krause, 
Richter, Micklev, Rosendhal) ; 4 X 400 
m — 3:29,3, 3:28,5, 3:23,0 — R.D. Ger
mană (Kuhne, Lohse, Seidlef, Zehrt).

„Evenimentele" petrecute anul a- 
cesta în atletismul feminin interna
țional au fost mai spectaculoase decît 
în probele masculine, recordurile fe
minine stîrnind, în general, comenta
rii mai aprinse și mai numeroase. 
Cele mai valoroase recorduri ni se 
par a fi cele de la 1 500 m — probă 
încă nouă care nu-și descoperise se
cretele —, de la ștafeta 4 X 400 m — 
unde media celor patru componente 
ale ștafetei este superioară recordu
lui mondial din proba individuală — 
și din cele trei probe de aruncări. în 
timp ce proba de semifond a progre
sat — ca și aruncarea greutății sau 
a suliței — prin meritul unei singu
re atlete (excepțională), aruncarea 
discului a trăit — și a progresat — 
prin pasionantul duel a două mari 
atlete : Argentina Menis șl Faina Mel
nik au demonstrat, de la primul pîriă 
la ultimul concurs al anului ce în
semnat motor al progresului repre
zintă rivalitatea între două supercam- 
pioane care au avut ghinionul — sau, 
poate, norocul — să facă parte din 
aceeași generație. Ne bucurăm că,, 
după Iolanda Balaș și Viorica Visco-2 
poleanu avem o nouă recordmană 
mondială la atletism, ne bucurăm șL 
îi mulțumim Argentinei că atunci, 
cînd se vorbește despre o graniță fa
buloasă, 70 de metri, numele ei este 
pronunțat primul.

Vladimir MORARU

a cam-

PORTUGALIA (etapa

(din .26
(din 24

devenit ast- 
Argentinei.

2—1; 
1—0 ; 
4—1; 
i—i;

1. Par- 
Ever-

CAMPIONATE...CAMPIONATE...
ANGLIA. Iată rezultatele înre

gistrate în etapa a 25-a a campio
natului englez : Stoke City — Ar
senal 0—0 ; Birmingham — Ipswich 
1—2 Chelsea — Derby County 
1—1 ; Leicester — West Ham 
Liverpool — Crystal Palace 
Newcastle — Sheffield United 
Norwich — Manchester City 
Southampton — Coventry 2- 
tidele Manchester United ■
ton și West Bromwich — Leeds au 
fest aminate. într-un meci (restan
ță) echipa Newcastle United a în
tîlnit pe. 1 
Leicester. : 
egalitate : 
Liverpool ■ 
ciuri) ; 2. . 
jocuri) ; 3. 
meciuri).

ITALIA, (etapa a 13-a) : Interna- 
zionale Milano a învins, în depla
sare, cu scorul de 2—0 formația Pa
lermo, iar A. C. Milan a dispus cu 
1—0 de A.C. Torino. Celalte rezul
tate : Cagliari — Napoli 1—0 ; 
Juventus — Atalanta 0—0 ; Fioren
tina — Ternana 1—0 ; Lanerossi — 
A.S. Roma 0—0 ; Lazio — Bologna 
0—0 ; Verona — Sampdoria 1—0. 
CLASAMENT : 1. Internazionale cu 
19 p, urmată de Juventus, A.C. Mi
lan și Lazio — cu cite 18 p fiecare.

teren propriu formația 
Partida s-a încheiat la 
2—2. CLASAMENT : 1.
— 38 p (din 25 . de me- 
Arsenal — 35 p 

. Leeds — 33 p

SCOȚIA. în etapa a 18-a 
pionatului s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Airdrie — Dundee 
United 2—2 ; Abroath — Falkirk 
5—1 ; Dumbarton — Patrick Thistle 
4—2 ; Dundee — Montherwell 2—0 ; 
Hibernian — Aberdeen 3—2 ; Mor
ton — East Fife 3—1 ; Rangers — 
Ayre 2—1 ; St. Johnstone — Hearts 
3—2. Partida Celtic — Kilmarnock 
a fost amînată. CLASAMENT : 1. 
Celtic Glasgow — 28 p (din 16 me
ciuri) ; 2. Hibernian — 26 p (din 17 
jocuri) ; 3. Glasgow Rangers — 25 
p. (din 18 meciuri).

ARGENTINA. Au luat sfîrșit în
trecerile campionatului argentinian, 
în finala competiției, s-au întîlnit 
formațiile Almagro San Lorenzo și 
River Plata. După un joc viu dis
putat, care a necesitat prelungiri, 
fotbaliștii de la Almagro au obținut 
victoria cu scorul de 1-0 (0-0). E- 
chipa din San Lorenzo a 
fel noua campioană a

a 
Montijo — Atletico 2—0 ; 
— Benfica 1—5 ; Boavista 
maraes '1—1 ; Beira Mar — 
1—1 ;
Sporting Lisabona
0—3 ; Barreirense

16-a) :
Leixoes 

— Gui- 
Farense

Coimbra — Unio Tomar 3—0;
F.C. Porto 

Vitoria Setu- 
bal 2—3 ; Belenenses — C.U.F. 1—0.
CLASAMENT : 1. Benfica Lisabona 
— 32 p ; 2. Belenenses — 24 p ; 
Boavista — 20 p.

„CEL MAI BUN FOTBALIST AL ANULUI-
BAJEVICI IN IUGOSLAVIA...

în urma unei 
anchete la care 
au participat 171 

ziariști spor- 
din Iugosla- 
Dușan Baje- 
a fost decla- 
cel 

fotbalist 
slav 
1972.
care 
cant 
formația 
Mostar, a întru
nit 114 puncte.

mai bun 
iugo- 

anuluial
Laureatul, 

joacă
central

ata- 
la 

Velej

3.

...Șl BONEV ÎN BULGARIA
de

de-

Cronicarii 
fotbal din Bul
garia l-au 
semnat drept cel
mai bun fotbalist 
bulgar al anului 
1972 pe Ilristo 
Bonev, căpitanul 
echipei reprezen
tative și compo
nent al formației 
Lokomotiv 
div. Bonev, 
este și 
turului 
natului, 
zat 326

Plov- 
care 

golgeterul 
campio- 

a totali- 
puncte.

Olandezul Rijsbergen (in stingă) respinge un nou atac englez, reprezentat 
aici prin Kennedy (centru), în timpul 
(„Under 23") care a opus la Londra

meciului internațional de tineret 
selecționatele Angliei și Olandei.

Telefoto l A.P.-AGERPRES

GRECIA (etapa a 14-a): Panathi- 
naikos — Kavala 5—0 ; Olympia - 
kos Pireu — Panionios 2—0 ; Atro- 
mitos — Fostir 1—0 ; PAOK — Ka- 
lamata 3—0 ; Ethnikos — Panahaiki 
0—0 ; Heraklis — AEK 1—1 ; Aris 
— Olympiakos Nicosia 5—0 ; Olym- 
piakos Voios — Trikala 2—0 ; Ae- 
galeo — Serrai 1—0. CLASAMENT: 
1. PAOK — 39 p ; 2. Olympiakos 
Pireu — 37 p ; 3. Panathinaikos — 
37 p.

SPANIA (etapa a 16-a) : Burgos 
—Atletico Bilbao 5—0 ; Malaga — 
Real Madrid 1—0 ; Castellon — 
Real Ovideo 2—0 ; Gijon — Valen
cia 1—1 ; Atletico Madrid — Sara
gossa 0—0 ; C.F. Barcelona — Gra
nada 3—0 ; Real Sociedad — Espa- 
nol 4—1 ; Celta Vigo — Betis 0—0 ; 
Las Palmas — Deportivo Coruna 
3—0. CLASAMENT : 1. C.F. Barce
lona — 23 p ; 2. Atletico Madrid — 
22 p ; 3. Espanol Barcelona — 20 p.

MECIURI AMICALE INTERNAȚIONALE
• Cunoscuta echipă Ajax Am

sterdam, cîștigătoarea „Cupei cam
pionilor europeni" și a „Cupei in
tercontinentale", a susținut un meci 
amical la Diisseldorf, în compania 
unei combinate a cluburilor vest-

Fortuna Diisseldorf și 
Monchengladbach. Cei

germane
Borussia
peste 50 000 de spectatori prezenți

ȘTIRI-REZULTATE 9 ȘT I Rl-REZULT AT E 9 ȘTIRI-REZULTATE
• Turneul internațio

nal de fotbal (rezervat 
echipelor de juniori) de 
la Alger a fost cîștigat 
de selecționata Italiei, 
care, în meciul decisiv 
a învins cu scorul de 
1—0 (0—0) reprezenta
tiva Franței. Unicul gol

al partidei a fost în
scris în minutul 64 de 
Bernada.

într-un joc pentru 
locurile 3—4, echipa 
Marocului a întrecut cu 
scorul de 4—2 (2—1) 
formația Algeriei.

• în meci retur con- 
tînd pentru semifinalele

„Cupei ligii engleze", 
echipa Norwich City a 
învins cu scorul de 
1—o (o—o) formația 
Chelsea.

în cealaltă semifinală, 
Tottenham Hotspur și 
Wolverhampton Wan
derers au terminat la

egalitate: 2—2. învingă
toare în primul joc, e- 
chipa londoneză Totten
ham s-a calificat de a- 
semenea pentru finala 
care va avea loc la 3 
martie 
„Wembley", 
va întîlni pe Norwich 
City.

pe stadionul 
și în care

în tribune au asistat la un joc e- 
chilibrat, încheiat la egalitate : 
1—1 (0—1). Gazdele au deschis sco
rul în min. 23, prin Heynckes, iar 
oaspeții au obținut egalarea prin 
punctul marcat de Neeskens, în mi
nutul 58. Din formația olandeză a 
lipsit celebrul Johan Cruyff, care 
este accidentat.

• Pe stadionul „Highbury" din 
Londra, în prezența a circa 15 000 
de spectatori, s-a disputat întîlnirea 
internațională amicală dintre selec
ționatele de tineret ale Angliei și 
Olandei. Tinerii fotbaliști englezi 
au obținut victoria cu scorul de 
3—1 (2—1), prin golurile înscrise de 
Mortimer (2) și Whymark. Punctul 
oaspeților a fost marcat de Vander- 
kernof.

• în cadrul unui alt meci amical, 
echipa Bayern Miinchen a întîlnit 
formația belgiană Standard Liege. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 0—0.
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