
LECIURA

VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN PAKISTAN
RAWALPINDI 10 (Agerpres). —- 

Miercuri dimineață, în cea de-a 
treia zi a vizitei în Pakistan, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu. însoțiți de 
președintele Zulfikar Aii Bhutto, au 
sosit cu un avion special pakista
nez la Lahore — unul din prin
cipalele orașe ale țării.

Aflat la sud de Rawalpindi, La
hore, localitate care astăzi are o 
populație de peste un milion și ju
mătate de locuitori, a fost întot
deauna un centru cultural vestit, 
orașul celor mai iscusiți artizani, al 
poeților și sculptorilor. El dezvă
luie bogatele tradiții culturale ale 
unui popor talentat, care a îmbo
gățit patrimoniul civilizației univer
sale cu creații ce înfruntă veacu
rile. Locuitorii acestui oraș au ți
nut să facă solilor poporului ro
mân o primire sărbătorească. Sub 
un soare strălucitor, ca în plină 
vară pe meleagurile noastre, pe 
aeroport și în împrejurimi s-au 
adunat, în așteptarea oaspeților, 
mii și mii de oameni. Domnește o 
atmosferă festivă de bună dispozi
ție, de sinceră bucurie, așa cum se 
întîmplă cînd vii să saluți un prie
ten pe care îl știi apropiat. Clădi
rea aerogării, în stil tradițional mu
sulman, este încadrată de drapelele 
de stat ale celor două țări. Toate 
celelalte construcții din incinta ae
roportului sint decorate cu ghir
lande de stegulețe românești și pa
kistaneze, care le îmbracă intr-o re
țea multicoloră — simbol viu al 
prieteniei.

în momentul cind avionul, cu 
care călătoresc cei doi președinți, 
aterizează, numeroșii locuitori aflati 
pe aeroport izbucnesc în ura’.e. De 
scara avionului se apropie Ghulam 
Mustafa Khar, guvernatorul pro
vinciei Punjab, a cărei capitală este 
Lahore. El salută cu căldură pe cei 
doi conducători. Sint salutați, de 
asemenea, ceilalți oaspeți români : 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior, Gheor- 
ghe Oprea, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat

Președintelui Nicolae Ceaușescu îi 
sint prezentate oficialitățile locale

în semn de stimă deosebită, perso
nalitățile prezente oferă tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, frumoase ghir
lande de flori.

în drum spre Palatul guvernato
rului, reședința oficială a președin
telui Nicolae Ceaușescu, coloana de 
mașini străbate un bulevard larg, 
străjuit, de o parte și de alta, de 
siluetele zvelte ale palmierilor.

Exprimînd bucuria locuitorilor tâ
râșului Lahore și ai provinciei Pun
jab, guvernatorul Ghulam Mustafa 
Khar a declarat reprezentanților 
presei române : „Este pentru noi 
o cinste deosebită de a-1 avea ca 
oaspete stimat pe președintele 
Nicolae Ceaușescu. Nutrim senti
mente de admirație și adine res
pect pentru acest remarcabil om 
de stat, care a făcut atîl de mult 
pentru progresul țării și poporului 
său, care a devenit cunoscut în în
treaga lume pentru politica pe care 
o promovează in apărarea dreptului 
la dezvoltare liberă a fiecărei na
țiuni. Cum poți să nu fii de acord 
cu președintele dumneavoastră, a- 
tunci cind el condamnă politica for
ței și amestecului, cind subliniază 
că toate țările lumii, fie ele mari 
sau mici, sint egale in drepturi, 
cind se pronunță pentru întronarea 
unui spirit nou în relațiile di 
statele de pe glob ? Vizita sa v 
din păcate scurtă. Am fi dorii 
rămină 
arătăm 
noastre, 
tre noi 
încredințați că se va 
prietenia și stima pe care 
tă locuitorii Pun jabului, ioct 
întregii țări'.

Oaspeții sint invitați să viziteze 
cîteva din renumitele monumente 
ale orașului. Un asemenea i 
ment este moscheea Badsbai 
cotită a fi una din ce> mai 
din lume, veritabilă perlă 
tonică a epoci: Mogtoe

în curtea mesebeu. a fos 
mausoleul hă M-jhammad 
ginditorul și poetul care, prin sc 
rile sale, a însuflețit lupta per 
independență a țării. Lahore poare 
fi. de altfel, cons.derat ca un sim
bol al rezistenței torze.

iti

primele minu- 
ale partidei

â poporului față de colonialiști. Zi
durile impunătorului fort, următo
rul obiectiv vizitat — poartă și as
tăzi urmele gloanțelor și ghiulele
lor din anii luptelor eroice împo
triva asupririi străine. Dar colonia
liștii nu au reușit să înăbușe prin 
forța armelor năzuințele de liber
tate și neatirnare ale poporului pa
kistanez. Tot aici, la Lahore, în 
urmă cu mai bine de trei decenii, 
a avut loc o conferință care a re
unit pe fruntașii luptei pentru elibe
rare, intre care Mohammad Aii Jin- 
nah, cel care avea să primească nu
mele de „părintele națiunii" și care 
cerea, pentru prima dată, un Pakistan 
independent. în amintirea acestor 
evenimente și în amintirea procla
mării Republicii, care a avut foc la 
23 martie 1956. ia aproape nouă 
ani de la cucerirea independenței, 
a fost ridicat. în apropierea stră
vechiului fort, un obelisc, care se 
profilează impunător pe cerul al
bastru — monument ce consem
nează victoria unor bătăiii înde
lungate pentru existență liberă, de 
sine stătătoare.

La toate locurile vizitate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu primește ex
plicații amănunțite, dă o înaltă 
apreciere acestor creații ale poporu
lui pakistanez, luptei sale plme de 
sacrificii in vederea neatiroarii. 
Atîl la moscheea BadshahL cil ș. 

tovarăsu. Noxae Ceaușescu 
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CÎȘTIGÎND MECIUL CU STEAUA (2-1)

VIRTUALĂ CAMPIOANA
LA HOCHEI

Aproape 5 000 de spectatori au 
asistat ieri seara, la patinoarul 
. 2 3 August", la partidele derby ale 
rundei a lV-a (penultima) a cam
pionatului de hochei. Ambele jocuri
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revenim

mai mult printre 
mai multe ton realiză; 
Satisfacția de a-1 avea pr 
este insă mare. $i sint 

convinge de
1-0 poc

expc-.

programate 
frumoase (excepție a tăcut doar fi
nalul medului decisiv Dinamo — 
Steaua. rapide, cu multă risipă 
de energie din partea celor patru 
formații. Victoria dinamoviștilor în 
’. ■£ ethioei Steaua le-a conferit 
acestora încă două puncte în cla- 
sament. ceea ce face ca 

mei runde ei să aibă 
4 puncte, imposibil de 
către hocheștii de la

X DINAMO BUCUREȘTI 
practic, de pe acum, campioana

ruda a debutat cu o surprin- 
Asminare din partea for- 

Steaua. care imprimînd jo-

SURPRIZĂ ÎN ULTIMA ZI A CAMPIONATULUI NATIONAL DE PATINAJ:

SILVANA SUCIU CAMPIOANA LA LIBERE -. .
După trei 

moașe, 
patinaj artistic s-au încheiat ieri 
după-amiază cu o mare surpriză. 
La senioare, titlul de campioană 
națională la figuri libere a revenit 
micuței Silvana Suciu (Constricto
rul). ultima clasată, cu o zi îna
inte. la figuri obligatorii! Dintre 

întreceri, 
a reușit

participant! i la aceste 
a ngur Gyorgy Fazekaș 
să-și adjudece toate cele trei titluri 
de campion puse in joc: campion 
la obligatorii, campion Ia libere și 
campion absolut. La libere însă, 
chiar și Fazekaș a trecut prin mari

pioană absolută la jur.ioere IL 
Un sfat pentru Stmona Gc.goresc u: 
mai multă atenție figurilor de 
școală. Deși figurile de școală 
mai au aceeași pondere ca Ina; 
eie continuă să-și spună cuvin 
Observația de mai sus este vela 
bilă și pentru Leonardo Azzoît 
— junior L de la Olimpia Cluj ș 
pentru Felicia Pelmuș 
I. de la Constructori 
care deși campioană 
nu a putut sălta in 
final, de pe locul III. pe care 
ocupat in urma fîg

Si acum

primele schim- 
debordant,

cului, chiar de la 
buri de puc, un ritm 
și-a înghesuit adversara în piopria 
treime. Atacurile în forță și 
sive ale celor de la Steaua 
surprins pe dinamoviști, care 
dat pasul. Steaua a deschis 
prin Scheau (min. li) și a ratat 
4—5 ocazii rarisime, printre care am 
notat și o bară a lui Justinian 
(min. 14). In repriza secundă, as
pectul meciului s-a schimbat com
plet, inițiativa trecînd de partea
dinamoviștilor. Aceștia au reușit
să calmeze ritmul și, prin aceasta, 
să stăpînească jocul. în ciuda fap
tului că Steaua a început să fo
losească în această repriză și linia 
î III-a (în prima parte ambele e- 
chipe au utilizat numai cite două 
linii), dinamoviștii au păstrat as
cendentul în joc, au egalat prin 
Axente (min 26) și au profitat 
prompt de prima superioritate nu
merică (eliminarea lui Ioniță), luînd

formida-gol
Huțanu (min

succe-
i-au 

au ce- 
scorul

conducerea printr-un 
bil, înscris de Gh.
32). în ultima parte a meciului, cî
teva decizii „curioase" ale celor 
doi arbitri (O. Barbu și M. Pres- 
neanu) au incitat spiritele și ast
fel am fost nevoiți să asistăm la 
cîteva scene regretabile, ai căror 
„eroi" principali : Ioniță (Steaua) și 
Bandaș (Dinamo) vor primi (și nu 
numai ei...) sancțiunile cuvenite.

DUNAREA — S.C. MIERCUREA CIUC 

1—0 (i—o, 0—0, 0—0)

Așa cum era de prevăzut, am
bele formații au aruncat în acest 
meci toate forțele lor, luptînd cu 
o energie demnă de toată admira
ția pentru victoria finală. Din a- 
ceastă confruntare aspră și echili
brată a rezultat un joc foarte fru
mos. extrem de rapid și dinamic, 
cu o neobișnuită abundență de

faze de poartă- Egale pe planul 
angajamentului fizic, cele două for
mații s-du deosebit totuși sub ra
portul omogenității tactice, al 
coeziunii, în această direcție gălă- 
țenii manifestînd o ușoară supe
rioritate. De fapt acest lucru le-a 
și permis 
de fragil 
gol, timp 
drept că 
Ciuc au
— așa cum a fost cazul în pri
mele 15 minute ale reprizei secun
de — cu o deosebită insistență, 
dar lovind u-se de o apărare fermă 
și acționînd cu precădere indivi
dual, nu au putut realiza egalita
tea mult sperată. Pentru că. prin 
această victorie la limită, gălâțenii

să apere un avantaj, atit 
în hochei, de un singur 
de 56 de minute ! Este 
jucătorii din Miercurea 

atacat mai mult, uneori

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag a 4-a'

Astă seară, în sala Floreasca, baschet în cadrul C. C. E

DINAMO - Ț. S, K. A. MOSCOVA
UN MECI DE

Echipa masculină de baschet Di
namo București susține, astă-seară 
(ora 20) în sala Floreasca. primul 
meci cu T.S.K.A. Moscova, în ca
drul sferturilor de finală ale C.C.E. 
După Honka Tapiola și Akademik 
Sofia (pe care le-au eliminat în 
primele două tururi ale competi
ției), dinamoviștii înfruntă acum 
un adversar valoros, în palmare
sul căruia figurează cîștigarea a 
patru ediții ale C.C.E. (1961 : f nala 
cu A.S K. Riga, 1963 i finala cu

MARE AT8ACTIVIWE
Real Madrid. 1969 și 1971 : am
bele finale cu Ignis Varese) și 
care are în componență trei (S. Be
lov. Edeșko și Zarmuhamedov) din
tre membrii campioanei olimpice. 
Avînd în formație jucători cu ta
lie impresionantă (Djacenko 2,12 m, 
Viktorov 2,07 m, Zarmuhamedov 
2,05 m), dar ?i excelenți tehnicieni 
(Belov, Edeșko, Iastrebov). baschet- 
baliștii sovietici se anunță și în 
acest an printre principalii can
didați la cucerirea „Trofeului 
l’Equipe" oferit câștigătorilor C.C.E. 

întrecerea cu campionii Româ-

niei este așteptată cu interes de 
sportivii de la T.S.K.A., declarația 
antrenorului Aleksandr Gomelski 
fiind elocventă în acest sens: „Cu- 
noscînd caracteristicile baschetu
lui românesc, în care tehnica 
dividuală, viteza acțiunilor și 
rietatea temelor tactice sint 
prim plan, apreciez că partida
Dinamo va fi foarte atractivă și va 
place publicului. Noi nu am mai

D. STANCULESCU

In- 
va- 
pe 
cu

emoții. La fete. Doina Mitricica 
prea sigură pe ea, a ratat un titlu. 
>Dar, mai bine să începem cu— în
ceputul.

Debutul în programul de libere 
l-au făcut juniorii. în acordurile 
muzicii, mezinii partinajului artis
tic, în costumație festivă, au tre
cut, rînd pe rînd, prin fata comi
siei de arbitri, sărind, executând pi
ruete și pași de dans,. în ritmul 
unor melodii pe care singuri și 
le-au ales. Cîștigător și al progra
mului scurt. Klaus Schell (juniori 
II — Dinamo Buc.) nu a avut „pro
bleme" nici la libere unde, dato
rită punctajului acumulat, a deve
nit campion național. Și totuși, 
titlul de campion absolut a fost 
acordat, la această categorie, lui 
Cristian. _Neagu_ (Dinamo Buc.),
campionul „obligatoriilor" și reali
zator, pe ansamblul întrecerii, al 
unui punctai superior.

Pierzînd la programul de „libe
re". în favoarea Simonei Grigo- 
rescu. Roxana Stănișor. campioana 
„obligatorilor" a devenit, datorită 
punctajului general acumulat, cam-

rile celor mari. Din rindurile fete
lor o absentă : Elena Moiș, a doua 
clasată Ia „obligatorii" (s-a comu
nicat că este bolnavă). Doina Mi- 
tricică, rămasă fără principala sa 
adversară, sigură de victorie, se 
grăbește, ratează o săritură, apoi 
o a doua, se sperie, cade și de 
aici.- este învinsă de 
Suciu, sportiva pe cere 
remarcasem în ziarul 
ieri ca una dintre cele 
speranțe ale patinajului
Și așa va fi cu siguranță, dacă 
Silvana (13 ani)... își va păstra 
nasul în poziția lui de azi și dacă 
va munci cu mai mult zej la 
„obligatorii". La băieți, o remarcă 
pentru sportivitatea de care a dat 
dovadă Mircea Ion. Deși acciden
tat (în ajun, la un antrenament), 
eu buza și bărbia sparte, a luat 
totuși startul la libere și s-a com
portat remarcabil. In afara Im 
Gyorgy Fazekaș, foarte frumos au

Silvana 
tocmai o 

nostru de 
mai mari 
românesc.

Gh. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

CONCURS DE PATINAJ ARTISTIC LA POIANA BRAȘOV
Patinoarul artificial din Poiana Brașov 

găzduiește vineri și sîmbâtă tradiționala 
competiție de patinai artistic, „Cupa 
Carpați", aflată la ediția a IV-a. tn or
ganizarea comisiei de specialitate a 
C.J.E.F.S. Brașov. Concursul este Indi
vidual șl deschis unei singure categorii 
de vîrstâ, fete ș! băieți pînâ ta 13 ani. 
La întreceri și-au anunțat participarea 
sportivi ai secțiilor de patinaj artistic 
din București, Galați, și Miercurea Ciuc,

alături de care vor evolua reprezentanții 
clubului Dinamo Brașov. Programul 
competiției : vineri figurile obligatorii, 
iar simbătă, plnă la ora 13, „liberele".

In perspectivă o Interesantă între
cere ta care vor evolua șl o parte dintre J ■ ■ • • • . •
tei săptămîni la disputele campionate
lor • ■

Juniorii prezențl la Începutul aces-

nationale.
Carol GRUIA

Pe aurțiiea aacketei

A

fContinuare in pag. a 2-a)

CARTEA TEHNICĂ - 
IMPORTANT MIJLOC 
DE PERFECȚIONARE

sint necesare 
acestea nu se 
pentru aceasta 
precum elabo-

pregătesc le 
de
Aș
de

Este satisfăcută cererea de carte sportivă41 ?

șah, dar 
propune 
reeditări, 
cărți a antrenorului de

CITITORII Șl NOUL PLAN EDITORIAL
• Cartea tehnică ia atenta spacsatiftHor • „Să nu-i neglijăm pe marii sportivi ai țării" • Tirajul

l

vorbi despre necesitatea ca fie
care antrenor, profesor de educație 
fizică, student de la institutele de

(Continuare în pag. a 4 a)

LA VOLEI
ARBITRII MECIULUI

Foto s Drago? NEAGU

interviu telefonic cu antrenorul N. ROIBESCU

să corespundă cerințelor
La finele analai ireeat. ia cadrai coci anchete privind cartea spor

tivă. lansam către autori ragăminlea de a participa prin răspunsurile lor 
1a continuarea raidului, oferind. totodată. sugestii in legătură cu apari
țiile viitoare.

Numărul mare de scrisori primite la redacție ne-aa con sins. încă o 
dată, de faptul că acest sector de activitate cunoaște • larga aderență, 
cartea sportivă devenind, pe de o parte, un instrument de lncru absolut 
necesar specialiștilor, iar pe de alta un mi.«Ioc de popularizare a necesi
tății mișcării fizice, a isteriei sportului românesc.

Avind. deci, ca penet de plecare Proiectai de plan pe 1973 al Editurii 
Stadion, consultat de mai toți cei ce ne-a a scris, să dăm cuc intui cores
pondenților noștri, făcind loc acelor opinii care s-an dos edit a fi cele mai 
interesante.

specialitate, să dispună de o bi
bliotecă de profil, este ca și cum 
ai afirma că.. după noapte vine zi. 
De aceea, cea mai mare parte a 
proiectului de plus cuprinde lucrări 
destinate tehnicii și metodicii di
feritelor discipline.

Abordînd această problemă, Con-

stantin Vasile, candidat-maestru și 
antrenor la asociația sportivă „Elec
trica” din Constanța ne scrie . „Eu 
am o bibliotecă șahislă formată 
din aproape 60 de volume, procu
rate, ca și alți jucători, cu destulă 
dificultate. Tinerilor jucători pe 
care ii 
cărțile 
găsesc.
o serie 
rarea unei 
șah — care să cuprindă istoricul jo- 
rului, programa pregătirii șahiștilor, 
metode de antrenament etc —, 
apariția unei broșuri accesibile ju
cătorilor începători, precum și țipă-

PENICILINA IAȘI 

IN „CUPA CUPELOR

Tema de contraatac 
exersată de Diacbnes- 
cu, Chivulesc.u și Ha- 
neș la ultimul antre
nament al echipei Di
namo.

Pentru Penicilina lași. întîlnirea 
de duminică cu Slavia Bratislava 
are o importanță majoră, avind 
în vedere că trebuie să acumuleze 
încă din acest prim meci un seta- 
veraj și un punctaveraj care 
să-i ofere posibilitatea ca în ur
ma jocului retur, ce va avea loc 
la 22 ianuarie, să poată obține ca
lificarea în turneu) final al celei 
dintîi ediții a „Cupei cupelor". E- 
chipa oaspe se anunță a fi un 
team redutabil, avînd îr> compo
nență trei jucătoare (Ludmila Vin- 
dușkova, Maria Malisova, Hilda 
Mazurova) care au făcut parte din 
reprezentativa națională, ocupantă 
a locului 7 la Jocurile Olimpice

for-
pe 

în- 
net

de la Munchen. în primul tur, 
mația cehoslovacă a eliminat 
Racing Club Cannes (Franța), 
tr-o confruntare în care a fost 
superioară

...Pe antrenorul echipei Penici
lina N. Roibescu, nu ne-a fost 
greu să-1 găsim. Am format, mai 
întîi, numărul de telefon de acasă, 
dar ni s-a spus că se află. îm
preună cu elevele sale, la mote
lul Bucium,, din imediata apro 
piere a lașului unde și-a stabilii 
„cartierul general" Am forma’ un 
nou număr de telefon și, după cî
teva minute, la celălalt capă» al 
firului ne-a răspuns cel cfi'tat 
L-am pus, imediat, in temă cu

scopul apelului i dorința de a ne 
furniza cîteva amănunte reicri- 
toare la pregătirea pentru meciul 
cu Slavia Bratislava.

— După ce am susținut la 19 
decembrie, ultimul joc din turul 
campionatului, a urmat o scurtă 
perioadă de vacanță absolut nece
sară pentru refacerea forțelor, după 
care am reluat antrenamentele. 
Aici la motelul Bucium, am găsit 
liniștea necesară pregătirii în bune 
condițiuni a acestei importante în- 
tîlnlri.

— Spre ce s-a Îndreptat atenția 
dumneavoastră în această pe
rioadă ?

—■ In primul rînd am lucrat în

direcția omogenizării sextetului și 
la crearea unei mai mari dispoziții 
de joc. De asemenea, așa cum vă 
spuneam și după partidele susți
nute cu Hapoel, s-a 
vom vedea în 
șit — să ne 
rea, în special 
dublajul.

încercat — 
ce măsură am reu- 
îmbunătătim apăra
ia fileu, precum și

— Cunoscută 
tuală a echipei Slavia Bratislava,

fiind valoarea ac-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare Irt yag. aia)

DE BASCHET

JUGOPLASHKa
După Dinamo București, care joacă 

astă seară cu Ț.S.K.A. Moscova, Stea
ua va fi a doua echipă românească 
ce va debuta în sferturile de finală 
ale unei competiții europene de bas
chet, și anume în Cupa cupelor. E- 
venimentul se va petrece în seara 
zilei de 24 ianuarie (sala Floreasca, 
ora 20), cînd Steaua va juca In com
pania formației Jugoplastika Split, 
în vederea acestui meci, F.I.B.A. a 
delegat ca arbitri pe A. Kokorev 
(U.R.S.S.) și M. Wezik (Polonia). Co
misar F.I.B.A.: K. Karlowitz (R. D. 
Germană). ,

STEAUA
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S C H I LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ,

BOGAT PROGRAM COMPE TIȚION AL INTERN...
Un bogat program competițional 

îi așteaptă, la acest șfîrșit de săp- 
tămînă, pe schiorii noștri. Fără în
doială iubitorii acestui sport își vor 
îndrepta atenția spre concursul or
ganizat de clubul brașovean A.S.A. 
Astfel, la Poiana Brașov, seniorii 
celop mai puternice asociații spor
tive și cluburi șe vor întrece în 
cadrul a două manșe de slalom

special. Probabil că proba de co- 
borire deși inclusă în program, nu 
va putea fi ținută din cauza lipsei 
de zăpadă. Tot sub patronajul clu
bului A.S.A., și tot la Poiana, fon- 
diștii (vor participa și sportivii 
care s-au deplasat săptămîna tre
cută la Bohinj — Iugoslavia) și 
biatloniștii seniori își vor măsura 
forțele în cadrul a două concursuri.

CUPA»»

Organizată pe pîrtia de la cabana 
Gîrbova, „Cupa Predealului" a reu
nit copii și juniori de la Șc. sp. Si
naia, Șc. sp. Vatra Dornei, Șc. sp. 
Brașovia și Liceul național de schi 
Predeal. Iată cîștigătorii: SLALOM 
SPECIAL : copii, băieți : FI. Ciurlă 
(Sinaia), fete: Dorina Frățilă (Pre
deal) ; juniori II, băieți : I. Mun- 
teanu (Predeal), fete: Aurica Trui- 
că (Predeal) ; juniori I," băieți : D. 
Nața (Predeal), fete : Gabriela Car
pea (Vatra Dornei) ; SLALOM 
URIAȘ (200 m), copii, băieți : Gh. 
Rădulescu (Brașovia), fete : Maria 
Manolache (V. Dornei) ; juniori II. 
băieți: D. Cuharec (V. Dornei), 
fete : Adriana Carpea (V. Dornei) ;
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juniori I, băieți: I. Pitiș (Sinaia), 
fete : Gabriela Carpea (V. Dornei).

I. CODLEANU — coresp.

PATINAJ -

„CUPA AGRONOMIA CLUJ"

La sfîrșitul acestei săptămîni, pe 
Z>ista de gheață a lacului Ciucaș din 
Tușnad se va desfășura o nouă 
competiție rezervată viteziștilor: 
tradiționala întrecere „Cupa Agro
nomia Cluj“. întrucît întrecerile 
sînt programate cu cîteva zile îna
intea finalelor campionatului na
țional, la confruntarea organizată 
de clubul universitar clujean se vor 
alinia toți viteziștii, seniori și ju
niori. în program figurează numai 
probe de sprint pentru toate cate
goriile de vîrstă, fete și băieți. în 
prima și a doua zi se vor alerga 
aceleași probe de sprint, 500 și 1000 
m, trofeul revenind cîștigătorilor 
poliatlonului la 'seniori și senioa
re, juniori și junioare.

La „Cupa Agronomia Cluj" vor 
fi prezenți sprinterii de la Dinamo 
Brașov, Școala sportivă și Sport 
Club M. Ciuc, Constructorul Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș și, evi
dent, clubul organizator, Agrono
mia Cluj.

★
Federația de specialitate a stabi

lit datele de disputare a campio
natului național de patinaj viteză : 
16—21 ianuarie. întrecerile pentru 
titlurile de campioni ai țării vor 
avea Ioc pe lacul Ciucaș din Tuș
nad. Sînt promisiuni ferme din 
partea administrației bazei sporti
ve din cunoscuta stațiune că pista 
se va mări cu 33,33 metri și astfel, 
pe inelul de gheață de 333,33 m se 
vor putea omologa eventualele noi 
recorduri care vor fi stabilite cu 
ocazia naționalelor.

„CUPA SPERANȚELOR"
In organizarea Comisiei județene 

de schi Prahova, pe Vîrful Furnica 
din Bucegi, s-a desfășurat etapa in- 
tîi a concursului dotat cu -Cupș 
speranțelor". Au participat 60 de 
concurenți la probe alpine, și 30 
la fond (pe valea Azuga). Iată câș
tigătorii : SLALOM : copii I. fete : 
Doina Roșculeț (Centrul Furnica) ; 
băieți ; N. Ungureanu (Furnica) ; 
copii n, fete : Camelia Ungureanu 
(Centrul izvor), băieți : Cristian 
Bucur (Centrul Furnica); copii III, 
fete! Liliana Iordaehe .Centrul Iz
vor) ; băieți : Cristian Ior.escu 
(Centrul Izvor) : FOND: copii L 
băieți (4 km) : D. Crivăț (Unirea), 
fete (3 km) : Coralia Ghehoianu (U- 
nirea) ; copii n. băieți (3 km) : 
N. Bunea (Unirea) ; fete (2 km) : 
Rodi ca Stanciu (Unirea).

GH. IRIMINOIU — coresp.

Juniorii din școlile sportive de elevi 
își vor disputa la Miercurea Ciuc, 
..Cupa S.S.E.* la fond și sărituri, 
în timp ce la Fundata se va consu
ma ultimul act al „Cupei Brașovia" 
— proba de fond, rezervată copiilor.

...Șl EXTERN
Cel mai bun schior alpin român. 

Dan Cristea. evoluează astăzi la 
Tarvisio (Italia) în cadrul unui 
concurs cor.tî.nd pentru Cupa Eu
ropei și care cuprinde probe de 
slalom și slalom uriaș. întrucit 
concursul din „Cupa Europei* de 
la Berchtesgaden (Republica Fede
rală a Germaniei) a fost anulat din 
lipsă de zăpadă. Cristea se va a- 
lătura coleailor săi Virgil Brenci, 
Gheorghe Vulpe si Marian Burchi 
care se află deja in localitatea 
Lan deck d in Austria. Cu toții se 
vor alinia Ia 13 șj 14 ianuarie. Ia 
startul Unui concurs la care se a- 
cordă punctaj F.I.S. Vom fi deci în 
măsură să aflăm vești și despre 
evoluția tinărului Burchi care are 
de astă dată, drept de participare.

Veniți din R.F.G„ boberi: se 
pregătesc intens Ia această oră. pe 
pîrtille de ia Cervinia (Italia), tn 
vederea Campionatului european la 
bob. Pe data de 12, 13 și 14. săritorii 
Eros, Gere. Blriș și Glmeț (însoțiți 
de antrenorul FI Voinea) vor parti
cipa în iocalttățile Maribor (Iugosla
via). Tarvisio (Italia) și Vîlah 'Aus- 
tra), la „Turneul celor trei tram
buline*.

Echipa de tenis a Asociației sportive „Constructorul" Hunedoara

HUNEDOARA -
PE ORBITA SPORTULUI ALB

Este cunoscut faptul că Hunedoa
ra a intrat, în anii din urmă, în 

I arcuitul mișcării tenisiste de la 
I noi. Afirmînd aceasta ne gîndim, 
I spre a exemplifica din capul locu- 
I lui. că tinărul jucător Dumitru 

Hi-csc-. actualmente component al 
erit.pe: ri-tuiui Steaua, provine de 
la Hunedoara, iar campioana țării la 
copii (categoria 11—12 ani), Lunela 
Orășanu este tot de aici, cum de a- 

I semenea la asociația „Constructorul" 
I din localitate activează și Ana Ba- 
! lasz. festa campioană a țării în 
| 1971 (categoria 13—14 ani).

CITITORII Șl NOUL PLAN
(Urmare din pag t)

rirea unei antologii a șahului ro
mânesc".

E drept, în proiectul de plan nu 
figurează nici un titlu referitor la 
această disciplină dar, din dte sîn- 
tem informați. Editura și-a propus 
să scoată în acest an un volum cu- 
prinzind partidele din .meciul se
colului”. Oricum, observațiile citi
torului nostru sint îndreptățite și 
ele pot fi extinse și asupra altor 
sporturi.

Comentînd planul editoriaL cu
noscutul publicist prof. Virgil Ludu. 
ne scrie din Brașov; „De la în
ceput m-a surprins plăcut numă
rul mare al titlurilor de lucrări, cu 
foarte puține, dar justificate ediții a 
II-a. Capitolul tehnică și metodică 
cuprinde, firesc, cărți pentru atle
tism, gimnastică, jocuri sportive. In 
premieră, cu succes sigur pentru 
specialiști: „înotul" lui N. Dumi
trescu, „Yoga" lui L. Baroga, „Con
ducerea sportivă a automobilului", 
de P. Cristea, teme de mare inte
res și actualitate, scrise de cele mai 
competente nume".

Planul editorial conține, într-ade- 
văr, titluri interesante, capabile să 
satisfacă exigențele celor intere
sați.

O PROBLEMĂ : TIRAJUL

în majoritatea lor, cei care ni 
s-au adresat se referă la tirajul in
suficient în comparație cu cerințele

p.e',6.. Existența ur.»: număr me
reu crescad de antre&ori. pvocesori. 
studenti interesat in a >ntra in po
sesia a dt mai multe hxrâri. im
pune tipărirea unor titluri intr-un 
tiraj suficient. Pentru că. astfel se 

nge la otuațx remarcaă denot
in ancheta treeotâ. ca suite cârti 
să te vindâ la_ .borta neagră*.

In această privință art> irul ce 
box Ion ArgăseaU (fin Emuresti 
ne-a scris: _Dp ce ■■ se ac«r<ă 
importanța rrteniii apariției ia m- 
mir mai mare a toerirîtor sporti
ve ? De pildă, es a trrtxit să fac 
un adevărat maraton pentm a găsi 
lucrarea «Cartul saagic» de Pani 
Ochialbi și Petre Hent* La aceeasc 
problemă se referă ș. 3 asale Cn«- 
stantin : „în privința stabiSrfi tira
jului o metodă benă cred că ar fi 
efectuarea unui sondaj si prin bu
letinele federațiilor, tn rare să fie 
prezentate titlurile cârtitor pm***e 
spre editare, iar eei interesați din 
cluburi și asociații, prin eonisMe 
județene, să-și exprime părerea*.

Problema tirajului este, intr-ade
văr, o problemă spinoasă. Multe 
din aparițiile anului trecut oe-aa 
oferit suficiente exemple in aresstă 
direcție, cind unele titluri r. au sa
tisfăcut numărul stare de cereri, 
iar altele— Poate că F CL-D.C-. 
factorul ce se ceapă erect de tfifin- 
zarea cărților, ar trebu. să aczcoe 
o mai mare importanță scndără o- 
piniej cumpărătorilor.

LITERATURA BELETRISTICA 
SPORTIVĂ IN ATENȚIA UNUI 

LARG PUBLIC CHIT OR

EDITORIAL
«Olimpiadele albe» de V. Bănciu- 
lesca. «Grăia et comp» de G. Ros
ner, «Olimpiadele și istoria lor», 
«Cei 40 de ani ai Cupei J. Rimet», 
ir,lori atrăgătoare și pline de im- 
9artanță. care au figurat și în Pro
iectai de plan pe 1972”.

E. Florian are multă dreptate. 
Dar, trebuie să adăugăm noi, și 
Editura intimpină multe greutăți din 
partea_. autorilor, care nu respectă 
termenul de predare a manuscrise- 
‘.:t și atunci.. Oricum, sîntem în 
măsură să afirmăm că o parte din 
ttUunle amintite de coresponden- 
t_. nostru vor fi prezente în libră
rii in cursul acestui an, ele aflîn- 
du-se in plin proces de tipărire.

Referindu-se la capitolul lucră- 
r.ltr de popularizare, reportaje și 
beletristică, prof. Virgil Ludu 
adaugă : „Un debut care ne face 
plăcere. Ion Balaș cu o carte de 
smintiri Acesteia j se adaugă me
dalioane ale unor sportivi pe care 
■■-i lom uita niciodată: Năstase, 
Pcnciu. Gruia. Felix Țopescu".

Ser s ai^a profesorului Cristian 
Arginteanu din Galați conține am
ple referiri cu privire la lucrările 
de beletristică : „Cred că- e carte 
care povestește viața unui mare 
sportiv poate fi la fel de atractivă 
ca. să-i zicem, un roman polițist. 
Dincolo de pasionantele „aventuri" 
poți găsi, insă, omul, care s-a in
tegrat in bună măsură cu istoria 
sportului ce l-a indrăgit. De aceea, 
răsfoind planul editorial pe 1973

Iată, deci, că acest oraș al siderur- 
giștilor „fabrică" și campioni. Cu 
toate acestea n-am fi scris însemnă
rile de față dacă totul s-ar fi re
zumat la cele cîteva vîrfuri ale spor
tului cu racheta. La Hunedoara, 
grație unui inimos și harnic antre
nor, Ion Crișan, tenisul a devenit o 
secție cu profil bine conturat, care 
numără aproape 100 de membri. De 
altfel trebuie să amintim cititorilor 
că echipa hunedoreană activează, de 
mai mulți ani, în campionatul divi
zionar, seria a II-a, al țării. în 
afara tenismenilor mai cunoscuți 

(4 seniori : E. Horvath, C. Hărărdău. 
R. Scheuchenster, S. Mustață, două 
senioare : Paraschiva Georgescu și 
Constanța Turea, 4 juniori : S. Oră- 
șanu, C. Popescu, I, Milian, N. 
Traian, două junioare : Lunela Oră- 
șanu și Ana Balasz), alțî''65 'de copii 
bat la porțile afirmării,.... dintre ei
35 fiind în atenția antrenorului (Gh 
Moldovan este primul candidat) 
pentru selecționarea în echipa di
vizionară.

Firește, pentru a se putea juca 
tenis, erau necesare terenuri. Și a- 
cestea au fost construite. Cu spijinul 
combinatului siderurgic s-au ame
najat, în plin centrul orașului, 5 
terenuri pe zgură. Ele sînt folosite 
de toți membrii secției, inclusiv de 
Cei 30 de amatori care practică te
nisul ca agrement. Și tot la Hune
doara, după cum bine se știe, există 
o sală cu parchet (avînd tribune 
care pot găzdui 500 de spectatori), 
folosită la maximum atît de tenis- 
menii localnici, cît și de componen 
ții loturilor de seniori ale țării. De 
asemenea, federația de specialitate 
trimite periodic, hunedorenilor ra
chete, mingi și racordaje.

La Hunedoara, după toate cele re
latate, tenisul a devenit cu adevărat 
un sport de masă. Cu cît în mai 
multe localități se vă produce acest 
fenomen, cu atît sportul alb va a- 
vea de unde să-și selecteze jucătorii 
de elită de care, lucru știut, avem 
atît de mare nevoie...

„CUPA 16 FEBRUARIE" sau mai in vîrstă. te interesează

O INTERESANTĂ COMPETIȚIE DE SELECȚIE
de istoria spcrtute to geoeral. des
pre marile figuri a> cușcăr.. spor
tive din țara noastră. ori sint tot

Cei mai buni luptători din țară 
(de la unele categorii de greutate), 
vor participa la o interesantă com
petiție dotată cu ,,Cupa 16 Februa
rie", întrecerile vor avea loc în 
sala de sport din Poiana Brașov. 
La confruntările de lupte greco-ro- 
mane, ce sînt programate în zilele 
de 20 și 21 ianuarie, își vor disputa 
întîietatea concurenții din limitele

categoriilor muscă, semiușoară, u- 
șoară, semimijlocie și mijlocie, iar 
la libere (27—28 ianuarie), cei de 
la muscă, cocoș, semiușoară, semi
grea și grea. Luptătorii cu cele mai 
frumoase comportări vor fi selec
ționați în loturile naționale pentru 
campionatele europene și mondiale 
din acest an.

mai mult atras de reportajele sem
nate de cunoscup mimr tort ai son-

am fost plăcut impresionat de fap- 
tal eâ ilustre figuri ale sportului 
nostru — Penciu. Gruia, Petschov- 
sebi — fac obiectul unor preocu
pări editoriale. Cred că aceasta nu 
este numai părerea mea. Publica
rea unor astfel de cărți contribuie 
și la educarea celei mai tinere ge
nerații. care nu a avut prilejul de 
a anairi pe acești maeștri ai spor
tului românesc".

Ion GAVRILESCU

Din Bistrița, Eațea Ftorian ne 
scrie: -De ta tocepvt vă spu că 
■■ sint sportiv, dar sut n mare 
pui—it al rparf lai. Citise mult 
despre sport, artod șa o biblioteci 
de peste 5>< de volume din acest 
domeniu. Din păcate, mereu an 
apar exact acele căni de care a- 
vrat nevoie. Mi. ntiterii ut >par- 
tivi. Spre exemplificare citez :

★
Desigur, ne este greu să cuprin

dem în acest spațiu multitudinea 
de probleme privind cartea spor
tivă. Ceea ce dorim și noi, alături 
de dumneavoastră, stimați cititori, 
este să consemnăm și în acest an 
apariții numeroase, cu un bogat 

ț»""* de idei, care să satisfacă 
cele maj exigente dorințe și gus
turi.

SESIUNE DE COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE LA TG. MUREȘ

La Institutul pedagogic din Tg. 
Mureș a avut loc o sesiune de co
municări științifice pe tema i „Pro
blemele conținutului și ale metodicii 
antrenamentului sportiv în perioada 
de trecere de la juniorat la senio- 
rat". în fața unui auditoriu for
mat din profesori de educație fizică, 
antrenori, medici, activiști sportivi 
au fost prezentate o serie de lucrări 
științifice prin care s-au adus în 
discuție probleme noi, extrem de 
importante pentru cei ce se ocupă 
de tinerii sportivi care au depășit 
junioratul.

loan PAUȘ, coresp. județean

AMINTIRE...

• La Tirgoviște s-a desfășu- 
I rat _xona*»de mini-baschet (bă

ii-. cadrul căreia s-au întîl- 
nit echipele școlilor sportive din 
Pi"ești. Roșiori de Vede, Plo
iești. ale Liceului nr. 1, Școlii ge- 
nera-e nr. 8 și Casei Pionierilor 
— toate cir. Tîrg^viște. După me- 

iciuri viu disputate, în faza ur
mătoare s-au clasat echipele șco- 
lilor sportive din Pitești și Ro- 

. siori de Vede.
C. THEODOR, coresp.

LA VATRA DORNEI — 
PÎRTIA PIONIERILOR

Pionierii și școlarii din orașul Va
tra Dornei și-au amenajat în Par
cul stațiunii balneare, pe locul u- 
nei foste pirtii de bob. o pirtie de 
săniuțe și mini-bob. Pîrtia măsoară

• C.O.E.F.S. Curtea de Argeș 
și Comitetul orășenesc U.T.C. au 
organizat cursuri de arbitri 
(pentru elevi), de instructori și 
arbitri (din rîndul salariaților 
întreprinderilor și instituțiilor o- 
rașului). La sfîrșitul cursurilor, 
după susținerea examenelor, au 
fost declarați calificați : 32 arbi
tri elevi, 120 de instructori pen
tru gimnastica zilnică de învio
rare — tot elevi. 32 de instruc
tori și arbitri din rîndul sala
riaților din întreprinderi și in
stituții.

I. FLORESCU, coresp.

S-a încheiat vacanța școlară, e- 
levir au plecat spre casele lor, au 
luat, din nou, loc în bănci. în a- 
mintirea tuturor mai persistă 
încă, fără îndoială, clipele plă
cute petrecute în tabere. Și bine
înțeles un rol deosebit în aceste a- 
duceri aminte îl au mai ales foto
grafiile. De exemplu, una dintre 
acestea, realizată de Petru Nagy din 
Cluj la tabăra Ministerului educa
ției și învățămîntului de la Isvoare 
(Baia Mare). Aici, elevi ai școlilor 
sportive din Cluj, Arad, Oradea și 
Baia Mare — în general atleți — 
au făcut antrenamente, s-au dis
trat și odihnit. Iată de pildă ce a- 
muzant este să faci cros pe ză
padă. Se citește aceasta pe chipul 
și în mișcările tuturor celor din 
grupul imortalizat.

M. FLORESCU

CUPA DANUBIANA LA 
BRĂILA

12 echipe școlare de handbal — 
băieți și fete — din Brăila au par

ticipat la o întrecere organizată de 
către Comitetul județean U.T.C. și 
C.J.E.F.S. Brăila — dotată cu Cup3 
Danubiana. După două săptămîni de 
întreceri — disputate în perioada 
vacanței școlare, în Sala sporturilor 
din Brăila — pe primele locuri s-au 
clasat — atit la băieți cit și la fete 
— echipele Liceului Panait Cerna.

Traian ENACHE, coresp

PLACA COMEMORATIVA 
PE VÎRFUL OMUL

Un grup de tineri, membri ai 
cercului de turism „Dor de ducă" de 
pe lingă Asociația sportivă „Utila
jul" Făgăraș, a ținut să cinstească 
istoricul act al proclamării Repu
blicii montînd pe vîrful Omul (2 507 
m) o placă comemorativă cu inscrip
ția : „30 decembrie 1947 — 30 de
cembrie 1972. In cinstea celei de a 
XXV'-a aniversări a proclamării Re
publicii Socialiste România. Din 
partea muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor Uzinei de utilaj chimic 
Făgăraș".

Valentin LAZAR, coresp.

1 370 m. are o diferență de nivel de 
200 m și 12 viraje. La amenajarea 
acesteia, pionierii și școlarii din a- 
cest oraș au crestat 2 600 ore de 
muncă voluntară Ia defrișări, cu
rățirea pistei și taluzat.

Pîrtia, așa cum se prezintă as-

DIN PREOCUPĂRILE SECȚIEI

SPORT-TURISM A C. C. AL U.T.C.

NOUTĂȚI DE ORGANIZARE 
ȘI INITIATIVE

IN ACTIVITATEA 
SPORTIVĂ SĂTEASCA

Am dorit, acum, la început de 
an, să cunoaștem cîteva din preo
cupările pe care le are secția sport- 
turism din cadrul C.C. al U.T.C. A- 
vînd în vedere faptul că, tocmai în 
lunile geroase încep fazele inițiale 
ale tradiționalei competiții „Cupa 
tineretului de la sate" — ediția de 
iarnă, credem că noutățile privind 
schimbarea formei de organizare a 
acestor etape interesează în cea 
mai mare măsură pe amatorii de 
sport din mediul rural. Menționăm 
că, începînd din acest an, se vor 
desfășura un „campionat comunal", 
care va angrena satele aparținînd 
de centrul de comună și u- 
nul „intercomunal". la care vor 
participa, pe serii, cîștigătoarele 
campionatelor comunale. Numărul 
seriilor va fi fixat în funcție de mă
rimea județului. întrecerile se vor 
desfășura după sistemul „fiecare cu 
fiecare" astfel că o localitate va găz
dui, pe rînd, echipele reprezentative 
ale celorlalte saite și comune din 
serie. Considerăm foarte utilă a- 
ceastâ reorganizare, înitrucît, prin 
noul mod de existență, „Cupa tine
retului de la sate" asigură un ca
racter continuu, fără mari sincope, 
activității sportive din mediul ru
ral. în plus, comunele cu o tradi
ție mai mare în domeniul educației 
fizice și sportului vor putea îm
părtăși și altora din experiența lor. 
Faza finală la schi a „Cupei tine
retului de la sate" (3—5 martie la 
cabana Diham) va coincide cu o 
altă competiție tradițională și mult 
îndrăgită de participanta „Săniuța 
de argint" de la Sinaia. în același 
timp, la Poiana Brașov va avea loc, 
în prima sa ediție, „Festivalul spor
turilor de iarnă" la care vor parti
cipa atît finaliștii competiției mai 
sus-amintite cît și invitați din ju
dețele apropiate, Brașov, Covasna, 
Sibiu, Prahova ș.a.

Și pentru impulsionarea sportu
rilor de iarnă printre elevii din me
diul rural, secția sport turism a 
C.C. al U.T.C. a avut cîteva bune 
inițiative. Pe această linie, Comi
sia pentru pregătirea tineretului 
pentru apărarea patriei a dotat 19 
centre de biatlon sătești și din o- 
rașe mai retrase cu toate materia
lele necesare : 300 de perechi de 
schiuri, echipament și arme cu aer 
comprimat, în plus, secția sport- 
lurism a participat și la acțiunea 
de dotare a școlilor și liceelor din 
95 de comune montane, inițiată de 
C.N.E.F.S. și Ministerul Apărării 
Naționale. Contribuția sa s-a 
cifrat la 755 de perechi de

schiuri Cu titlul de experiment, co
muna Abrud---- Alba a primit în
dotare un teleschi pe care. îl vor 
putea întrebuința, atît. ețe.Yj)v.,cît și 
sătenii amatori de schi. Fiecare or
ganizație U.T.C. din școală a primit 
indicații pentru ca în atelierele de 
lucrări practice să se confecționeze, 
cu mijloace simple, schiuri, săniuțe, 
bețe. Organizațiile U.T.C. locale vor 
trebui ca, în acest an, să-și facă 
simțită prezența și prin amenajarea 
unor pîrtii simple de sanie și schi 
în împrejurimile localităților, acolo 
unde condițiile geografice o permit. 
Pe această linie, în vară, se vor 
deschide 5—6 șantiere ale tineretu
lui pentru a fi construite pîrtii de 
schi și săniuțe în zone mai lipsite 
de ele : în munții Apuseni, în ju
dețul Caraș-Severin, în Carpații Me
ridionali la Sebeș, la Rîmnicu Vîl- 
cea, la Năruja (Cotul Buzăului).

Fără îndoială, este vorba de o- 
biective foarte importante care, 
dacă vor fi realizate, activitatea 
sportivă rurală în general, și prac
ticarea sporturilor de iarnă, în spe
cial, vor fi mult impulsionate. Pen
tru atingoreă lot, o primă măsură 
luată au fost» taberele - județene de 
instruire cu activele U.T.C. din școli. 
Au fost chemați secretarii organi
zațiilor și președinții tuturor asocia
țiilor sportive di.n școli din unele 
județe. In lunile februarie-martie 
se vor desfășura adunări de dări de 
seamă și de elaborări ale unor pla
nuri de măsuri ale asociațiilor și 
cercurilor sportive sătești.

Tot în acest an, comisia sport-tu- 
rism a C.C. al U.T.C. și-a propus 
să intensifice munca de îndrumare 
metodică prin realizarea și tipărirea 
unui ciclu de regulamente comen
tate pentru sporturile mai des prac
ticate în mediul rural (trîntă, volei, 
handbal, oină). Pe linia propagan
dei, va continua acțiunea- la nivel 
de județe intitulată „Cea mai bună 
bază sportivă", prinpele.jteș.i clasate 
urmînd a primi ipriJwiiiJtn materiale 
și obiecte sportive. Ea va fi dublată 
și de o initiatT9T~?!CPT' ma> bun 
activist pe linie ^SDqrtiyă", prin care 
vor fi stimulați I ipdinbrii i activelor 
care lucrează în sportului
rural. ; i

> Radu TIMOFTE

O C H E «
AZI SE REIAU

„DORIM

ÎNTRECERILE

SERIEI A ll-a

A CAMPIONATULUI

SĂ NE CALIFICĂM ÎN TURNEUL FINAL14
(Urmare din pag. 1)

ce măsuri ați considerat că tre
buie să luați pentru a avea o com
portare cît mai bună 1

— Cu voleibalistele de la Sla
via Bratislava noi ne-am mai în- 
tîlnit în urmă cu patru ani, aici, 
la- Iași. Dar de atunci multe s-au 
schimbat, desigur, și în jocul lor, 
dar și în al nostru. Prezența în 
finala turneului olimpic a repre
zentativei Cehoslovactel-'Tcprczintă 
o bună carte de vizită pentru vo
leiul feminin din atcastă țară, iar

faptul c-ă Slavia a furnizat lotului 
trei din cele 12 componente, mă 
îndreptățește să cred că întreaga 
echipă are mari posibilități. Pen
tru aceasta, din punct de vedere 
tactic, am impus o mai rapidă 
circulație a mingii, precum și o 
mișcare adecvată în teren.

— Ne puteți 
cum, ce echipă

spune, încă de 
veți utiliza ?

a-

— îmi este foarte greu. Deși 
pină îa meci măi "sînt doar cî
teva zile, mai' am nevoie de a- 
cest timp pentru a mă decide 
asupra unor jucătoare. Oricum, 
nu vor lipsi Florentina Itu, Aure
lia Ichim și Ană Chirițescu.

Azi, cu partida I.F.G.G. București 
— Avîntul Gheorghieni, se reia pe 
patinoarul artificial din Miercurea 
Ciuc campionatul național de ho
chei rezervat echipelor din seria a 
II-a a diviziei A. în orașul de la 
poalele Harghitei se reîntîlnesc din 
nou — în cadrul turului IV — cele

12 CENTRE DE ÎNVĂȚARE A 
SCHIULUI Șl SĂNIUȘULUI

O mare parte din comunele jude
țului Argeș sînt plasate în zone de 
munte care se pretează, în mod 
deosebit, la practicarea unor spor
turi specifice de iarnă : schi și să- 
niuș. Ținînd seamă tocmai de acest 
lucru, Inspectorul școlar județean a 
dotat 9 școli generale din comunele 
Dragoslavele, Aref, Corbeni, Valea 
lașului, Nucșoara, Brăduleț, Bere- 
voiești, Lcrești, Albești de Muscel 
cu cîte 15—20 perechi de schiuri și 
săniuțe, facilitînd astfel crearea u- 
ncr centre de învățare a schiului și 
săniușului.

Ilie FEȚEANU, coresp. județean

HOCHEI LA LUPENI

— Care este starea de sănătate 
a fetelor ?

— Pînă în momentul de față nu 
am de ce să mă nlîng, astfel ca 
avem posibilitatea să ne urmăm 
programul de antrenamente con
form planificării inițiale. Sper ca 
ele să dea un bun randament și 
sub aspectul pregătirii fizice, deși 
perioada de acumulare la acest ca
pitol a fost destul de scurtă.

— Ce sperați să obțineți de la 
această primă întilnire ?

— Firește, dorința noastră, a tu
turor. este să avem o comportare 
cît mai bună, în așa fel îneît să 
reușim să ne calificăm în turneul 
final. Un răspuns sigur îl veți 
primi. însă, abia după... cea de a 
doua manșă.

patru formații care alcătuiesc a 
doua grupă valorică a hocheiului 
românesc : I.P.G.G. București, Agro
nomia Cluj, Tîrnava Odorhei și A- 
vintul Gheorghieni.

După rezultatele puțin scontate 
din turul III, e de ajuns să ne gîn
dim la cele două drawuri realiza
te de Avîntul și Tîrnâvă"'Th’ com
pania liderutat,"s ~pa b 1 ic ul
din localitate—așieap4â^.®u««4aa4ilt in
teres competiția, în speranța că va 
asista la partide echilibrate, de bun 
nivel tehnic. După toate previziu
nile și în acest tur meciul decisiv 
va avea loc duminică între primele 
două clasate : I.P.G.G. și Agrono
mia, care sînt departajate în cla
sament de numai 3 puncte. Dar, 
la fel de interesantă va fi și lupta 
pentru evitarea ultimului loc, care 
la această oră este ocupat de Avîn
tul Gheorghieni.

Echipele se află de două zile la 
M. Ciuc și fac antrenamente de 
acomodare.

înaintea turului IV clasamentul
grupei B arată astfel :
1. I.P.G.G. Buc. 9 5
2. Agronomia Cluj 9 5
3 Tîrnava Odorhei 9 2
4. Av. Gheorghieni 9 2

4 0 46—22
1 3 58—31
2 5 31-41
1 6 17—58

14
11
6
5

Iată programul — joi : I.P.G.G. —
Avîntul, Agronomia — Tîrnava; vi
neri i Agronomia — Avîntul, I.P.G.G. 
— Tîrnava : duminică : Tîrnava — 
Avîntul, I.P.G.G. — Agronomia.

Fr. SZEKEDI — coresp.

Din inițiativa inimosului instruc
tor Victor Ardelean, în acest sezon 
și-a reluat activitatea echipa de ho
chei pe gheață a Asociației spor
tive Preparatorul. Hocheiștii acestui 
oraș din Valea Jiului au la dispo
ziție un patinoar natural, amena-

tăzi, permite organizarea în bune 
condițiunl a unor competiții jude
țene și chiar republicane.

C. ALEXA, coresp. județean

jat special, cu mantinele, pentru 
hochei. în fotografie echipa „Prepa
ratorul" Lupeni și instructorul său.

I. ROBEA, coresp.

ANUNȚ»
Fabrica de calculatoare electronice, cu sediul în București str. Ing 

George Constantinescu nr. 2, sectorul 2, platforma industrială Pipera, 
recrutează urgent băieți intre 15—18 ani, cu domiciliul in București 
sau provincie, pentru calificare prin ucenicie la locul de muncă, cu 
durata de 2 ani, pentru meseriile :

— lăcătuși
— strungari
— sculeri SDV •
— instalatori climă și ventilații. .iKrT=,„:

Solicitanții trebuie să aibă asigurată cazarea, deoarece fabrica nu 
are posibilități în acest sens. Pe timpul școlarizării, ucenicii vor Fi sala
rizați conform H.C.M. 981/1967, adică :

• 650—700 lei/lună in cnul I
• 750—800 lei/lună in semestrul I anul II
• 800—350 lei/lună in semestrul II anul II
înscrierea candidaților se face zilnic între orele 8—12 pînă la data 

de 28 februarie 1973, pe baza următoarelor acte :
— certificat de naștere copie și original
— certificat de absolvire a școlii generale
— fișa copilului de la 0—15 ani, eliberată de școala generală, sau 

certificat medical eliberat de circumscripția medicală-sanitară la care 
candidatul este in evidență

— buletin de analiza singelui (efectuat cu cel mult 3 săptămini
înaintea înscrierii) și examen radiologie pulmonar (efectuat cu-cel—mult 
3 luni înaintea înscrierii). >

Informații suplimentare la telefon 33 67 60, interior 115.
Mijloace de transport :
— autobuzele 101 și 106 la capăt
— tramvaiul 16, stația S.M.R.Tv.
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CU GINDUL LA MARILE EXAMENE INTERNATIONALE ALE FOTBALULUI NOSTkU IN ACEST AN

ANTRENORII IN ACȚIUNE PENTRU RIDICAREA
CALITATII JOCULUI PRACTICAT IN CAMPIONAT

Ultimele râspunsuri la ancheta noastră de început de perioadă pregătitoare
încheiem astăzi ancheta ziarului in rindul tehnicieni or fruntași oi fotba

lului nostru — publicind răspunsurile antrenorilor Tiberiu Bene (A. S
Tg» iMurej), «Gonstontin Rădulescu (Sport Club Bacău). Niccloe Proca 
roșu Brașov) și Gheorghe Ola (Sportul studențesc).

Reamintim întrebarea :

Armato 
(Steagul

Nicolae Proca (Steagul roșu) : „SÎNTEM
SALT CALITATIV PE TOATE

HOTÂRÎȚI SĂ FACEM UN 
PLANURILE"

ORDINEA ZILEI

ANTRENAMENTUL SĂ FIE ANTRENAMENT!
de fot-

„CUM VĂ PROPUNEȚI SA ACȚIONAR ÎN VIITORUL APROPIAT
CĂ ECHIPA DUMNEAVOASTRĂ 5A-ȘI ADUCĂ CONTRIBUȚIA LA MBU- 
NATAȚIREA NIVELULUI GENERAL AL CAMPIONATULUI V

P£N’R*J

pinăm
o mai
ța condițiilor
mingi, aparate ajutătoare etc.) atît 
de necesare jucăforilor unei echipe 
de performanță".

și de acum încolo va avea 
mare preocupare în. privin- 

materiale (ghete,

Cursul de perfecționare a antrenorilor 
bal a dezbătut multiplele aspecte ale ridicării ni
velului acestui sport. De fapt, aceasta a fost și ra
țiunea respectivei acțiuni. O calificare cît mai 
bună a tehnicienilor din soccerul românesc tre
buie să ducă, implicit, la progresele așteptate în 
instruirea și evoluția jucătorilor. Iată de ce, cursul 
nu constituie un scop în sine și nu va fi nicio
dată un motiv de laudă dacă vom avea teoreti
cieni de reputație mondială dar un fotbal la peri
feria ierarhiei internaționale. Cele două aspecte 
se interferează, se leagă în mod organic.

Problema pe care vrem să o aducem azi în 
atenția celor ce lucrează în fotbal a fost destul 
de mult dezbătută în cele trei zile ale cursului. 
E vorba de antrenament.

...In aceste zile, divizionarele A și multe echipe 
din „B" și-au reluat pregătirile. Controale medi
cale, antrenamente ușoare pentru adaptarea orga
nismului Ia efort. Dar această perioadă de in
trare... în efort nu trebuie să dureze pînă la pri
măvară. Știm, planurile de antrenament sînt gata. 
Sînt în concordanță cu indicațiile federației. In 
documentele de planificare n-au fost omise obiec
tivele pe zile, ca de pildă : luni — 60 de minute 
de alergare pe teren variat ; marți — 70 de mi
nute de alergare în pantă ; miercuri — 80 de mi
nute pregătire fizică, 10—15 serii de alergări pe 
200 ori 400 m. ș.a.m.d. Știm, așa a fost și anul 
trecut. Și totuși fotbalul, acolo, pe gazon, „la iar
bă verde", cum spun unii, a rămas deseori în 
urma planurilor. Multe din echipe și foarte mulți

campionat, „dădeau în primire" după 
joc.

jucători, în 
60—70 de minute de.

Ce-i de făcut? Cei prezenți la curs au aflat-o. 
Tov. Ion Șiclovan, vicepreședinte al federației, 'a 
prezentat și o lecție privind antrenamentul. Pen
tru atingerea obiectivelor propuse — se spunea 
acolo — ședința de pregătire trebuie să înceapă, 
de fapt cu multe minute înaintea orei planificate. 
De ce ? Pentru că e nevoie ca jucătorii să cunoas
că tema antrenamentului înainte de a ieși pe te
ren. Adică să nu se piardă timpul afectat pregă
tirii. Și încă un aspect : a venit timpul ca antre
norii să fie cît mai exigenți cu cei ce nu se an
gajează Ia efort și trăiesc cu iluzia că vor juca 
fotbal la primăvară, din talent. Poate că acum nu 
vom mai auzi lamentări de genul „Ajunge mai
stre, sîntem rupți“. Și „maistrului** i se 
milă, pentru ca abia în campionat să constate 
meciul „X" a fost pierdut în ultimele minute 
joc, cînd jucătorii săi gîfîiau, sau că echipa 
și-a intrat în formă decît după 4—5 etape.

Să sperăm că în această iarnă vom urmări 
trenamente adevărate, cum au fost cerute 
curs, care să solicite jucătorii precum cel 
greu meci din campionat sau dintr-o competiție 
europeană, la care echipele noastre aspiră.

O PREGĂTIRE LA CEI MAI INALȚI 
iată imperativul antrenamentelor care au 
în aceste zile.

Constantin

C. Rădulescu (Sport Club Bacău) : „MAI MULTA CONȘTIINCIO
ZITATE IN PREGĂTIRE*ZITATE IN

„Recentul curs de perfecționare 
a fost de un real ajutor pentru 
toți antrenorii. Cu acest prilej 
mi-am dat seama mai bine că mai 
avem mult de muncit pentru ca 
echipa Sport Club Bacău să joace 
la un nivel cît mai apropiat de ce
rințele fotbalului modern. De aceea, 
împreună cu colegul meu, Petrică 
Rădulescu, mă voi strădui ca toa- 

.... te, antrenamentele să se desfășoare 
la indici calitativi mai înalți. ca 
procesul de instruire să aibă loc 

r-latm -nivel’-superior. Pentru aceas- 
ta se cere-mai multă conștiincio
zitate din partea tuturor factorilor

Gheorghe Ola (Sportul Studențesc) : ,,OBLIGAȚII MARI. IN RETTJ*. 
SARCINI DE PREGĂTIRE CORESPUNZĂTOARE

făcea 
că 
de 
nu

an- 
la 

mai

INDICI, 
început
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TUrul DiVreteî
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6. MAREA SURPRIZA A

>

TURULUI, C.F.R. CLUJ

..Obligațiile față de nrvelul com
petiției. pe de o parte, dar mai 
ales poziția noastră actuală. In cla
samentul primei părți a campio
natului. ne impun — în această 
iarnă, sarcina unei pregătiri care 
să permită jucătorilor satisfacerea 
următoarelor cerințe; participarea 
eficientă, la cele două momente 
fundărti^ptale ale jocului (atac și 
apărare),- Însușirea unui tempo de 
joc susținut, propriu formației noas
tre studențești, îmbunătățirea fi
nalizării prin jucătorii din linia a 
doua și din 
dată realizate
ale* /oțelului modern, sînt sigur 
că și* jocul nostru va înregistra 
îtie calitate, care, firesc, se 

va răsfrînge nemijlocit asupra în—;*- 
’('■'tregii competiții".

în cadrul acestei întreceri, o- 
biectivul nostru principal rămîne, 
evident, lupta pentru evitarea re
trogradării, pe care nu ne-o în-

linia de fundași. O 
asemenea deziderate

Tiberiu Bone (A.SA. Tg. Mures): _O CREȘTERE SUBSTANȚIAL* A 
VOLUMULUI DE MUNCA LA ANTRENAMENT

„Cred _ ___________
îmbunătățirea nivelului genera. al 
campionatului este coodrțăoca^. fa 
primul rînd. de o mai judiaoesâ 
organizare a procesului de 
re și de • mărire «abrraatiMâ a
mente.

Concret, referindu-tr-ă ia ceea ce 
ne propunem a realiza In penoeda 
fte. pentry..retorul cam
pionatului, asta înseamnă o capa
citate de efort realizată cit mai 
aproape de limita posibilităților 
fiziologice ale jucătorilor, o creș
tere calitativă pe planul tehnicti 
de joc. o dinamică activă fa zona

că o contribuție reală la ft

me dintre suporterii ferovia
rilor dojeni (nu cei ad-hoc 
-ăezertap* In toamna trecută 

tarăra universitarilor—) și-ar fi 
. *a la începutul actua- 

.— câmp onar tabloul de azi în 
*e. d-ntr-o ramă a speranțelor, 
ivesc surfzâtori jucătorii favoriți, 
3e așezați pe un onorabil loc 6, 
ar a trei puncte de lider ? Nu 
"-tru că sunorier-i: ar fi fost lip- 

6e .m.aginatie c: uentru ome- 
■seto —-.ev că o real taie nu prea 

"ga

ar

~5ep»~~ să nu se des-

ca fidelii taberei feroviare clujene 
să nu fie cel puțin circusrnspecți cu 
șansele favoriților lor.

Un singur om și-a exprimat pu
blic, atunci, după operația de sal
vare, încrederea deplină, optimismul 
în evoluția ulterioară a echipei, an
trenorul Laurențiu Munteanu : „Am 
convingerea că vom reuși să alcă
tuim un „11“ omogen, care să ne 
scutească de emoții chiar din pri
mele jocuri ale campionatului**.

După șase etape, echipa clujeană 
sc și afla pe locul trei, cu 8 puncte,

Este în afara oricăror dubii că 
clarviziunea tactică a „bătrmului" 
Adam, disponibilitățile sale tehnice, 
seriozitatea și dăruirea sa în joc, 
au constituit un catalizator de preț 
aii eforturilor colective (jucători și 
antrenori) de ridicare și afirmare. 
Echipa a simțit că transplantul lui 
Adam și Bucur (venit de la Poli
tehnica Galați), în cvartetul ofen-

a feroviarilor clujeni, susținerea 
purtătorului balonului, aglomerarea 
în fața propriului careu și, apoi, de
clanșarea contraatacurilor la mo
mentul oportun, n-au mai fost exe
cutate sub imperiul hazardului. E- 
chipa s-a situat la un nivel net 
superior comportării din campiona
tul trecut. '

C.F.R. Cluj s-a exprimat în ul-

IERARHIZĂRI EUROPENE ÎN DISCUȚIE
J

Tot mai obișnuite au devenit 
bilanțurile în activitatea sportivă. 
Azi, cind sportul de performanță 
înseamnă cifre tot mai bune de la 
o competiție la alta, de la o zi la 
alta, a raporta ceea ce este azi la 
ceea ce a fost ieri, a clasifica, a tra
ge concluzii pe baza cifrelor în
scrise, înseamnă a vedea de unde 
ai plecat și unde ai ajuns, ce mai 
ai de făcut și în ce direcție anume 
trebuie să fie îndreptată atenția 
pentru a progresa.

Există însă și altfel de clasa
mente. Astfel, lăsînd la o parte 

. clasamentele campionatelor națio- 
tot mai obișnuite 

au, devenit clasificările la finele 
*’"unuT*an calendaristic. Chiar dacă 

aceste tabele constituie doar o spe
culație. o posibilitate în plus pen
tru a atrage atenția asupra „spor
tului sporturilor" ele se impun tot 
mai mult și fiecare publicație în
tocmește clasamentul său pe care 
îl argumentează, uneori mai bine, 
alteori mai puțin bine.

Există două moduri de a întoc
mi aceste clasamente de fine de 
an i ori raportînd punctele reali
zate de o reprezentativă la totalul 
celor posibile, obținînd deci un 
procentaj, ori tinînd seama de re
zultatele marilor competiții din 
anul respectiv. Și mai există o 
..metodă" i aceea de a
seama de nici o... metodă si a pla
sa 11-le tării respectivei publicații 
cît mai sus posibil I Personal cre- 

-«.Că „cUn împletirea primelor 
două procedee rezultă cea mai 

3 ijuifă"1 felâsiîîcâre.
De aceea; *tinînd seama de pro

centajul realizat de cele 33 de re
prezentative europene în 1972 în 
întîlniri internaționale, dar și de 
principalele competiții ale anului 
scurs (campionatul Europei, tur
neul final olimpic, „Cupa Indepen
denței" din Brazilia și prelimina
riile viitorului C.M.) sau de me-

nu tine

ciurile amicale, sâptăminali! .FOT
BAL* a ajuns la următorul cla
sament publicat în mnr.3- 1 de 
ieri al revistei : L R. F. a Germa
niei ; 2. U.R^S.; X Belgia: 4.
Ungaria ; 5. Olanda ; 6. Polonia;
7. Portugalia; 8. Anglia; X Iugo
slavia: 10 România; 11. RD. Ger
mană : IX Spania; 13—14. Scoția 
și Austria ; 15. Italia ; IC—17.
Bulgaria și Franța ; IX Cehoslova
cia ; 19. Irlanda ; 20. Suedia ; 21.
Irlanda de Nord : 2X Elveția; 23. 
Danemarca ; 24—25. Grecia și
Finlanda ; 26. Norvegia ; 27—28.
Luxemburg și Turcia ,* 29—33. Is
landa. Țara Galilor, Malta, Cipru. 
Albania.

Este clar că primele patru locur: 
au revenit finaliste’or Camtxor.a- 
tului european : locul 5. Olandei, 
care în 1972 s-a afirmat puternic 
și nu a pierdut nici un meci; lo
cul 6, Poloniei, campioana olim
pică de la MUnchen (deși a debu
tat cu partide între echipe dispro
porționate ca valoare, pe măsură 
ce ne apropiam de finală compe
tiția devenea tot mai dificilă. în 
joc rămînînd numai reprezentative 
naționale A, și încă dintre cele mai 
bune, printre care o semifinalistă 
și finalista campionatului Europe ) 
etc.

Mergind
— rea’e 
locul 10, 
prezenței 
reprezentative de pe continent, a 
consemnat, în special în finalul se
zonului. o slăbire a formei și for
ței.

Agențiile de presă au făcut cu
noscute și alte clasamente de 
șit de an. Iată cîteva i

TOTTOSPORT (Italia)! 1.
a Germaniei; 2. U.R.S.S.;
Belgia ; 4. Ungaria ; 5—8. Anglia,
Italia, Iugoslavia. România : 9-10.
Cehoslovacia, Elveția ; 11—17. O- 
landa, Bulgaria, Franța, Spania,

pe aceleași considerente 
— România a ocupat 
întrucît 1972. în ciuda 
echipei în primele opt

știr

R.F.
3.

S>

NOUTĂȚI ÎN AGENDĂ INTERNAȚIONALĂ
A FOTBALIȘTILOR NOȘTRI. ViUl

-— A» «j-M»
• La cererea federației sovietice 

âe îotEal. partida amicală dintre 
reprezentativele Uniunii Sovietice 
și României, fixată inițial la Bucu
rești. se va desfășura Ia Moscova 
F.R.F. a consimțit la această 
schimbare. Data rămîne cea anun
țată i 18 aprilie; partida de tine
ret va avea Ioc-- așa cum s-a stabi
lit de la început. La 19 aprilie, 
la Odesa.

• Federația noastră a ales data 
**1fie"28 martie pentru organizarea

la București a partidei amicale 
România — Turcia și a comunicat-o 
forului turc, din partea căruia aș
teaptă acum consimțămîntul nece
sar.

• Cupa Balcanică pentru selec
ționatele de tineret (sub 23 de ani) 
nu va mai avea loc în iulie, ci în 
Iunie. Datele noi (18—24 iunie) pro

de forul iugoslav, organiza- 
ediției de anul acesta, au

puse 
torul 
fost acceptate de federațiile inte
resate.

• în cadrul turneului de pregă
tire în Turcia, lotul de juniori 
U.E.F.A. va susține trei partide • 
la 13 februarie la Kocaeli, la 15 
februarie la Sakarva și la 18 fe
bruarie la Bursa. Acest program 
a fost proPus de federația turcă 
Urmează să se pronunțe F.RF.

• Clubul F.C. Argeș Pitești se 
află în posesia a două oferte de 
turneu pentru perioada februarie- 
martie. oferte pe care le-a accep
tat. Unul, de două jocuri, în RD 
Germană. în organizarea clubului 
F.C. Karl Marx-Stadt (5—12 fe
bruarie), altul în Israel (20 fe
bruarie — 3 martie).

ssas swfieesne
i se onax. □oct fa 
CaB sauce. « J»

Bretan 8. Szoke 4, Pripici 7. Man 1.
• Pripici a jucat 7 meciuri, dar 

nici unul In întregime, totalizînd 262 
de minute, adica aproximativ 37 de 
minute pe partidă.
• Numai Gadja, Lupu, Dragomir, 

Roman și Adam au reușit să evolue
ze 1 330 de minute, adică meciurile 
întregului tur.

• Goluri marcate : 16 (10 acasă și 
« in deplasare). 2 fundași au marcat 
2 goluri, un mijlocaș (1) și 4 ata- 
canți (13).

• Goluri primite : 14 (6 acasă, 8 in 
deplasare).

beneficiara unei simetri perfecte în
tre partidele disputate acasă și a- 
fară : cite trei jucate, din care cite 
două ciștigate și una pierdută 1 Aici 
se vădea prima schimbare a poten
țialului său, aplombul in meciurile 
susținute in deplasare.

Un start, intr-adevăr surprinză
tor. nu numai prin prisma înscrie
ri. echipei ceferiste in disputa pen
tru primele locuri, ci și prin aceea 
a unei onsecuțil nescontate de re
zultate. După ce a pierdut La debut, 
in deplasare. la Constanța, ciștigă, 
apoi, acasă, cu Steaua, principala 
camidată la titlu: trece clar de 
-*>ae promovată. CS.M Reșița, pe 
temui acest ea. dar înclină steagul 
in etapa următoare chiar la Cluj, 
I* fata Detestatei; vine — prima 
dacă in actualul campionat — in 
Cap.tală și produce senzație invin- 
tr-iu-ș: colez : din Ciulești și ob
tuse. apoi, prima -dublă" prin v:<-

•V

1. RF. a Germaniei: X U RSjS. : 
X Belgia ; 4. Ungaria : X Palan ri : 
6. Anglia ; 7. România ; 8. lagn- 
s la via; 9. Italia; 19. RD- Ger
mană.
PRZEGLAD SPORTOUY (PoiO- 

nia): 1. R F. a Germaniei; X
U.R.S5.; X Anglia: 4. Belgia :
5. Olanda ; 6. Polonia : 7. Ungaria: 
8. Portugalia : 9. Spana; 10. RD- 
Germană; 11. Italia; IX Iugo
slavia ; 13 România ; 14. Bulgaria; 
15 Cehoslovacia; 16 Scoția; 17.

MODIFICĂRI IN CALENDARUL
RETURULUI DIVIZIEI A
Șl AL CUPEI ROMÂNIEI

în calendarul 
tern au survenit 
efectuate de federație în dorința de 
a încheia sezonul la sfirșitul lunii 
iunie. în principal aceste modifi
cări 
unde 
tape,

competițional in- 
citeva modificări.

mine la data de » iusiei

afectează sfirșitul turului, 
au fost devansate două e- 
astfel ca returul să se ter-

martie 
martie 
martie 
aprilie 

8 aprilie

Patru 
zile mai tirziu. este programată fi
nala Cupei Rtr-l-en care inițial 
fusese fixată la 81 iunie. In acest 
mod, activitatea oficială internă va 
lua sfirșit la 24 iunie.

Iată cum arată programul retu
rului după aceste modificări :

C»ne se aștepta ca la București, 
ciștige clujenii 7

in disputa echipelor feroviare să
Foto : S. BAKCSY

siv va activiza resursele lui Țegean 
s Petrescu, și ale mijlocașului-con- 
str-jrior M. Bretan. Compartimen
tul defensiv — care in turul edi- 
t.ei precedente primise 25 de go
luri. :ar acum doar 14 — l-a avut 
pe fundașul Lupu. pînă înaintea ul- 
tonet etape, titular în echipa cam- 
PkCoatuLiĂ, alcătuită de revista _Fot- 
oai" pe baza notelor obținute. Și 

â tinărul jucător a /ost 
i potou (110 puncte față 
e ixemavonalul petrolist 

N=e laoeacx feroviari: au avut sa- 
t.sfactia menținerii virfului de atac 
Adam în această onorifică formație, 
după prima sa parte. în asemenea 
condiții de siguranță și randament 
«owsaa. linia mediană M. Bretan — 
Ctjocaru a putut acționa decon- 
tractat s:. implicit, echipa și-a ex- 
przna: mai clar organizarea jocu- 
1—. s-a văzut capacitatea tuturor 
comp-rientiior ei de a-și îndeplini 
sare.n.ie. atit in fazele de atac cît 
si în cele de apărare. Din acest 
pune* de vedere, mișcarea în teren

timul sezon ca un colectiv cu per
sonalitate. în care media sa valo
rică se situează peste cota fiecărui 
jucător luat in parte. Aceasta spune 
foarte mult și infirmă, după pă
rerea noastră, opiniile conform că
rora locul actual al feroviarilor 
clujeni în clasament s-ar datora u- 
r.ei conjuncturi favorabile, a unui 
culoar găsit liber prin eclipsa unor 
feste pretendente la fotolii, ca de 
exemplu F. C. Argeș, U.T.A., „U“, 
Steagul roșu, A.S.A., Rapid. Dar, în 
fond, la eclipsa acestora n-a contri-- 
buit și evoluția ambițioasă, ascen
dentă a C.F.R.-ului, 
lului ?

Iată de ce dorința 
antrenorul Laurențiu 
echipa să se plaseze 
mătate a clasamentului ni se pare 
a avea o acoperire faptică. Și ar 
fi. oricum am întoarce-o, o mare și 
plăcută surpriză.

Paul SLÂVESCU

Jiului, Petro-

exprimată de 
Munteanu, ca 
în prima ju-

C.S.M. REȘIȚA Șl A.S. ARMATA Tg. MUREȘ
ȘI-AU ÎNCEPUT pregătirile

A

li rMiI (•OiliMiKr rcșițcai. un singur absent (montai):
ii tei ata It Marq. (Rod nune noi: Teri, Szchcly,

NcagU;
Botoș

elevi, motiv pentru care antrena
mentele au fost în așa măsură or
ganizate. îneît să nu existe vreun 
jucător care să nu efectueze cel 
puțin un antrenament pe zi.

Începînd cu data de 15 ianua
rie, întreg lotul va efectua pre
gătiri în comun, chiar în oraș.

în efectivul lotului — în afara 
numelor cunoscute încă din tur, 
ca de pildă Koller șj Sultănoiu, 
apar șj altele noi i Țevi (fost la 
Sp. studențesc), Szekely și Botoș, 
ambii recrutați din pepinieră pro
prie

Pînă în prezent antrenamentele 
se desfășoară sub conducerea Iui 
Tiberiu Bone care, după toate pro
babilitățile, urmează să participe la 
un stagiu de perfecționare în O- 
landa.

• La Începutul ateste. săptă- 
mfa: S--a îneetxrt pregătirile 
pa CSM Reșița. Fotbaliștii 
teci efectuat maț fntîi 
■nedica.ă. cap.toi La care. în 
doctorul Ian Sporea s-a declarat, 
eu o singură excepție. Pe deplin 
mulțumit Excepția se numește 
Neagu. care va urma timp de 10 
tile un tratament adecvat

Au fost prezenți toți componen
ța lotului, !n frunte cu Gome a, 
Georgevici. Bcldeaou. Kiss, Atodi- 
resei, Pușcaș, Florea.

Primele antrenamente au loc la 
Văliug unde. aproximativ două 
săptămini, antrenorul Iosif Rein
hardt va așeza primele pietre la

echi- 
reși- 

vizita 
final.

temelia unei pregătiri 
care și-o dorește cit mai

Pentru perioada precompetițio- 
nală. C.S.M. Reșița este pe cale să 
contracteze un turneu de trei 
jocuri în Iugoslavia.

GLĂVAN-coresp.

fizice pe 
solidă.

Doru

• 19 jucători 
reșan, care este 
formației A.S.A. 
ceput sâptămîna trecută antrena
mentele. „De această iarnă depind 
multe" — e cuvîntul de ordine la 
A.S.A., și de aceea pregătirile au 
debutat într-o atmosferă de ma
ximă seriozitate.

Unii fotbaliști sînt studenți sau

(lipsește doar Mu- 
gripat) aparținînd 
Tg. Mureș au în-

— etapa a XVI-a
— etapa a XVII-a
— etapa a XVIll-a
— etapa a XlX-a
— etapa a XX-a

Duminică 
Duminică 
Duminică 
Duminică 
Duminică
Miercuri 11 aprilie — etapa a XXl-a 

‘ 22
29
13
20

3 
C innie — etapa a 
19 innie — etapa a 
17 iunie — etapa a

11 
ÎS
25
I Geo RAEȚCHI

Duminică
Duminică
Duminică
Duminică
Duminică
Miercuri
Duminică
Duminică
Miercuri t* iunie — etapa a
Duminică 24 iunie — finala Cupei României

aprilie — etapa a XXII-a 
aprilie etapa a XXIII-a 
mai — etapa a XXIV-a 
mai — etapa a XXV-a 
iunie — etapa a XXVI-a

XXVTI-a 
XXVUI-a

XXIX- a
XXX- a

felul acesta echipele vor aveaîn
Ia dispoziție o perioadă mai lungă 
pentru vacanța jucătorilor și pre-

gâtrile în vederea campionatului 
viitor.

LOTERIA IN OBIECTE
Astăzi s-au pus In vînzare, în în

treaga țară, biletele LOTERIEI IN O- 
BIECTE1 Participarea se face pe bilete 
de 5 lei bucata.

Pentru a deveni ciștigâtor este sufi
cient ca numărul tipărit pe biletul 
cumpărat de dumneavoastră să fie 
format din cele 6 cifre sau să aibă ter
minațiile de S. 4, 1 g chiar numai 2 ci
fre. care vor fi extrase din urnă cu 
prilejul tragerii ce va avea loc la 11 
februarie 1»73.

La această tragere se acordă in nu
măr NELIMITAT : autoturisme ^PACIA

1M0. ctștiguri în obiecte
20 000 lei, 10 000 lei. 5 000 
cipanții puțind să-și aleagă „ 
biectele. in limita sumei ciștigate și 
form listelor de obiecte afișate.

Pentru atribuirea acestor premii 
ti efectuate 17 extrageri separate.

Procurati-vă din vreme biletele, 
multe bilete, mai multe șanse de cîștig.

• Astăzi este ULTIMA ZI în care 
mai puteți procura bitetele pentru 
gerea Loto de vineri 12 ianuarie 
tragere ce va fi televizată direct

în valoare de 
lei etc., parti- 

singuri o- 
con-

vor

Mal

vă 
tra- 
u9.3, 
clin

Studioul de Televiziune cu 
la ora 18.30.

numerele extrase la 
PRONOEXPRES N». 2 DIN 

1973

Fond general de premii :
Extragerea I : 16 21 1 12
Extragerea a Ii-a : 29 41

începere de

CONCUKSLL
10 IANUAKIE

1 145 342 lei.
20 18
6 2 3

Rubrică redactată de 
LOIO PRONOSPORT



VIZITA PREȘEDINTELUI
A

CONSILIULUI DE STAT
NICOLAE CEAUSESCU, SCHIMBARE DE LIDER IN PLUTONUL

FLORIN GHEORGHIO-
CONDUCE

LA ORENSE

IN PAKISTAN
(Urmare din pag 1)

zestită pentru marea ei frumusețe 
și originalitate.

Shalimar, mîndrie a locuitorilor 
din Lahore, cunoaște. în această zi, 
c atmosferă de mare sărbătoare. 
Aleile sale sînt înțesate de. lume. 
Pe pavilioane sînt arborate trico
lorul românesc și drapelul alb- 
verde al Pakistanului. Pe frontis
piciu! pavilionului central se află 
un panou de mari dimensiuni, pe 
care mîini meștere au înscris cu 
flori multicolore urarea „Bine ați 
venit". Fanfare și orchestre popu
lare execută marșuri și melodii 
populare pakistaneze.

Sunete prelungi de trompetă a- 
nunță sosirea oaspeților, în întâm
pinarea cărora au venit guverna
torul provinciei Punjab. Ghulam 
Mustafa Khar, și ministrul princi
pal al provinciei, Mehraj Klalid. 
Notabilitățile orașului înconjoa
ră cu bucurie pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. oferindu-le tradiționa
lele ghirlande multicolore.

Oaspeții și gazdele ajung, în a- 
plauze'e celor de față. în pavilio
nul central. După intonarea imnu
rilor de stat ale României și Pa
kistanului, ia cuvîntul ministrul 
principal, Mehraj Klalid, care dă

citire unui mesaj de salut din 
partea tuturor locuitorilor orașu
lui.

Textul mesajului a fost înmînat 
apoi, în mod solemn, conducătoru
lui statului român.

în continuare a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu li se o- 
feră, apoi, în amintirea vizitei fă
cute în orașul Lahore. macheta 
Grădinii Shalimar.

în continuare, la invitația gaz
delor, președintele Consiliului de 
Stat, ceilalți oaspeți români, stră
bat aleile grădinii. Șeful statului 
român este întâmpinat cu vii 
puternice aplauze. Numeroși cetă
țeni doresc să stringă mina șefului 
statului nostru. îi solicită autogra
fe. Domnește o atmosferă de mare 
însuflețire, oamenii își exprimă 
deschis sentimentele de sinceră 
prietenie și prețuire față de Româ
nia socialistă, fată de conducătorul 
ei.

lamice Pakistan, Zulfikar 
Bhutto.

Aii

★
Cu prilejul vizitei președintelui 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în orașul Lahore, guver
natorul provinciei Punjab. Ghulam 
Mustafa Khar, 
guvernoratuîui. 
stea oaspeților

La dineu a 
tele Republicii 
Zulfikar A . __ ____ __
față persoanele oficiale care îl în
soțesc în vizita în Pakistan pe șe
ful statului român, precum 
sonalitâți ale vieții public 
orașul Lahore. în cursul c 
desfășurat intr-o atmesfer 
d ală. guvern atorul provinciei Pun
jab și tovarășul Nicolae Ceaușescu 
*i’i ros‘

★
10 ianuarie, președintele 
de Stat al Republic i 
România, X i co 1 a e 

a avut, la Palatul gu-

Miercuri
Consiliului
Socialiste
Ceaușescu,
vernoratului din Lahore o convoc- 
bire cu președintele Republicii Is-

DINAMO-T.S.K.A. MOSCOVA
IN CADRUL C.C.E. LA BASCHET

(Urmare din pag. I)

Jucat de multă vreme cu o for
mație din tara dumneavoastră, ți 
acesta este un motiv în plus de a 
aștepta cu interes evenimentul".

Baschetbaliștii de Ia Dinamo au 
întîmpinat cu pregătiri intense și 
serioase disputa cu campionii

DINAMO VIRTUALA
CAMPIOANA LA HOCHEI

(Urmare din pag. U

au trecut ne locul III al clasamen
tului și așteaptă mai liniștiți ul
timul tur al campionatului, and și 
un meci nul le este suficient pen
tru a rămîne pe această poziție.

Partida a început destul âe lent, 
fâră să lase să se întrevadă încleș
tarea care va urma. Și. surprinză
tor de rapid, scorul a fost deschis 
in min. 4, ciad Bălăneanu a inter
ceptat un puc în treimea de apă
rare a formației din Miercurea 
Ciuc, i l-a pasat la timp lui Oienici 
si acesta, din apropiere, l-a arun
cat în poartă. Apoi S.C. Miercurea 
Ci-uc a avut o șansă puțin obiș
nuită de a egala. Dunărea Galați 
fiind obligată, ca urmare a elimi
nărilor succesive ale hit (urrlaro. 
Ciobotaru și portarului Gta. Hnțan 
să joace 3 minute și 20 de secimoe 
doar cu trei oameni pe gheată. Sco
rul nu s-a modificat însă. Net Du
nărea Galați, mai târziu, rine txnp 
de 30 de secunde a avat, la rin
d'll ei. doi oameni în plus ne gnea- 
ță. n-a reușit să-și mărească avan
tajul. în reoriza secundă. domina
tă în majoritatea ei de echroa S.C. 
Miercurea Ciuc, egalarea a plutt 
•de multe ori. amenințător, peste 
poarta inspiratului Gh. Hutan. dar 
pucul a nimerit de două ori bara 
și alteori a ocolit miraculos poar
te. în ultima repriză ocaziile nu 
au lipsit nici de o oarțe. nici oe 
cealaltă, cea mai mare fiind aceea 
a lui Papp (min. 56). care a șutat 
violent și pucul, deviat de portar, 
a nimerit, iarăși, bara !

Cei mai buni jucători de ne 
gheață au fost ce- doi portar Gh. 
Huțan (Dunărea Galații și Boghtan 
(S. C. Miercurea Ciuc). Partida a 
fost condusă de cuplul FI. Gnber- 
r>u și C. Sgincă — ambii din 
București.

f

CAMPIONATUL

DE PATINAJ
(Urmare din pag. 1)

Și de 
ai în-

Klaus

mai evoluat Atanasie Bulete și 
Octavian Gofc'a. Și acum iată cam
pionii la „programul liber- 
asemenea campionii absoluțî 
trecerilor.

Program liber. Juniori II :
SCHELL (Dinamo Brașov) 8—116, 

,475 p. campion național : junioare 
ill; Simona GRIGORESCU (Șc. sp. 
> 2 Buc.) 12 — 120,000 p. campioană 
f națională ; junioare I: Felicia PEL- 
‘ MUȘ (Constructorul Buc.) 11—114, 

600 p. campioană națională. I^a ju
niori I, fiind doar doi concurenți, 
nu s-a acordat titlul de campion, 
întrecerea a cîștigat-o Leonardo 
AZZOLA (Olimpia Cluj). Senioare : 
Silvana SUCIU (Constructorul Buc.) 

, 40 — 146,325 p. — campioană na
țională ; seniori: Gyorgy FAZEKAȘ 
(Dinamo Buc.) 14 —- 150,525 p. cam
pion național. La perechi fiind o 
singură formație în întrecere, nu 
s-a acordat titlu. Au evoluat foar
te frumos Beatrice Huștiu și Dan 
Săveanu. Și acum iată campionii 
absoluți: Juniori II: Cristian NEA- 
GU (Dinamo Buc.) 8 — 168,350 p. 
si Roxana STANIȘOR (Dinamo 
Buc.) 8 — 176.550 p. Junioare I: Mi- 
haela PARASCHIVA (Constructo
rul Buc.) II — 173,625 p. La juniori 
I, eîștigător absolut Cătălin IONI- 
TĂ (Șe. sp. 2 Buc.). Senioare : Doi
na MITRICICA (A.S.C.P.M.B.) 
7 — 218,350 p.: seniori: GySrgy FA
ZEKAȘ 7 — 230,125 p. La perechi, 
cîștigători absoluți: Beatrice Huș
tiu Dan Săveanu, .

MONDIAL AL HANDBALULUI FEMININ
Echipa României pe loctx IV, datorita unui bun final de sezon

PWGRAM. FORMAT». 
ARBITRI

două acorduri 
rare și schia 
domeniul ra<

colabc ■

-.-.i disputat in acest an intre reprezentativele feminine U.R.S.S. și României.

a oferit la Palatul 
un dineu în cin- 

romăni.
participat președin- 
Islamice Pakistan. 

Bhutto. Au fost de

*
Marți a fost semnat un acord de 

între România

MADRID, 10 (Agerpres). 
disputarea a două runde, 
neul internațional de șah 
•desfășoară în ;I 
Orense, conduc 
rin Gheorghiu 
kola Pîdevski 
Ji/z p. fiecare, 
sament Medina

— După 
în tur- 
care se 
spaniolălocalitatea

marii maeștri Flo- 
(România) și Ni- 

(Bulgaria) cu cîte 
îi urmează. înc-la- 

ji (Sșania). r — ,un
punct și o partidă întreruptă, Vic
tor Ciocâltea (Româttîâ),BenRil 
(S.U.A.), Parma (Iugcslavra), Cobo 
(Cuba) și Durao (Portugalia) sun 
punct etc. .. •

în runda a doua. Benko l-a în
vins pe Pomar. Florin Gheorghiu 
și Victor Ciocâltea au remizat cu 
Parma (în 21 de mutări) și respec
tiv cu Janosevici (în 36 de mutări).

Florin Gheorghiu a cîștigat in 
56 de mutări partida întreruptă în 
prima rundă cu Benko.

TURNEU DE VOLEI
PENTRU JUNIORI-

LI SOFIA
SOFIA, 10 (Agerpres). — în pri

ma zi a turneului internațional de 
volei, rezervat echipelor de ju
niori șj junicare oare se desfă
șoară la Sofia s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 
R.D. Germană 
(15—13, 15—5, 
culin : R.D. 
Sportivă nr.
(16—14. 11—15.

feminin :
— Bulgaria 3—1 

8—15, 15—10); mas- 
Germană — Școala 
1 Bucresti 3—1 
15—8, 15—7).

DOUA SPORTIVE ITALIENCE
PREMIATE

U.R.S.S., fiind convinși că numai 
astfel pot face față puternicilor 
adversari. Amintirea meciurilor 
cu Dinamo Tbilisi (amical. este 
drept) cîștigată la o diferență de 
25 de puncte șj cu Akademik (la 
Sofia. In C.C.E.) în care au în
vins cu un avans d^ 11 puncte, 
calificindu-se în 
ale competiției, 
dinamoviști un 
rea elementelor _________
ceeele respective, și anume respec
tarea disciplinei de joc. agresivi
tate in apărare, ritm susținut de-a 
lungul întregului meci, respect 
față de arbitri. Iată, de altfel, ce 
ne-a declarat antrenorul Dan Ni- 
culescu referitor la această întâl
nire : „Cunoscind potențialul și 
palmaresul formației ju
cătorii de la Dinamo s-au pretăm 
cu deosebită rivnâ și doresc să 
aibă o comportare dt mai bună, pe

T.S.K.A. Moseovx. in sternir. 
de finali ale C.C.E. B

DINAMO (latre paranx*re. aa 
mirul de pe tricou $’ tot»-; 
mea) : Cernea (4 — UQ. Ha
neș (5 — l-ET. ClivuievTj (ț - 
1^5). Rotam C7 — 1
Iesm (4 —

<14 — 2j4»), Ducone
l.ftt). Nov>c (12 — 1 
(13 — 1-44». Draxomk 
1.»). Pooa (15 — 1J
de inAlțime • 1J1 m.

T-S-K-A- - Kulkor
Ede$ko (5 — 130.
<4 — 1-47). 7annu!uiBed«T

O — U444. S.
(14 — UD. KovirKia Ol - 
Diaeenkw (12 — 2JD. Fetnkm 
(13 — 2j444. E. Kenimkn m 
1-45|. Ia^rreber (15 
torev (U — 
Înălțime - 1jK5 ou

Mechu v> n 
trii F. VeUcey (Xnțariaj 
Cakajoz (Turia).
F I B. V : A.

ROMA (Agerpres). — 4»«eadwtâ- 
unei ceremonii caf,giyia,/ayutaJp.ț,.il^. 
Roma, au fost atribuite medaliile 
„Premiului Chevron” sportivelor 
italience Paula Pigni (atletism), cea 
mai bună demifondistă din Italia 
și Novella Caliigaris (natație), una 
din revelațiile concursului olimpic 
de la Munchen.

• JGOSLAVIA, PENTRU PRIMA OARĂ IN FRUNTEA CLASAMEN
TULUI • CAMPIOANELE LUMII AU AVUT EVOLUȚII CONTRA
DICTORII • OLANDA Șl BULGARIA — PREZENȚE INEDITE IN 

ACEST CLASAMENT
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D.=4

sferturile de finală 
constituie pentru 

imbold în aplica- 
ce le-au adus suc-

insă in 1972. 
concluzie pe 
capătul unui 
in care cele 

i de handbal
inent au făcut 
vederea viito- 

progra- 
>.a de-

CUM S-AU CAUHCAT

ICAR Șl TURNUL EIFFEL

UN ADVERSAR INCOMOD

Ia supre
mul anu- 
; in care 

case handbaliste apte

acapborate 
va 

Macre.

er a 
cjcenrea 

cheo de că- 
aceasta este

pe care o cunoaște handbalul din 
această țară. Din cele 12 partide 
susținute în acest an, handbalistele 
iugoslave nu au pierdut decît una 
<9—14 în fața României, la „Tro
feul Carpați") și au „remizat" cu 
Cehoslovacia (10—10) în turneul — 
pe care l-au și cîștigat — de la 
Bratislava. în rest, numai victorii, 
două dintre acestea chiar în fața 
actualei campioane mondiale, for
mația R. D. Germane (16—12 și 
12—11).

Deținătoarele titlului suprem ocu
pă locul secund, după un început

12
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13
19
19

4
14

3A

le 1
11 1
7 1

ie e
5
2
C
3
1

6 115
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s
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1 
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2
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iu—iie

43— 44
133—181
75— 42
97—120
63—101

sr', 
6T. 
57*.
53'.
S3’»

s»’.

14* «
r.

(7—14) la Neubrandenburg,gariei
apoi 8—12 cu Olanda la Vrnjacka 
Banja (!). Reprezentantele noastre 
au încheiat însă în forță acest se
zon. clasîndu-se pe primul loc — 
după o eclipsă de mai mulți ani — 
în „Trofeul Carpați", unde au în
trecut de o manieră destul de clară 
toate cele trei echipe aflate înain
tea lor în clasamentul alăturat. Să 
nu uităm însă că antrenorii care 
pregătesc reprezentativa țării noas
tre pentru C.M. au avut probleme 
serioase de-a lungul întregului an 
din cauza unor indisponibilități, 
fiind obligați să înlocuiască jucă
toare titulare cu handbaliste fără 
nici un fel de experiență interna
țională. Unele dintre aceste teste au 
dat rezultate promițătoare.

Deși beneficiază de un procentaj 
superior, echipa U.R.S.S., care nu 
a susținut decît 4 meciuri în tot 
anul, se Mlâ fie I06QI Vlj ItibMrtlia 
de selecționatele Cehoslovaciei 
Danemarcei, capabile 
mari surprize.

în sfîrșit. să notăm 
rele prezențe (pentru 
în acest clasament) ale echipelor 
Olandei și Bulgariei.

Adrian VASIUU

HOCHEIȘTII SOVIETICI

DIN NOU ÎNVINGĂTORI
NEW YORK, 10 (Agerpres) — Selecți

onata de h ocnei pe gheață a orașului 
Moscova și-a continuat turneul în S.U.A., 
jucînd la Portland (Oregon), în com
pania unei reprezentative locale. După 
un meci de un bun nivel tehnic, ur
mărit de peste 10 000 de spectatori, ho- 
cheiștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 11—4 (3—0. 3—2. 5—2). Cei 
mai buni jucători al formației învin
gătoare au fost cunoscuții internațio
nali Malțev și Iakușev.

ANTON GEESINK-SUSPENDAT

DE HALTERE

Și
oricînd de

surprinzătoa- 
prima oară

LA VARȘOVIA. STEAUA M GRUPA 
CU $a£CnOAUTH£ MOSCOVA 

FRAGA $1 POvOS A-VARSCV.A

LOR A\ EA LOC LA MADRID
MADRID. (Agerprest — Cea de-a

Dt LA SCHI LA BOB

PE CAII ALTORA

de sezon promițător și un final prea 
puțin convingător. Noua echipă a 
R. D. Germane a cedat anul acesta 
Iugoslaviei (de două ori), Ceho
slovaciei (11—14), Ungariei (8—14), 
României (11—13), dovedind slăbi
ciuni pe care tehnicienii nu le-au 
mai înregistrat de multă vreme. 
„7"-Ie Ungariei își păstrează poziția 
a treia dobîndită la ultima ediție a 
campionatelor mondiale, rămînînd 
o formație de temut.

îmbucurător, în ceea ce ne pri
vește. este come-back-ul echipei 
române, care deși totalizează un 
procentaj egal cu cel al formației 
daneze, este clasată pe locul IV în- 
trucit a susținut un număr mai 
mare de jocuri. In primele lor apa
riții din acest an handbalistele ro
mânce nu au strălucit; înfrîngeri 
in fața Danemarcei (10—13) și Un-

DE FEDERAȚIA ’ OLANDEZĂ
IIAGA, .(Agerpres). — «Wtebrtil 

sportiv olandez. Anton Geesink, 
fost campion mondial și olimpc 
la judo, a fost suspendat de fe
derația sa pe timp nelimitat. Gee
sink este acuzat că a publicat în- 
tr-un ziar un articol prin care de
făima federația olandeză de spe
cialitate.

ANNEMARIE PROELL LA AL TREILEA SUCCES
CONSECUTIV ÎN „CUPA MONDIALĂ

BOXERUL MEXICAN
CLEMENTE SANCHEZ - DEPOSEDAT
DE CENTURA Șl... SUSPENDAT

recasoare. 
e ușor precdn 
Și. tai : Au tr 

Este vremea etertcla» sac 
Schranz. Acela»! McCormack, dar 
ochelari, alte mânuți sau a>ți pa 
loni._

Și iată-I pe KîUy In cântarea gi 
rjei pieroc'.e. proiecrtndu-~i taîezr 
spre un nou debușeu. Intr-cn sex 
la modă : bobul. Mulți au spera: ca 
va reveni le o mai veche pastone — 
automobilismul, dar aceasta r.u fuse-e 
decît o amăgire. Știrea insolită apă
rută in presa apuseană. Însoțită 
o Imagine, ni-l înfățișează pe K: 
in postura de frinar al pikxt ‘ 
vețian Leutenegger. RapidiU 
oare atletul Edy Hubacher a 
dit celebritatea în bobul lui 
campion olimpic la Sapporo, 
sport descoperit accidental, 
molipsit ’ Sau instinctul său _ 
bil, cure l-a condus de atîtea ori 
victorii ?

Kffly, care a fost întotdeauna pilo
tul propriilor sale reflexe. își înfrun
tă destinul sub o altă baghetă...

i dobir. 
i Wicki 

Ir.tr-i 
să-l 
irrfai

Tracțiunea cu fringhie a fost etnd- 
va sport olimpic, apoi a dispărut o 
vreme, pentru a cunoaște iarăși, în ul
timul timp, o mare popularitate. De
ocamdată există în lume 26 de fede
rații pentru disciplina respectivă (!) 
și se încearcă a se crea tot soiul de 
variante menite a-1 face cit mai spec
taculos. De curînd, federația din Ma- 
IaeZia a primit următorul raport de 
la una din asociațiile sale, situate în 
preajma junglei : „Echipa noastră, al
cătuită din 100 de fermieri, a pierdut 
meciul de tracțiune cu frînghia, dis
putat pe piața localității, fiind purta
tă peste 50 de pași în terenul advers 
și în final răsturnată și risipită. Ad
versarul nostru a fost un elefant în 
vîrstă de cinci ani".,.

PREGĂTIRI LA LAS VEGAS

După cum anunță agenția United 
Press, în localitatea Las ” 
desfășoară cu intensitate 
boxerilor americani, oare »-
nuarie vor primi replica pugiliștilor 
sovietici. Pe ringul de la „Cezar Pa
lace" se fac amenajări speciale, de
oarece cererea de bilete pentru tra-

Vegas se 
pregătirile 
la 27 ja

Sportul cu crosa și pucul capătă 
din ce in ce mai mulți adepți in 
Republica Democrata Germană. Mii 
de copii visează — aidoma lui 
Henry Domdo, in vîrstă de 9 ani, 
din Weisswasser (regiunea Cottbus), 
unul dintre centrele hocheiului pe 
gheață în R.D.G. — la ziua cind 
se vor putea întrece cu cei mai 
puternici jucători din Europa.

Foto : A.D.N.

Visul omului de a zbura cu mij
loacele sale proprii nu a încetat să-l 
fascineze In ciuda apariției atâtor ra
pide nave aeriene de tot feluL De 
la miticul Tear pînă în zilele noastre, 
multe încercări de acest gen au sfir- 
șit în mod tragic. Nu au lipsit însă 
ți reușitele, dintre care acelea ațe 
aoaratului inventat de Ianis Tomas, 
sînt — după relatările revistei fran
ceze „Paris-Match" — cele mai spec
taculoase. El a construit un original 
monoplan în care, pe un schelet de 
duraluminiu, se întinde o aripă de 
tergal, cu o suprafață de 16 mp. El 
a reușit astfel lungi zboruri, decoand 
de pe acoperișurile caselor, de pe 
vîrfuri de munți ți coline, reușind pi
caje si schimbări de direcție. Tosnas 
a utilizat de asemenea automobilul 
care îl putea 
țîndu-i a lua 
terea vitezei.

De curînd, 
cu succes un 
platforma celebrului turn 
Eiffel, după care a aterizat pe 
din pajiștile de pe Champs-EIysăes. 
Cu aparatul său, „Delta L". ciudatul 
navigator aerian intenționează să de
coleze de pe clădirea Empire State. 
Building cel mai înalt Zgîrie-nori 
din New York, ca si de pe turnul 
Big-Ben din Londra.

lua la remorcă, permi- 
înălțime odată cu creș-
Ianis Tomas a 
zbor, decolînd

efectuat 
de pe 

parizian, 
una

CIUDAD DE MEXICO, (Ager
pres). — Boxerul mexican Clemen
te Sanchez, fost campion mondial 
la categoria ușoară, deposedat de 
titlu de către Jose Legra, a fost 
suspendat pe timp 
către Comisia de 
terrey. După cum 
nu numai că a 
ring, dar el pierduse titlul înainte 
de luptă, nereușind să facă greu
tatea regulamentară motiv pentru 
care a fost sancționat. In caz de 
recidivă, luă Sanchez i se va re
trage definitiv licența de pr<'rfe&k>.. 
nist.

de trei luni de 
box din Mon

se știe, Sanchee 
fost învins pe

Austriaca Annemarie Proell pul probei de
coborire de la Pfronten, pe care a ciștigat-o într-o 

manieră spectaculoasă.
Teiefoto : A.P.-AGERPRES

Mondială" 
a progra- 
Pfronten 

a Germa-

JOCURILE AFRICANE ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
Mii Bud d obținui (d mai bun limp in seriile probei de 100 mg
Oiopianul Miler iniingaior pe loooo ni •Nigeria a cîștigat

turneul dc tenis de masă
LAGOS. 1» (Agerpres). — Prima 

medalie de aur a concursului atletic 
din cadrul .Joctirilor sportive afri
cane", care se desfășoară în aceste 
zile pe noul stadion din Lagos (Ni
geria), a fost decernată invingălorujui 
probei de 10 000 m. Desfășurată pe un 
timp călduros si umed, cursa a fost 
dominată de etiooianul Mirius Yifter 
(în vîrstă de 25 de ani), care l-a în
trecut la sprir.t pe principalul său 
adversar, kenyanul Paul Mose. 
Timpul învingătorului : 29 >14,8. în ce
lelalte două finale disputate, atletele 
Okike (Nigeria) și Hart (Ghana) și-au 
adjudecat victoria în probele de 
greutate (13.59 m) și respectiv arun
carea discului (41,06 m). în seriile 
probei de 400 m garduri, cel mai bun 
•imp — 50,7 sec — a fost obținut de 
-ecordmanul mondial și campionul 
olimpic Akii-Bua (Uganda).

în competiția de natație continuă 
să se afirme înotătorii egipteni, care 
au mai cîștigat încă trei probe, prin 
Mohsen Abdelkavi — 100 m bras, în 
1:13,06, Fahten llafifi — 100 m liber 
femei, în 1:09,56 și Aly Kinawi — 
200 m liber masculin, în 2:03,60.

Concursul masculin de tenis de 
masă pe echipe a luat sfîrșit cu vic
toria formației Nigeriei, care, în 
fi ~.ală, a dispus cu 5—1 de selecțio
nata Republicii Arabe Egipt.

Rezultate înregistrate în alte com
petiții : HAXDBĂL : Camerun — Re
publica Arabă Egipt 23—13 (7—5) ; Se
negal— Coasta de Fildeș 18—13 (9—6); 
BASCHET : Nigeria — Zambia 80—29 
(39—14) ; Camerun — Senegal 49—48 
(27—17) ; Republica Arabă Egipt — 
Volta Superioară 41—26 (22—10) ; Tu
nisia — Coasta de Fildes 68—62 
(31—20).

MUNCHEN, 10 
(Agerpres). - 
„Cupa 
la schi 
mat la 
(R. F.
niei) o probă fe- 
țnjnină, de cobo- 
rîre, în care vic
toria a revenit 
sportivei - ■ austrie- 
es-_ Annemarie
Proell. Acesta este 
cel de-al treilea 
succes consecutiv 
obținut de cunos
cuta schioara aus
triacă în cadrul 
„Cupei Mondi,' - 
le". în cursa de 
la Pfronten, An
nemarie Proell a 
fost cronometra
tă cu timpul de 
1:17,32, fiind ur
mată de conipa-, 
trioatele sale Mo
nika Kaserer — 
1:18,68 și Irm- 
gard Lukasser — 
1:18,89. Dubla 
campioană olim
pică de la Sap
poro, Marie The- 
rese, «NadiA .(Elve
ția), a ocupat lo

cul patru, în 1:19.23. Celelalte fa
vorite s-au situat ' pe uTrfi'fftdarele 
locuri : Roși Mittetmaier (R. F. a 
Germaniei) — locul nouă, în 1 ;19.90, 
Wiltrud Drexel (Austria) — locul 
12, în 1:20,33, Judy Crawford (Ca
nada) 
mela 
locul 
ceză 
Pîrtia pe care s-a desfășurat con
cursul a măsurat 2 022 m. cu o di
ferență de nivel de 503 m.

în urma acestor rezultate, clasa
mentele „Cupei Mondiale”, se. pre
zintă astfel: INDIVIDUAL.:., 1. 
Annemarie Proell (Austria) JQO 
puncte; 2. Patricia Emonet (Fran
ța) — 51 puncte; 3...Monika Kaserer 
(Austria) — 48 
PE : 1. Austria 
Elveția — 216 
— 179 puncte.

— locul 13, in 1:20,68 și Pa- 
Behr (R. F. a Germaniei) —• 
28, în 1:22.05. Schioara fran- 
Isabelle Mir ă abandonat.

puncte. PE ECHI- 
— 447 puncte2. 
puncte ; 3. Franța

MECIUL ATLETIC U.R.S.S.-R.F.G 
ÎN IUNIE, LA LENINGRAD

MUNCHEN, (Agerpres). — S-a 
stabilit ca întâlnirea internațională 
amicală de atletism dintre repre
zentativele R. F. a Germaniei șl

U.R.S.S. să aibă loc în acest an la
Leningrad, in zilele de 16 și 17 iu
nie.
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