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SCHIUL LA SFÎRSIT DE SĂPTĂMÎNÂ

Președintele Consiliului ce Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, care a fă
cut o vizită oficială în Republica 
Islamică Pakistan, la invitația pre- 
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orașul
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Naeeue Nava- 
Mana Na

(89—94), dinamoviștii
datoria .luptînd de la 
chiar depășindu-1) cu 

evident mai valoros, cu

mare
Tise de

evolu

la Arad probele individuale, 
1972. Am folosit acest prilej 
acestei discipline — ediția 
viduale, în contextul valoric 

întrebările pe care ____ _____ ____ _________ _ .
Cum apreciați din punct de vedere calitativ ediția 1972 în comparație 

cu cele precedente ? Omogenizarea valorică constatată în prezent se da
torează in special regresului „virfurilor" sau ascensiunii „noului val" ?

re rigidă, 
stul de elastică, fiind chiar

Sala Floreasca din Capitală va găzdui, 
începînd de azi. pr "ui concurs inter
național de scrimă anului. Protago
niste vor fi selecția ațele feminine și 
masculine ale orașelor Moscova și Bucu
rești. Oaspeții vor participa cu cite o 
echipă la fiecare armă. în timp ce 
bucureștenii vor prezenta două echipe

(A și B). întrecerile se vor desfășura 
după următorul program: simbătă : de 
la ora 9, floretă masculin individual, 
după amiază, de la ora 15, floretă fete 
echipe; duminică, ora 9, spadă și sabie 
masculin individual. ora 15, tioreiâ 
masculir^ echipe: luni, ora 9. spadă
echipe, ora 15.30 sabie echipe.

UN DEBUT 
GENEROS

Cine-și amintește de exploziva 
finala olimpică de baschet, cine 
a trăit cele mai lungi trei se
cunde din istoria acestui âdini- 
rabil sport (născut din 
unui profesor ingenios), 
noaste desigur că în 
peregrinare a balonului 
liu, de la un panou de

Ei 
dinamoviștii 

adesea 
public, 

impetuoasele 
Popa 

numerele 
ale 

echipei 
este Radu Diaconescu. L-am 

uneori pe Belov — trecut 
focul multor bătălii — râmi- 
cu gura căscată la execu- 
neașteptate, pe cit de e- 

ale jucătorului

TEHERAN 12 (Agerpres). — Vi
neri, 12 ianuarie, după încheierea 
vizitei în 
Consiliului 
Socialiste 
Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu, a sosit în 
unde va efectua o vizită neoficia
lă, la invitația Șahinșahului Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr și 
a împărătesei Farah Pahlavi Șah- 
banu.

Pe aeroportul Mehrabad din Te
heran, unde sînt arborate drapelele 
de stat ale României și Iranului, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîmpi- 
nați de Șahinșahul Iranului și îm
părăteasa Farah. Cei doi șefi de 
stat își string mîinile cu căldură și 
cordialitate. Președintele Consiliu
lui de Stat prezintă apoi gazdelor 
persoanele oficiale române care îl 
însoțesc — George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Gheorghe 
Oprea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

La rîndul său, șeful statului ira
nian prezintă președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu pe ministrul Curții im
periale, Assadollah Alam. ministrul 
afacerilor externe a.i„ Ahmad Mir 
Fenderesky, generalul de armată 
Djaafar Chafeghat, șeful Casei mi
litare imperiale, și alte persocall-

ședintelui ZulCkar Aii 
părăsit vineri dimineața 
Karachi.

Oaspeții au fost conduși Ia aero
port de guvernatorul Mir____
Bux Talpur. de ministrul principal 
a! provinciei. Mumtaz Aii Bhutto, 
precum și de ministrul securității 
interne al Pakistanului, Akbar 
Kharf, și soția acestuia, Faza! Akbar 
Khan, — însoțitori de onoare 
toată durata vizitei.

Pe traseul de la Palatul guv 
r.oratului și pînâ Ia aerooor

tați iraniene venite în L_C_ 
rea solilor poporului român, 
aeroport, 
basadorul 
lexandru 
dei și ai 
mâne.

După ceremonia 
președintele Consili 
Șahinșahul Iranului 
diurnul de onoare.
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Sînt intonate imnurile de stat ale 
României și Iranului. Cei doi șefi 
de stat trec apoi în revistă garda 
de onoare. — 
Ceaușescu 
Ceaușescu, însoțiți 
Reza Pahlavi
Tăi 
elicopter 
spre Pal 
ședința reze:
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de Șahinșahul 
Aryamehr și împă- 

•asa Farah, iau loc apoi într-un 
special. îndreptindu-se 
il Alb din Aadabad, re- 

tă oaspeților străini.

Vineri 12 ianuarie 
Nyavaran din capitala 
avut loc convorbiri intre 
tele Consiliului de Stat 
blicii Socialiste Roma 
Ceaușescu și Șahinșahul 
Mohammad 
mehr.
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„FESTIVALUL TENISULUI
O EVIDENTA REUȘITA

Frumoasa inițiativă a colegilor de 
la „Scînteia tineretului" de a încheia 
acțiunea : „Poate deveni tenisul un 
sport de masă ?“ cu un festival cul- 
tural-sportiv, s-a bucurat de un bine 
meritat succes. Prezența în sala Flo- 
'reasca, vineri seara, a maestruiui e- 
merit al sportului Ion Țiriac și a 
invitaților săi, a fost desigur, capul 
de afiș al „Festivalului tenisului".

Cu ce altceva putea să înceapă a- 
ceastă inedită manifestare, dacă nu 
cu premierea unuia dintre cei peste 
13 000 de participant! la concursul de 
pronosticuri pentru desemnarea cîș- 
tigătorului turneului de la Barcelona? 
Cînd cei 5 tineri : Cristrian Dobre, 
Ariclia Neagu, Gheorghe Brănișteanu, 
Constantin Potop și Daniela Muntea
nu au venit pe scenă, pe fețe li se 
citea emoția. O emoție prilejuită de 
faptul de a sta față în față cu Ion 
Țiriac, dar și de așteptare a momen
tului cînd aveau să afle cine dintre 
ei va cîștiga racheta cu care redu
tabilul nostru teriisman l-a învins pe 
Tom Gorman. Invitată să oficieze 
tragerea la sorți, Anda Călugăreanu 
a scos din urnă biletul cu numele e- 
levei brăilene Daniela Munteanu. A- 
poi secretarul general al Federației 
române de tenis, prof. Alex. Lăzăres- 
cu a îfimînat rachete și mingi repre
zentanților mai . multor asociații spor
tive care — așa cum spunea tova
rășul Eugen Florescu, redactorul șef 
al „Scî.nteii tineretului" — au amena
jat 312 terenuri, demonstrînd că te
nisul a și început sâ devină un spbrt 
de masă. „Festivalul tenisului" s-a

Un „trio"
leaned Daniela Munteanu, câștigătoarea rachetei și Anda 
caro a oficiat tragerea la sorți

apropiata de afirmare
Firește, nu este vorba de o

dimpotrî-

răspunsurile primite :
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inedit : maestrul emerit al sportului Ion Țiriac. eleva brăi- 
Călugăreanu 

ROMOȘAN
Patrichi. Au 

tenis Ion Ți- 
Viorel Marcu și

Foto i Paul
încheiat cu prezentarea cîtorva me
lodii de muzică ușoară, monologuri 
și dansuri moderne, oferite spectato
rilor și telespectatorilor de Anda Că- 
lugăreanu, Anca Agemolu, Corina 

Chiriac, Toma Caragiu, Ștefan I5ă-

nică, Doina și Cornel 
făcut demonstrații de 
riac, Traian Marcu, 
Dumitru Ilărădău.

Ion GAVRILESCU

ELLA 
trenoare 
belor individuale de la Arad au 
fost superioare ultimelor ediții din 
două puncte de vedere. în primul 
rînd. regruparea de forțe se da- 
torește regulamentului îmbunătățit 
al competiției care, printr-o fază 
preliminară, dedicată jucătorilor și 
jucătoarelor de categoria a Il-a, a

CONSTANTINESCU (an- 
federală): „Finalele pro-

Primele constatări ale antreno
rului federal C. Tiron asupra sta
diului actual de pregătire a foncliș- 
lilor și biatloniștilor noștri și pro
gramul complet al competițiilor din 
'ară de la acest sfirșit de săptă- 
mină.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
A REAEIZAT SCORUE ETAPEI: 

27-7 CU MUREȘUL TG. MURES!
PITEȘTI, 12 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). în orașul lui Do- 
brin, handbalul feminin se bucură 
de multă popularitate. Mărturie 
sint cei peste 1 000 de spectatori 
piezenți, vineri după-amiază, în 
tribunele Sălii sporturilor, pentru 
a asista la meciurile celui de-al 
doilea turneu de sală al campiona
tului diviziei A. Au fost partide 
frumoase și, chiar dacă favoritele 
au cîștigat, n-au lipsit fazele dra
matice, suspensurile care dau far
mec întrecerii sportive. O primă 
caracteristică : majoritatea echipe
lor sînt în formă, ceea ce atestă că 
intervalul dintre turneul de la 
Cluj (25—27 decembrie 1972) și cel 
de la Pitești a fost judicios folosit 
pentru pregătiri.

RULMENTUL BRAȘOV — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 16—12 
(10—6)

Formația din București a jucat 
— în această partidă — o carte 
mare : a vrut să cîștige și prin a- 
ceasta să se lanseze în disputa 
pentru . evitarea locurilor 9—10, 
sortite retrogradării. Dacă n-a reu
șit să-și fructifice intențiile, cau
zele se află în propriile slăbiciuni 
(doar cu voința și eforturile lău
dabile ale Măriei Constantinescu 
este greu să învingi) și în jocul 
bun al adversarelor. într-adevăr. 
Rulmentul Brașov a avut o evolu
ție superioară, experienței lui

Nako și valorii confirmate a Irenei 
Oancea adăugîndu-li-se excepțio
nala forță de penetrație a Doinei 
Radu. In vîrstă de 19 ani, brașo- 
veanca este un talent autentic, 
descoperit și crescut de antrenorul 
emerit Dumitru Popescu-Coliba.și.

Au înscris : Doina Radu 8. Irene 
Oancea 3, Marioara Constantin. Iu- 
liana Nako, Elena Gheorghe. Va
lentina Ionescu, Adriana Căciulă
— pentru Rulmentul Brașov, Eva 
Szebeni 4, Cornelia Popescu 3, Au
relia Bogdan 3, Beticuța Catarig 2
— pentru Progresul București.

Au arbitrat Viorel Căpățină și 
Valentin Wechselbaum (Timișoara).

I.E.F.S. — VOINȚA ODORHEI 
20—13 (12—7)

Studentele din Capitală s-au de
tașat net de partenerul-’lor, prin- 
tr-un joc combativ de o deosebită 
frumusețe și eficacitate, prin cir
culație în viteză și aruncări la 
poartă după faze create cu migală. 
La derutarea echipei lui Dionisie 
Szabo au contribuit și contraatacu
rile lansate oportun de Irina Cli- 
movschi și transformate cu iscu
sință în goluri de coechipierele sa
le. N-am văzut niciodată echipa 
I.E.F.S. atît de stăpînă pe sine, atît 
dă hotărîtă să se detașeze.

Hristache NAUM

IN SALA FLOREASCA

ÎN MECIUL DE BASCHET CU Ț. S. K. A. MOSCOVA,

DINAMO S-A RIDICAT LA VALOAREA ADVERSARULUI

seimdKl 
ția scorului si tena 
și-au apărat șansele j 
belor formații, toate 
contribuit la realizarea unei între
ceri despre care se poate spune că 
a constituit un veritabil spectacol-

propagandă pentru baschet și a o-
• rai pe deplin cărțile de vaită 
ru care Se prezentau Ț.S.K.A. și 

namo.
Spre cinstea lor, deși au pierdut 
trecerea 
■au făcut 
al (uneori 

un adversar
un palmares impresionant (Ț.S.K.A. 
a cucerit de patru ori C.C.E.). cu 
individualități recunoscute Pe plan 
mondial (S Belov, Zarmuhamedov 
și Edeșko, campioni olimpici) și cu 
un lot de o omogenitate impresio-

NATELOR NAȚIONALE 
A TENISULUI DE MASĂ

Finalele campionatelor naționale de tenis de masă, care au programat 
au constituit ultimul act cl anului competițional 
pentru a situa — cu ajutorul unor specialiști ai 
recent încheiată a campionatelor naționale indi- 
internațional.
le-am adresat interlocutorilor noștri au fost :

triat competitorii. A fost eliminat, 
astfel, balastul cantitativ în folosul 
calității. In al doilea rînd, cred că 
trebuie să atribuim această regru
pare de forțe progresului tinerilor, 
evident și determinant, în ultimă 
instanță. Iată de ce cred că dacă 
talentului acestor copii și juniori 
de azi i se vor adăuga munca per
manentă și condițiile obiective ne
cesare afirmării, nu peste multă 
vreme vom reintra în elita tenisu-

jucători", 
la Voința 
subiectiv. 
In ultima

lui de masă continental cu un nu
măr apreciabil de tineri

ION POP (antrenor 
București): „Poate sînt 
dar, după ce am asistat
perioadă a anului la cîteva con
cursuri internaționale foarte pu
ternice, sînt puțin decepționat de 
nivelul finalelor de la Arad. Un

(Continuare în pag. a 2-aJ

fantezia 
va recu- 
perpetua 
porioca- 

__ ____ __ __ r____  _ sticlă 13 
celălalt, există filonul (mai mult 
sau mai puțin exploatat) al unui 
spectacol antrenant, adesea pliu 
de tensiune, în care se înfrunta 
voințe și agilități, ambiții și 
dexterități.

Joi seara, în sala Floreasca, au 
fost prezenți trei eroi ai pomeni
tei finale olimpice. Evoluția _loi 
ne-a întărit credința mărturisită, 
ca și altele. Zarmuhamedov a 
dominat spațiul aerian din preaj
ma coșurilor cu o superioritate 
deloc ostentativă. Serghei Beiov 
a condus balonul cu inteligența 
și simț tactic. Iar blondul Edeș
ko, zdravăn și mustăcind sub 
claia galbenă de deasupra buze
lor, a ascuns mingea prin pădu
rea de mîini și de picioare, după 
un tipic învățat de la maeștrii 
din Harlem. Dar oricît de su
perbă ar fi o demonstrație, în 
baschet ea nu se poate valorifica 
fără contribuția adversarului. 
bine, joi seara, 
bucureșteni au meritat 
aplauzele entuziastului 
mai ales pentru 
șarje în atac, finalizate de 
sau Novac, și pentru 
de mare rafinament stilistic 
neobositului spiriduș al care — - - •
zărit 
prin 
nînd 
țiile 
ficace, ale jucătorului român. 
Dacă replica echipei Dinamo nu 
a putut trece pragul superbu
lui moment 63—63, aceasta se 
datorește doar prețului plătit de 
un lot lipsit de rezerve, care se 
epuizează fără a se putea rege
nera.

Am evocat toate acestea, cu 
gîndul că sîntem abia la debutul 
marelui festival baschetbalistic 
rezervat cu generozitate publicu
lui bucureștean de două forma
ții românești foarte merituoase.

Victor BANCIULESCU



SCTTT CU ANTRENORUL C. TIRON PE TEME DE SEZON DIN VIAȚA SPORTULUI ȘCOLAR
„FOIXIDIȘTII SINT PREGĂTIȚI, DAR ATENȚIE LA PERIOADA URMĂTOARE!”

Mai cu seamă în acest an. perioa
da de intense pregătiri care a pre
cedat sezonul competițional de vîrf 
din ianuarie-februarie-martie a su
ferit serioase perturbări din cauza 
lipsei de zăpadă. Pentru a surprinde 
tocmai acest specific al 
din domeniul schiului nostru din 
cest an, la probele de fond 
biatlon, am solicitat antrenorului 
deral C. Tiron un interviu pe 
ceastă temă.

— Condițiile naturale oferite

activității 
a- 
și 

fe- 
a-
de 

toamna Iui ’72 sînt cunoscute. Cum 
apreciați perioada de acomodare care 
s-a încheiat ?

— Atît fondiștil cît și biatloniștii 
au trebuit să caute locurile, rare, 
acoperite de zăpadă sau să se mul
țumească cu pregătirea pe uscat. Ei 
s-au limitat, așadar, la exploatarea 
intensivă a „insulelor" de zăpadă și 
la o pregătire fizică generală susți
nută. Raportînd . nivelul actual de 
antrenament la condițiile vitrege în

care a fost efectuat, el poate fi to
tuși apreciat ca satisfăcător, pe plan 
intern. Rămîne de văzut, însă. în ce 

'măsură și apropiatele confruntări 
internaționale — căci acesta tre
buie să fie criteriul corect al apre
cierii — se vor solda cu rezultate 
bune. Trebuie să ținem seama și de 
faptul că, pentru 2 sau 3 ani. ne 
aflăm intr-o perioadă de tranziție a 
generațiilor.

— Este și pentru noi un bun __
lej de a structura interviu) pe pro
blemele specifice generațiilor, 
mai exact, 
vîrstă...

pri-

ale categoriilor
sau.

de

la nivelul juniori-— Se observă, la nivelul juniori
lor, un aflux mult mai mare de ele
mente talentate și destul de btr.e 
pregătite, care pot concura chiar cu 
seniorii. Faptul ne dă speranțe per.- 
tru viitor, relevind și ac âr.d 
responsabilitatea pentru creșterea 
juniorilor mici mai ales In școli si 
mai puțin din cluburi. Pot fi remar-

DINAMO

S-A RIDICAT LA VALOAREA ADVERSARULUI
(Urmare din pag. I)

hanță (datorită acestui fapt, antre
norul Alkesandr Gomelski a putut 
face schimbări la intervale mici, 
păstrînd, astfel, permanent pe teren 
O formație proaspătă).

Dinamo a abordat întîlnirea cu 
mult curaj, izbutind ca. printr-un 
presing temporar urmat de o apă
rare în zonă elastică Ș> agresivă, 
să intercepteze multe mingi, să con
traatace și să înscrie precis. Bucu- 
reștenii au impus un ritm rapid 
timp de 9—10 minute, dar, în con
tinuare, oboseala a influențat poten
țialul iucătorilor de bază (Diaco- 
nescii, Novac și Popa) care își fă
cuseră pînă atunci pe deplin da
toria. în plus, introducerea în for
mația oaspeților a internaționali
lor S. Belov, Zarmuhamedov și 
Edeșko a produs un reviriment în 
acțiunile moscovitilor. La reluare, 
după cîteva minute de dominare 
din partea formației T-S.K.A.. dina- 
moviștii au avut o revenire puter
nică, ei reușind să egaleze și să 
mențină o situație de evident e- 
chilibru timp de cîteva minute. Dar. 
din minutul 30, istovirea acelorași 
baschetbaliști de la Dinamo, folosiți 
permanent, căreia i s-a adăugat 
vitalitatea ,.5“-ului sovietic aflat în 
teren (așa cum am mai spus, per
manent vioi 
efectuate), a 
șapte coșuri 
T-S.K.A.

Este delicat Și poate chiar ne
potrivit să impuți ceva antrenorului 
Dan Niculescu și elevilor săi, după 
o partidă în care aceștia din urmă 
au luptat din răsputeri în fața 
unui adversar de mare valoare 
cum este T-S.K.A. Moscova. Totuși, 
apreciem că, în meciurile viitoare, 
va fi
multă încredere iucătorilor de re
zervă care, chiar dacă hu se vor 
ridica la nivelul titularilor, vor a- 
juta ca aceștia din urmă să se o-

și

dihneascâ măcar cîteva minute. 
Pentru că, oricit de inimoși ar fi 
(și joi au dovedit cu prisosință a- 
cest lucru). Diaconescu. Novac 
Pope nu pot rezista timp de 40 de
minute efortului solicitat de bas
chetul modern (faptele au dove
dit-o). în plus, nu trebuie omis că 
Niculescu (în partida cu Akacemik, 
la Sofia) și Haneș (în derby-ul cu 
Steaua) s-au dovedit foarte utili, 
chiar în dispute decisive. Sperăm 
că aceste reproșuri vor fi înțelese 
cum se cuvine, 
tîlnirile cu Ignis Varese si 
via Praga. Dinamo va 
sursele 
fac, de 
echipe.

ca atare. în >n- 
cu Sla- 

fo'.osi re- 
tuturor jucătorilor, așa cum 
altfel, aproape toate marile

RADIOGRAFIA 
MECIULUI

Școala sporii-cate cu această ocazie .
vă Brașovia (prof. Gh. Piștea. I. Ol- 
teanu), Șc. sp. Gheorghieni (A. Rie
kes. L Gyulaî). Șc. sp. Miercurea 
Ciuc (Șt. Borbath). Șc. sp. Rișnov 
(N. Dogaru. I. Neagu), Șc. sp. Vatra 
Dornei (Rodica Pali). Liceul experi
mental Predeal (P. ArghirODol). To
tuși, pot fi reproșate si uneie lipsuri 
în pregătirea tehnică a juniorilor 
mici. O scu2ă ar fi lipsa de Zăpadă 
Este adevărat că o cauză o constituie 
și goana după rezultatele 'mediate 
obținute In concurs.

— Ce se poate spune despre Ju
niorii mari ?

— Aș remarca, la acest capitol, 
cluburile Dinamo. Steagul roșu. 
Tractorul din Brașov și as sublinia 
aspectul r.edorit al absențelor ne
motivate de la concursurile de pină 
acum a reprezentanților S.B.C. 
Sinaia — din această cauză nu pu
tem cunoaște nivelul valoric al Mă
riei Tocitu, componentă a lotului —. 
Centrului de la Aruga. Caraimanul 
Bușteni, Constructorul Cîmpulung 
Moldovenesc. Toate acuză lipsa de 
fonduri pentru deplasări Acută este 
si problema destinației, în continua
re. a acestor juniori căci nu există 
decît două cluburi mari de s°niori. 
O soluție ar fi ca cluburile Steagul 
roșu si Tractorul sâ-și întregească 
secțiile de seniori la biatlon și fond 
In următorii doi ani. iar cluburile 
sportive din Miercurea Ciuc si Baia 
Mare si S.B.C. Sinaia să-și formeze 
asemenea secții într-o etapă viitoa
re. Trebuie să Ii se adauge si clu
burile studențești I.E.F.S. și I.P. 
Oradea.

— Dar la nivelul seniorilor?
— Pină acum, la fond, Dinamo a 

ciștigat toate competițiiie, iar A.S.A. 
a rămas puțin în umbră. Totuși, 
pregătirea de pe uscat își va spune 
cuvfntul în privința constanței din 
întregul nostru sezon. Așteptăm așa
dar revirimentul clubului JLS A. și. 
totodată, dispute mai tari, 
ral, lipsește. încă, pregătirea 
luată pe pîrtii grele. Deci, 
Ia perioada care va aduce 
zăpada, cînd vor trebui

A-S A. . . 
In gene- 

efec- 
atenție 
cu ea 

___,___ deoăsite 
granițele regulamentare ale diferen
ței de nivel din antrenamente și nu
mărul de kilometri efectuați, pentru 
& recupera pierderile. în fine, o ob
servație generală s la toate nivelele, 
dar tnaî ales la cele aîe juniorilor 
și al fetelor, nu se întrebuințează de 
loc sau aproape de loc forța brațe
lor si sînt 
schiului alpin 
ocoliri). Lecțiile 
te teme trebuie

prezeme carențe ale 
(coborîri. echilibru, 
de tehnică ne aces- 
să aibă prioritate.

Radu TIMOFTE

PROGRAMUL 
COMPETIȚIILOR INTERNE

POIANA BRASOV — -Cupa A.S.A.", 
sîmbâtă : fond și biatlon; duminică: 
slalom (două manșe).

MIERCUREA CTUC — -Cupa 
se amină din lipsa tăpezii.

FUNDATA — -Cupa Brasovia", sim- 
bătă șl duminică : fond, copii.

BUȘTENI — .Cupa speranțelor- (eta
pa a il-a). duminică: slalom, copii.

S.S.E.*,

AU

datorită schimbărilor 
produs diferența de 
în favoarea echipei

DINAMO : 76 arunci- din act^ne — 
38 reușite (SO^d. 18 anmclrt Euere — 
4 reușite (M*d. 1* mingi ier sperme. 3 mingi dștlgate. 17 mingi pierd-te. Diaconescu : 23 aruncări d.- acțiune — -î 
reușite. 6 aruncări libere — 3 reci știe: Popa : 14—»—•. Georgesc-u : ti—î. 2—0; Cernea: 4—1. 0—0. Cluvuiescu: 
4—3. 0—0; Novac: 16—0. 6—O. Drasrrn:- 
rescu: 2—1. 0—0.

Ț.S.K.A. : 75 aruncări din arșune - N reușite (30*,). 22 arunci.-, tiere — 12 reușite <81. 80*,). 15 udngl reru- — 
rate. i minge ciștigmă. U mingi P*er- dute. EdeșMo: T—4. 2—2: MDouerdc":2—2. 0—0. Zurmuba—11—4 11— :
Iliuk: 1—1. 0-0, Bel -. : 11—2 4—4: K- 
vîrkln: 6—2. 0—0: D.acenko: 2—1. 3—:: Petrakov: 8—5. O—O Kc. aLenki: 14—: 
î—1; Iastrebov : 4—î. O—O.

Ceață, frig, ninsoare cu fulgi 
mici. Complexul sportiv de la Sna- 
gcv — atît 
de verdeață 
Terenul de 
dear copaci 
iese din coșul caselor 
preajmă. în jurul orei 
teren apar tineri în treninguri, 
scufițe pe cap. Sînt juniorii

de frumos vara, plin 
pare pustiu, 
ca fundal, 

și fumul 
aflate 

10 insă.

șj fiori — 
sport are 

desfrunziți ce 
în 
pe 
cu

HU aflați
laolaltă intr-o tabără școlară, or
ganizată pe timpul vacanței. în ca
re se pregătesc pentru apropiatul 
Turneu F.LR.A. — aflat la cea de 
a cin cea ediție — ee se va desfă
șura intre 18 ți 22 aprilie la Bucu
rești.

O scurtă încălzire

ni««hi ș; se pornește

cond usă de 
iatcr Eduard De-

ȘCOALA SPORTIVA ENERGIA BUCUREȘTI,

PEPINIERA A CLUBULUI
Opinam pentru extinderea 

la celelalte școli sportive
O inițiativă care merită toată a- 

tenția: Școala sportivă „Energia”
București, care cuprinde elevi din re
țeaua învățămintului profesional și 
posedă secții, in principal, de atletică 
grea a ajuns la o înțelegere eu clu
bul sportiv Dinamo : în schimbul se
diului și accesului pe unele baze ale 
clubului din șoseaua Ștefan cel Mare, 
elevii de la „Energia" vor deveni un 
fel de pepinieră a acestuia.

în acest fel, Dinamo București va 
avea — în cei peste 600 de elevi spor
tivi de ia „Energia" — un valoros 
schimb de miine pregătit cu minu
țiozitate de profesori și antrenori. 
Prof. Ștefan Nobilescu, 
Școlii sportive .Energia"

directorul 
___ _1_____ ,___ .... București, 

care ne-a oferit aceste noutăți, con
sideră extrem de utilă convenția în
cheiată între Dinamo și Unitatea pe 
care o conduce, în sprijinul formării 
de elemente pentru sportul româ
nesc de performanță.

„Noi dispunem la ora actuală de 
două echipaje de canotaj academic — 
la 4+ 1 și 8 + 1, cu rezultate excelente 
in campionatul național de juniori — 
locurile 2 și 3. De asemenea, există o 
echipă de rugby, fruntașă in cam
pionatul municipal de juniori, avem 
boxeri și judoka extrem de valoroși.

TURNEUL F. I. R* A. 1973

PORNIT LA DRUM

din
acestei inițiative 

Capitala și din țara
Miine, toți componenții acestor secții 
ar putea deveni titulari în secțiile 
clubului Dinamo București".

Salutînd această inițiativă, apro
bată de Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului și de Inspectoratul școlar 
al municipiului București, ne între
băm de ce nu se pot realiza simbioze 
asemănătoare ?

Un caz : .Școala sportivă nr. 3 a 
fost găzduită un timp de clubul spor
tiv Progresul. Ulterior, datorită unor 
neînțelegeri (?!). elevii sportivi au 
fost nevoiți să-și caute alt sediu. Nu 
știm dacă, ibutîndu-se din incinta 
„Progresului", cei mai puțin favori
zați sînt foștii proprietari. Fk..d„ă 
clubul din str.
imperios nevoie de o pepinieră de 
sportivi care să-i împrospăteze sec
țiile, destul de sărace în elemente 
de perspectivă.

Simbioze gen Energia — Dinamo ar

Fiindcă
dr. Staicovicj avea

DINAMO
putea fi create și in cazul celorlalte 
două școli sportive bucureștene, nr. 1 
și nr. 2. prin patronarea acestora de 
către' unele cluburi cu o mare supra
față, cum sînt Steaua, I.E.F.S. sau 
Rapid. Ar fi o modalitate binevenită 
de a asigura acestor cluburi un valo
ros schimb și de a elimina senatoris- 
rtitU, cate tinde să-și facă făgaș în 
unele secții, sufocînd performanța.

Inițiativa ar putea fi extinsă și la 
nivelul unor școli sportive și clu
buri teritoriale din țară — la Timi
șoara și Cluj, la Brașov și Bacău, 
la Craiova și Pitești etc. — acțiune 
care ar favoriza ctearea unui elifiiat 
mai adecvat pentru performanțe de 
valoare; în acest fel școlile sportive 
s-ar apropia mai mult, maj convin
gător de obiectivul care le stă în fată, 
acela de a deveni pepiniere reale ale 
performanței.

Este o sugestie. Ea ar putea deveni, 
într-un viitor apropiat, și un obiect 
de discuție cu rezultate — sperăm — 
cit mai concrete.

necesar să se acorde mai

Azi și miine, în Capitală

UN INTERESANT CONCURS 
LA ARME CU AER COMPRIMAT

Majoritatea trăgătorilor fruntași din 
Capitală, dintre care mulți speră să 
obțină sufragiile selecționerilor pentru 
apropiatele campionate europene de 
sală, vor participa simbătă și dumi
nică la un nou concurs la arme cu aer 
comprimat : campionatul divizionar al 
municipiului București. întrecerile, ce 
vor avea loc în fosta sală de haltere 
de la Complexul sportiv „23 August", 
sînt așteptate cu interes Intrucît, atît 
la pușcă cît șl la pistol, vor evolua 
țintași valoroși, ca Dan luga, campion 
european la pistol cu aer comprimat, 
Anișoara Matei, medaliată la întrece
rile continentale la pistol, Marcel Roș
ea, l.ucian Giușcă, pistolari cu un bo
gat palmares. La proba de pușcă nu 
vor fi lipsite de interes, credem, „due
lurile- dintre Edda Baia, fosta cam
pioană europeană și Veronica Stroe, 
una dintre cele mai bune țlntașe în 
acest sezon, Marin Ferecatu, ciștigătorul 
unul concurs de selecție și Gheorghe 
Vasilescu, trăgătorul nr. 1 al clubului 
Olimpia.

întrecerile sînt programate, sîmbătă 
și duminică, îneepind de la ora 3.

(Urmare din pag. i)

în intenția antrenorilor schimbări 
permanente, în_ funcție de progre
sele sau... regresele unor sportivi.

In principal, pregătirea de pînă 
acum s-a realizat la toate cele trei 
loturi prin antrenamente la sală, la 
bazin și la bac, antrenorii decla- 
rîndu-se mulțumiți de interesul 
manifestat de elevii lor, de prezență 
și disciplină. Ne bucură aceste apre
cieri și sperăm că ele vor stimula 
interesul și participarea conștientă 
a caiaciștilor și 
tunle naționale 
etapele viitoare.

canoiștilor din lo
in pregătirea din

★
- UN LOT DE 18 

(în prezent), cuprinzînd 
numele acelor străluciți 
care alcătuiesc eșalonul 
canoei românești : Ivan 

Serghei
Simionov, 

Surprinde

LA CANOE
SPORTIVI 
bineînțeles 
performeri 
de aur al 
Patzaichin, 
Gheorghe 
Danilov... 
prezența multor sportivi tineri, a- 
flați acum la prima lor promovare 
în lotul național — Consantin Geat- 
laș, Grigore Denisov (se pare, o 
mare speranță), Dumitru Simionov, 
Ivan Nichitov, Grigore Nichiforov, 
Ion Sevastian, Ivan Lîsov. Antreno
rul Octav Mercurean ne spune că, 
fără îndoială, unii dintre aceștia vor 
face parte din lotul olimpic pentru 
ediția din 1976. Pînă atunci par, 
însă, deciși să intre (chiar rapid) 
în plutonul fruntaș. Prezența lui 
Patzaichin și a celorlalți titulari nu 
este, ne dăm seama, de natură să-i 
descurajeze pe cei care deocamdată 
visează afirmarea internațională ci. 
dimpotrivă. stimulează ambițiile.

Parcurgem lista componenților 
lotului și fără să vrem privirile ni 
se opresc asupra a doi canoiști de 
real talent de la care așteptăm — 
chiar de prea mulă vreme — o con
sacrare autentică. I-am numit ast
fel pe frații Ștefan și Simion Ne
meș... Ce-ar fi ca sezonul 1973 să 
ne ofere această plăcută surpriză ?

★
LA CAIAC (FETE) — UN LOT 

DE 14 SPORTIVE. In frunte cu

Covaliov, 
Gheorghe 

plăcut și

Moment de odihnă și de indicații pentru baschet baliștii de la Dinam j

„LUNGA...
cele mai valoroase caiaciste — Ma
ria Nichiforov și Viorica Dumitru 
(am înțeles că Valentina Serghei 
este decisă să întrerupă activitatea 
competițională, ea neprezentîndu-se 
la lot...) — și cuprinzînd, de ase
menea alte sportive cunoscute cum 
ar fi : Maria Ivanov, Nastasia Sa- 
dovnic-Nichitov, Paulina Humă, 
Ioana Simionov, precum și o serie 
de tinere afirmate la campionatele 
naționale ale junioarelor și senioa
relor (Maria Cosma, Victoria De- 
nisiuc, Elena Constantin, Fedosia 
Schiopu, Mariana Gîrlacu).

Pînă ce „cursa valorică” va fi 
arbitrată de... cronometre (o dată 
cu reluarea antrenamentelor pe 
apă), elevele antrenoarei Maria Na- 
vasart se străduiesc să se eviden
țieze la normele de control. Au 
reușit : la cros — Paulina Humă, 
Victoria Denisiuc și Maria Ivanov, 
la împingerea halterei de 20 de ki
lograme — Nastasia Sadovnic-Ni- 
chitov, Ioana Simionov, Elena Con
stantin, Victoria Denisiuc, la „sus
pensii” — Nastasia Sadovnic-Nichi- 
tov, Viorica Dumitru, Maria Nichi
forov, Maria Ivanov.

★

IARNA FIERBINTE^

— UN LOT 
DE SPOR- 

oară, după

LA CAIAC (BĂIEȚI) 
(ÎN PREZENT) DE 25 
TIVI. Pentru prima 
aproape două decenii, fără... Aurel 
Vernescu. Multiplul campion mon
dial și european, laureat al Jocu
rilor Olimpice, este astăzi antrenor 
la clubul Dinamo și îl vom reve
dea în această calitate atunci cînd 
apele Snagovului vor fi, din nou, 
tulburate de padelele caiaciștilor. 
Elogiind bogata sa carieră spor
tivă, îi dorim afirmare și succes 
deplin și în munca de pregătire a 
viitorilor performeri, campioni cu 
care mișcarea sportivă să se mîn- 
drească în continuare.

După aceste cîteva rînduri oma
giale, pe care am socotit nimerit să 
Ie situăm la începutul însemnărilor 
despre actualul lot național de ca
iac, să trecem — sumar — în re
vistă orientările și problemele e- 
xistente la această oră. Notăm cu

satisfacție faptul că în lot au 
selecționați caiaciști de la 
multe cluburi —> Dinamo. Steaua. 
Voința București, Delta și Pescarul 
Tulcea. Este vorba, în primul rînd. 
de sportivii consacrați — A. Sciot- 
nic, M. Zafiu, H. Ivanov, C. Coș- 
niță, V. Simiocenco, Șt. Pocora. V. 
Roșea, de tineri de reală valoare, 
cum sînt Roman Vartolomeu sau 
Ion Dragulschi, ca și de nume
roase „speranțe” selecționate în 
urma rezultatelor obținute în sezo
nul competițional intern al anului 
trecut : Simion Chirilă, Vasile Diba, 
Marcu Cicîrma, Viorel Ștefan, Cor
nel Pantea, I. Ciortea. După opinia 
antrenorului emerit Nicolae Nava- 
sart, unii dintre acești tineri au în 
mod real șanse de titularizare, 
chiar din acest an, în echipa na
țională (V. Diba, St. Viorel, M. Ci
cîrma) etc.

Notăm și de la acest lot (pentru 
stimularea unor eforturi în pregă
tirea de pînă acum) cîteva din re
zultatele probelor de control. S-au 
remarcat : la tracțiuni la bara în
altă — V. Simiocenco, D. Mitrea, 
I. Dragulschi, I. Ciortea, A. Sciot- 
nic, la împingerea unei bare de 
45 de kilograme — caiaciștii amin
tiți ,mai sus plus Erast Pavel, Ște
fan Viorel, Ilie Sidorenco, Vasile 
Diba și Simion Chirilă. La sfîrșitul 
lui ianuarie, normă de control la 
înot (50 m și 500 m). Atenție—

★

fost 
mai

Firesc, la „masa rotundă” s-a 
discutat și despre obiectivele de 
performanță ale acestui an, în 
principal despre cele referitoare la 
campionatele mondiale de la Tam
pere (Finlanda), programate între 
26 și 29 iulie. Le vom comenta, 
însă, cu un alt prilej. Pînă atunci 
să mai amintim, în încheierea aces
tei „agende a pregătirilor” că peste 
cîteva zile, obișnuitelor antrena
mente de sală, bazin și bac li se 
vor adăuga cele de crosuri pe 
schiuri, excursii în ritm susținut, 
alergări... în ciuda termometrului, 
iarna caiaciștilor și canoiștilor este, 
într-adevăr... fierbinte.

se aduce la cunoștință că în aceas
tă perioadă se pune accent pe pre
gătirea tehnică individuală, colec
tivă ți teoretică ți mai puțin pe 
cea fizică. Dotul se împarte în pa
tru grupe, conduse fiecare de cite 
un antrenor — E. Denischi, N. X i* 
litiu. A. Cimabel. T. Doiciu. Nouă 
celor de pe margine mănușile îm
blănite ni se par prea subțiri din 
cauza gerului. Juniorii însă trans
piră placînd. pășind în viteză, îm- 
prngînd in grămezi. Nu-i glumă cu 
turneul din aprilie, o știu toți — 
antrenori și jucători. Avem de apă
rat un prestigiu — România a ciș- 
tigat anul trecut a patra ediție a 
turneului F.LR A. desfășurată la 
Roma — și lupta va fi grea intru- 
cit * "npania este selectă: Ceho- 
iluvari» Franța. Italia. Maroc. Spa
nia, R-F. a Germaniei sau Iugosla
via. Felonia sau Belgia (ultimele 
patra echipe se vor intilni pentru 
calificare la turneu în meciuri de 
baraj'.

V ata în tabără se desfășoară a- 
inaxant, ca procram variat de di
vertisment. Cu g 
din aprilie insă, 
antrenamente pe 
ore. Vor rămîne 

iveală 
colae 
nește

ndul la meciurile 
se fac două an- 
zi, a cite două 
in lot toți cei de 
tabăra a scos la 
talente. Ghiță Ni- 

(CL țe. sp.) de pildă. Stăpî- 
bme procedee tehnice, are 

pregătire taneuiică teoretică, cali
tăți de arfpd. viteză debordantă; 
Harta Ataaaaia (Gr. Rație), jucă
tor de eu gabarit, forță,
viteză : Daa Morarii (CL șc. sp.) cu

=3

SȚ

PATINAJ
A DEBUTAT CU NOI

seiec

I TENIS DE MASA
(Urmare din pag 1)

campionat național nu se poete 
reduce Ia probele de simplu, sin
gurele care, după părerea mea. au 
fost mai aproape de standardul 
valoric internațional. Probele de 
dublu și în special cele de dublu 
fete și dublu băieți (unde not. ro
mânii, eram specialiști recunoscuți 
pe plan mondial) au fost foarte 
slabe. Aceasta este o consecință 
directă a neglijării probelor respec
tive în procesul cotidian de instru
ire. Despre tineri — am mai spus-o 
și alte dâti —, de mult n-am mai 
avut o pleiadă de tineri talentați 
ca cei de acum. Acuratețea tehnică 
și stilul modern 
poate decît să ne 
văr. asistăm la o 
țelor. Și vreau să 
cota valorică va

al acestora nu 
bucure. Intr-ade- 
regrupare a for- 
cred că miine și 
fi mai ridicată”.

privește 
primele 
doi-trei i 
cine va

C.S..M.

pe ju- 
forma- 
ani se 
clștiga 

Cluj) 
masă 
puțin 
lupta

EMIL BACIOIL’ (antrenor la Șc. 
sp. Buzău): „Noua formulă a cam
pionatului divizionar pe echipe a 
contribuit la egalizarea valorilor S> 
la un plus de pregătire Și conti
nuitate în ceea ce-i 
niorii promovați în 
ții. Și dacă acum 
știa cu certitudine 
(Giurgiucâ. Doboși.
acum geografia tenisului de 
românesc s-a extins și cel 
opt jucători au contat în 
pentru titlu. Jocul modern al ti
nerilor — stimulat șj de porțile 
larg deschise ale loturilor repre
zentative — înseamnă o emulație 
pentru, o finală de campionat na
țional. Pentru ca progresul tenisjț-

Baschetbaliștii liceului ,,l°n l.uca Caragiale din București, 
ciștigători ai campionatului municipal

„I.L. CARAGIALE

multă îndemînare în joc ; Dan Du- 
mitrașcu (Șc. sp. 2) de... 100 kg. 
1.90 m și cu viteză de 11 secunde 
pe 100 m (!); Romeo Dragu (Gr. 
Roșie), Sorin Fuicu (Rapid), Cris
tian Pop (Farul), W7ilt William 

-(C.S.M. Sibiu) ș.a.
Amănunte asupra lotului, a ju

niorilor aflați aici, le-am cerut to
varășului Ovidiu Marcu, secretar 
general al Federației de rugby. 
„Porțile lotului de juniori nu sînt 
închise. Ba din contră. Unii dintre 
cei chemați n-au corespuns și, bi
neînțeles, la ei vom renunța; pe 
unele posturi — așa cum ne-au 
anunțat antrenorii — sîntem încă 
descoperiți dar sîntem convinși că 
la diferite echipe 
mai buni decît cei 
tiv pentru care — o puteți scrie — 
munca de selecție continuă. Cei ce 
se simt în stare și vor să îmbrace 
tricoul național să se pregătească 
cu seriozitate în această perioadă. 
Pe rind, cite doi antrenori ai Iotu
lui. vor pleca la diferite echipe 
tocmai pentru a depista astfel de 
talente”.

Cînd am plecat din Snagov, ju
niorii erau la masă. Urma odihna 
de după-amlază și după aceea vi
zita 
nea 
ca 
ale 
că. . _
pentru Turneul F.l.R.A. din aceas
tă primăvară se face cu multă a- 
tenție...

există juniori 
din tabără. Mo-

arbitrului T. Witting, care ve
in mijlocul lor spre a le expli- 
și comenta unele interpretări 
regulamentului de joc. Se pare 
pregătirea juniorilor noștri

Modesto FERRARINI

„CUPA AGRONOMIA CLUJ"

RECORDURI LA COPII
Ciuc) 62,6; 200 șl 500 m
Delnea (Șc. sp. M. Ciuc) 

cat. 11—13 ani

(Șc. sp. M. 
băieți — Fr.
22.7 și, respectiv, 53,7;
100 m — G. Caoti (Șc. sp. M. Ciuc) șl 
S. Ciortea (Șc. sp. Sibiu) ambii 13,2; 
200 m — G. Caoti 24,3; 100 și 200 m — 
Marcela Duțâ (Șc. sp. 2 Buc.) 12,9 și. 
respectiv 24,4: cat. 9—10 ani — 50 și 100 
m _  Ibolya Szatmari (Mureșul Tg. ” '
reș) 73 si, respectiv, 13,7, D. .Jasch 
sp. Sibiu) 7.4 si, respectiv, 13,6;
7—8 snî 50 si 100 m — Helgi Jasch 
sp. Sibiu) 8,1 și, respectiv, 14,7.

întrecerile continuă.
Traian IOANITESCU

Mu- 
(Șc. 
cat. 
(Șc.

ASTĂZI SI MÎ1NE DEMONSTRAȚII 
DE PATINAJ ARTISTIC 

LA CONSTANTA

Astăzi după-a miază și miine di- 
mmeață. noul patinoar artificial din 
Constanța va găzdui o importantă 
ikiiMMHIi n|Ir de patinaj artistic. 
Printre participanții la demonstra
ție remarcăm prezența Doinei Mi- 
tricică. cfștigătoarea titlului de cam
pioană absolută la întrecerile cam- 
pionacului recent încheiat, a Silva- 
ne: Suciu. campioana „liberelor” la 
categoria senioare, a Gabrielei Voi
ta. Cornelie: Picii. a lui Atanasie 
Balete. Octavian Goga și Mircea 
Ion de asemenea a perechii Bea
trice Huștiu-Dan Săveanu.

ACOLO UNDE AU FĂCUT PRIMII PAȘI 
IN SPORT CORNEL OȚELEA, MĂRIUCA 

ROTARU Șl AUREL ZAHAN...
Instituție de învățământ cu o re

cunoscută și prestigioasă tradiție în 
domeniul pregătirii de cadre pen
tru economia, știința și cultura so
cialistă, liceul „I. L. Caragiale” din 
București se afirmă pregnant și în 
activitatea sportivă, 
ragiale”, au deprins tainele perfor
manței mulți tineri care, mai apoi, 
în anii maturității, au reprezentat 
cu cinste culorile țării în 
petiții internaționale — 
țelea, Caius Miculeseu, 
han, Măriuca Rotaru.
Costache, Adrian Samungi. Și a- 
ceastă listă a elitei sportive de la 
„Caragiale” ar putea continua.

Cum s-a ajuns la apariția unor 
asemenea vîrfuri sportive ? Modali-* 
tatea directă au constituit-o com
petițiile organizate la nivelul fie
cărui an de studii, deci prin cam
pionate pe clase, care au cuprins 
marea masă a celor peste 1 100 
de elevi și eleve care învață aici, 
în prim plan s-au aflat handbalul., 
baschetul și voleiul, după aceea te
nisul de masă, atletismul și șahul. 
Profesori de educație fizică inimoși 
și capabili — ieri Camil Morțun, 
Viorica Banciu și Adalgiza Radu, 
astăzi Ion Oprescu, Natalia Geor
gescu, Alexandru Dragomir și An
ca Radulescu, iată îndrumătorii ne
obosiți, modelatorii în exercițiu fi
zic ai atîtor generații crescute aici.

Campionatele pe asociație spor
tivă se bucură, în același timp, de 
sprijinul conducerii liceului (direc
tor, prof. Gh. Mierlea, secretară a 
comitetului de partid, prof. Elena 
Mihai, președinta comitetului de 
părinți, Lucia Mocanu), a organiza
ției de tineret. în această rodnică 
colaborare rezidă marile succese ale 
sportului la „Caragiale”. întreceri 
cu caracter permanent la discipli
nele amintite, organizate la sfîrși- 
tul fiecărei săptămîni. în vacanțe, 
prezențe la mari competiții, la în
treceri de cros ș.a. O bună bază 
materială — săli de gimnastică, te
renuri penfru jocuri sportive, sec
toare de atletism — concură la reu
șitele asociației sportive.

O treaptă superioară a activită
ții sportive de masă o reprezintă 
performanța, materializată prin nu

Aici, la „Ca-

mari com- 
Cornel O- 
Aurel Za- 

Gheorghe 
și

mai puțin de 4 titluri de campioa
nă a Bucureștiului Ia baschet, pre
cum și prin prezențe pe locuri frun
tașe în campionatele republicane 
școlare de baschet și handbal ; mai 
recent de participarea la campio
natele de calificare la aceleași dis
cipline. Liceul „I. L. Caragiale” este 
cunosct ca o „școală a baschetului”. 
Și pe bună dreptate. O parte din
tre actualii elevi activează la Di
namo (Viorel Dragnea și Virgil Ca
zacii); alții fac pași siguri spre
turizare sportivă în echina liceului 
(Șerban Popescu, Ion Pele. Drago
mir Sirbu. Rodica Gheorghiu).

Pentru tot ceea ce au realizat pe 
plan sportiv, elevii de la „Cara
giale” pot fi mîndri. Mai mult, ei 
își propun în acest an școlar mi 
obiective și mai îndrăznețe, cu cer
titudinea că ele își vor afla împli
nirea.

ma-

Tiberiu ST AMA

HANDBAL

DOINA B/ĂICOIANU

GOLGETERA TURNEULUI

DE LA ROSTOCK
După cum am mal anunțat, forma

ția feminină de handbal I.E.F.S. a par
ticipat recent la tradiționalul turneu 
internațional de la Rostock (R. D. Ger
mană), pe care l-a ciștigat. Referitor 
la această competiție, antrenorul stu
dentelor bucureștene, Ion Bota, ne-a 
declarat :

„A fost o întrecere de bun nivel teh
nic, excelent organizată, pe care echipa 
noastră a cîștigat-o datorită unei mai 
raționale organizări a jocului. I.E.F.S. 
a întrecut, succesiv, pe Jalgiris Kau
nas (U.R.S.S.) cu 10—9 (5—4), Etnpor
Rostock (R. P. Germană) cu 12—7 
(5—4) șl H. G. Copenhaga (Danemar
ca) cu 12—11 (7—5). In clasamentul fi
nal, I.E.F.S. a ocupat primul 
6 puncte, fiind urmată de 
Kaunas — 4 p, Empor Rostock 
și H. G. Copenhaga — O p.
Băicoianu — golgetera turneului și cea 
mai bună jucătoare a întrecerii — 
a înscris 14 puncte".

loc cu 
jalgifis 
- 2 p 

Doina

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
hri de masă românesc să fie. însă, 
mai consistent, este necesară îm
bunătățirea și pe ma: departe a 
SMtomuhu competiționaL Mă gfn- 
oesc. de pildă, la organizarea unei 
divtziî pe aooe geografice pentru 
juniori; mici, la un turneu a! celoc 
ma: bun: zece jucători și jucătoare”.

AUREL POPOVICI (membra în 
Biroul federal, președintele comi
siei de competiții): „Proereri.1 
noului ral a determinat. dună pă
rerea mea. atît Dtusul valoric față 
de edițiile anterioare. eh Si pro
cesul de omogenizare. afit de evi
dent la Arad. Dar si cadrai coo- 
petițional — actualul sistem de 
disputare, a finalelor cu o fază 
preliminară pentru categoria a 
doua, a adus la Arad De cei mai 
buni jucători — a contribuit la 
evidențierea acestui echilibru, com
pel itorii intrind în atmosfera de 
concurs chiar din primul tur.”

ANDI ARDELEAN!) (antrenor la 
Politehnica București): „Edițiile 
anterioare mi s-au părut mai bune, 

fiind la Arad 
Nivelarea valonei 

cotă scăzutâ. 
n-au crescut 
internațional 

Chia- și finaliștii

finalele de dublu 
foarte slabe, 
s-a produs la o 
Intrucît cei din lot 
suficient, la nivelul 
corespunzător 
probei de simplu bărbați. Teodor 
Gheorghe și Șerban Doboși. s-au 
chinuit pe parcurs cu cei mici. O 
dovadă a 
naielor îl 
jucătoare^ 
evoluat 
cîștige două titluri de campioană. 
Progresul juniorilor mi se pare

nivelului mediocru al fi- 
constituie și faptul că 
Carmen Crișan. deși a 

lamentabil, a reușit să

ȘI COTA ACTUALĂ
natural, pe baza creșterii biologice 
a copiilor și mai puțin a șlefuirii 
lor tehnice și tactice.-

(antrenor la 
.Virfurile bătînd 

pe loc. cei ce vin după ei, 
au putut lesne să-i ajungă, 

din loturile reprezentati- 
foarte slab la

EMIL PROCOPET
Voința Arad): 
patul 
copiii,
Jucători 
ve s-au prezentat
Arad, și in special Carmen Crișan, 
Eieonora Vlaicov, Maria Alexandru*.

VICTOR VLADOXE (antrenor la 
Progresul București): „Plafonul
calitativ al jocurilor a fost stațio
nar. In raport cu trecutele ediții. 
Dar ce puțin înseamnă acesta în 
contextul tenisului de masă mo
dem ! Finala T. Gheorghe — Do
boși a fost — printr-o asemenea 
rr sortare — dezolantă. Intr-adevăr, 
exiști un echilibru la ora actuală; 
multe partide s-au încheiat cu sco
ruri de 3—2 și tinerii au făcut 
zile amare chiar și finaliștilor. 
Cuantumul de progres al tinerilor 
este. însă. insuficient pentru a 
micșora decalajul existent față de 
standardul internațional. Ritmul lor 
de creștere va trebui, deci, dinami
zat”.

★

• Unanimitate nu s-a înregistrat, 
deci, în opiniile exprimate decit in 
ceea ce privește consemnarea pro
gresului tinerilor jucători. Dar și 
in acest caz. nuanțele nu au lipsit, 
ba chiar s-au exprimat unele re
zerve privind raportarea acestui 
salt valoric la exigențele actuale 
— Și mai ales de viitor — ale re
prezentării în arena internațională,

• Este cert 
românesc are 
pleiadă de tineri talentați 
și băieți — mai numeroasă și pro
mițătoare ca în anii trecuți 
așa cum pe bună dreptate s-a 
liniat, reprezentanții noștri la iam- 
pionatele europene de juniori (mari 
și mici) deși cucereau cu regulari
tate poziții fruntașe, coborau apoi, 
vertiginos, Ia vîrsta maturizării în 
ierarhia internațională. Concluzia : 
pregătirea (subiectivă și obiectivă) 
trebuie să adauge talentului canti
tatea de muncă și răspundere — 
mult sporită — necesitată in antre
namentul modern.

• Fără a se nega total tendin
ța de modernizare a jocului — ob
servată în evoluția „vîrfurilor" — 
s-a desprins concluzia că procesul 
actual de omogenizare valorică se 
datorește în special creșterii „nou
lui val". Deși prezenti în manie 
confruntări internaționale, compo
nenții lotului reprezentativ mascu
lin n-au reușit să micșoreze deca
lajul care-i desparte de eșalonul 
continental șj mondial superior. 
Iar fetele au mari oscilații de for
mă, evidente, de pildă, între evolu
țiile lor din ultimele competFii 
internaționale și cele din finalele 
naționalelor de la Arad, deși inter
valul de timp a fost foarte mic.

• Sistemul competițional îmbu
nătățit va trebui să creeze (pri
mele semne sînt încurajatoare) un 
stimulent real pentru apariția de 
noi centre în tenisul de masă, pen
tru angrenarea în concursuri a unui 
număr mai mare de copii și juniori, 
pentru ridicarea calitativă a finale- 
jțoj campionatelor naționale.

că tenisul de masă 
la această oră o 

fete

Dar, 
sub-
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?£ TEME DE PREGĂTIRE ÎNCEP ACUMULĂRILE!
in primele zile ale acestei sâptă- 

mini — consecutivă cursului de pef- 
facționare a antrenorilor — s-a dat 
startul 
noastre
proape 
reintrat 
început 
vacanței", odată cu cele dinții exer
ciții în aer liber.

în acest context, iată-ne ajunși 
acum, la capătul așa-zisei etape de 
acomodare, de readaptare a orga
nismului la efort, de pregătire a 
acestuia pentru intensele solicitări 
ale perioadei de iarnă. Altfel spus, 
iată-ne aproape de acea cotă de 
bază obligatorie de la care poten
țialul fiziologic al fotbaliștilor tre
buie să înregistreze, cu fiecare șe
dință de antrenament, creșteri că
tre nivelul optim, în vederea unei 
viitoare comportări competiționale 
de calitate. Rezultă deci, încercînd 
a preciza în timp semnificația mo
mentului, că ne găsim în acea fază 
a procesului de instruire în care în
cep acumulările. Deocamdată, cele 
nespecifice.

Cum se va desfășura, de aici îna
inte, sub reportul etapizării, aceas
tă importantă activitate de înma
gazinate a energiei și a deprinde
rilor motrice tehnico-tactice ? Un 
răspuns concret la o asemenea în
trebare îl vorh putea găsi numai în 
prezentarea succintă a principalelor 
formule de împărțire a timpului 
efectiv de lucru, pe durata întregii 
perioade de iarnă. Și prima dintre 
aceste formule, folosită de marea

și în instruirea echipelor 
divizionare. Peste tot, a- 

fără excepție, activitatea a 
în drepturi și jucătorii au 

să uite „frumoasele zile ale

de

pe- 
du-

majoritate a echipelor noastre divi
zionare. cuprinde într-o exprimare 
cifrică 2—3—2. o succesiune pe gru
pe de săptâmini reprezenîind în 
ordine : etapa pregătirii nespecifice 
(în regim de intensitate mare) apoi 
aceea a instruirii specifice, cu ac
cent pe factorii tehnic și tactic și, 
in ultima parte, etapa precompeti- 
țională. în cadrul căreia atenția 
principală este îndreptată asupra 
jocului, a omogenizării de ansam
blu și a definitivării formației 
bază.

Devenită clasică în practica 
riodizării pregătirii de lungă
rată, o astfel de formulă se carac
terizează prin aceea că solicitările 
ating un virf de intensitate încă 
din primele două săptâmini si se 
mențin, in continuare, la un nivel 
ridicat, aproape constant.

Cauze însă cu totul obiective au 
impus și o a doua variantă, mai 
i-estrinsă ca aplicabilitate și pro
prie, de regulă, echipelor « uden- 
țești. Împărțite după o schemă de 
principiu 2—2—1—2. cele șapre sip- 
tămîni ale perioadei de iarnă c r. 
„varianta studențească” (excljzind 
și în acest caz sâptămina de aco
modare) cuprind. in linii mar; : 
etapa pregătirii fizice generale. •- 
poi instruirea specifică — redu'â 
ca intensitate din cauza sesiunii <** 
examene : după aceea o activitate 
de revenire progresivă ia nivelul 
acumulărilor anterioare, prin joc si. 
în final, ultimele două săptâmini 
precompetiționale.

în sfirșit, ar mai fi și o a treia

variantă de periodizare, de fapt un 
experiment pină acum reușit, a- 
parținind jbeta dintre echipe’.e-re- 
velații ale prime; jinfiătăți a cam
pionatului : C.F.R. Cluj. Formula 
cifrică pe săptâmini. adoptată de 
cuplul dr. Rădulevvă-L. Munteanu. 
are urmă'oarea înfățișare : 3—2—2. 
Caracteristic unui asemenea, origi
nal mod de periodizare este faptul 
că încărcătura maximă a jucători
lor are loc. nu in prima etapă a in
struirii — ca in formula clasică — 
și nici in finalul pregătirii de iarnă, 
ca in „varianta studențească", ci in 
cele două săptâmini de mijloc, du
pă ce organismul devine mai apt 
pentru a suporta eforturi maximale 
și capabil, in același timp, să păs
treze mai ușor ceea re a riști gat cu 
foarte multă trudă

Ac®tea ar fi. așadar, in diverse 
concepții e:ap»zare a pregătirii 
de iarnă, formuleie adoptate de 
echipele noastre divizionare. R^nu- 
noscind. principial, însemnătatea 

d de element de ordîti or
ganizatoric nu trebuie să uităm în
să nici un moment importanța ma
joră a conținutului instruiri;. Pen
tru că. în fond, acesta este cel care 
determină nivelul real al perfor
manței. Și. con’ nut’j» nstru;.-. în
seamnă, în primul rind. aeutauiări. 
Un fel de -ban; albi*, care încep

i încă de pe acum, 
le grele ale camplona-

unui

oe:

Mihai IONESCU

ANTRENORII- PRIMEI

. ACESTA A FOST CEL MAI
După ce ieri am publicat răspunsurile antrenorilor j_. 

echipe din clasamentul de toamnă, astăzi vă oferim oo ni'e ce a 
antrenori Ia întrebările :

1. CARE A FOST PENTRU ECHIPA DV. CEL MAI GREU JOC DIN 
TURUL ACESTUI CAMPIONAT ; DE CE ?

2 CE ÎNVĂȚĂMINTE V-A OFERIT

TOMA JURCA (U.T.A.)

1) Cu Steaua la Arad (n. r. scor 
0—0). Bucureștenii au jucat ca la 
ei acasă, ca o echipă care nu a 
venit să se apere.

2. Dacă ai lot și valori, poți juca 
și în deplasare ca acasă, în spirit o- 
fe.nsiv.

Sportul Pag. a 3-a

TimAg DiVfeHci A în erfre eemumtarii

in prima etapă (vă mai 
”, Dumitriu III, 

. . deschidea 
Cf&iova. înscriind 

primul gol al campionatului, supor- 
terii feroviarilor bucureșteni au 
prins să spere într-o prețioasă vic
torie care să lanseze PSIHIC echi
pa in noua ediție a Întrecerii divi- 

-,-elor A. Dar. finalmente, mi- 
-unea nu s-a produs (cînd mai cîș- 
tigase Rapid în orașul lui Oblemen- 
eo ?) și efemera reușită a mezinului 
Dumitriu avea să se estompeze, cu- 
ri.-td, pe fondul nemulțumirilor atît 
de profunde — prin pierderea a doi 

ar: de cer:â clasă, Lupescti și 
Dumitru — care, în plină caniculă, 
aruncase Giuleștiul în ' 
ale disperării.

Cu startul ratat (în 
mă’.oafe Rapid abia a

$
• ••

Cînd, în pi 
amintiți ?), 
proaspătă achiziție, seoful ia — - •

brațele reci

duminica 
scos un

: 13. pe

ur-
0—0,

posturi :

0—1, în deplasare, cu „U“ Cluj, 0—1, 
pe propriul teren, cu C.F.R. Cluj, 
0—1 la Brașov, cu Steagul roțu.„: 
de trei ori acest frapant 0—1 (și 
un izolat 1—1. cu Steaua), rezultate 
care, prin repetare, vin să spună, 
mai clar, că ÎN SITUAȚIA DE 
APAftARE ECÎÎIPA ÎSI FACE CÎT 
DE CÎT. DATORIA, DAR CA ÎN 
SUFERINȚA ESTE MODUL CUM 
REZOLVA FAZA DF. ATAC. În- 
tt-adevăr, în șase etape Rapid pri
mise șase goluri (în mecției un gol 
de joc) si înscrisese doar do.uă, ceea 
ce era îngrijorător dă puțin.

Consecința ? Deținătoarea „Cupei 
României" (care — comparativ cu 
Petrolul, de pildă, o altă ech’ipă în 
reconstrucție — poseda, oricufh. mai 
multe valori) preluase, încă din eta
pa a Vig, 
vansată în

Constanța. Că astfel stau lucrurile, 
ne-o spun, răspicat, rezultatele rea
lizate de rapidiști înainte și după 
acest moment de răscruce : în Opt 
etape, de la 20 august la 22 octom
brie, alb-vișinii obținuseră 5 puncte 
și un golaveraj negativ (3—6). în ur
mătoarele șapte, de la 4 noiembrie 
la 13 ’ ................................... "
puncte 
(12—5).

decembrie, ei realizaseră 10 
Si un golaveraj pozitiv 
Așezați față în față cele 

două parțiale bilanțuri și veți avea 
mai exactă imaginea formidabilei, re
veniri a Rapidului în cea de a 
jumătate a turului.

doua

,(iăntefna“, văztndu-se de- 
ciasament și de exdivi-

TREI PILON! DE NĂDEJDE ÎN 
TEMUL DEFENSIV AL ECHIPEI, 
UN OM DE GOL (VERITABIL) TN 

LINIA INTII...

SIS- 
NICI

1 portar, 6• Jucători folosiția țăranii.
• înlocuiri efectuate : 22. 1 _  ....... ................ ................ .............. .....
• în toate meciurile au survenit modificări : de S ori cite uha și de 7 ori 

«ite două.
• Formația de bază : Hăducanu (15) — Pap (15), Boc (15). Grigoraș (14), 

Ștefan (8) — Savu (11), Angelescu (15) — Petreafiit (15), ta. Stepau (13). Neagu
* Dumitriu III (13). Au mai jucat : Dumitrii! II (7), Codrda (7), Nâsturescu 

Codreanu (2), .viușat (2), Naom (7). Dinu (2).
• Numai Râducanu, Pop, Boc și Ahgelescti au reușit să evolueze 1350 

minute.
• Goluri marcate : 15 (13 acasă, 2 în deplasare). Un fundaș (Boc) a in- 

s?r:« 3 goluri, iar s alacanți _ 12.
a Go.ari primite : 11 (5 acasă, 4 în

în apărare. 7 în linia

fundași, 4 mijlocași, 7 

de mijloc, iar 14 tn atac.

deplasare).

acasă, cu U.T.A.). operațiunea de 
asamblate a echipei cu piesele noi 
(Grigoraș, Naom, SaVu, Dumitriu III) 

ea «a se efectueze și mai ane- 
. os. imrucii un lot atît de labil 
n punctul de vedere al moralului 

ajunge mult mai greu la omogenita- 
— element capital In acest joc nu- 
•r. și fotbal — asociație.

Și. în aceste condiții (experien- 
t-.e în diferitei» compartimente, cu. 
precădere la mijloc și in linia întîi, 
s- m. j.tipliicâ), rapidiștii nu pot 
e ’a. ;-. continuare, triste duminici:

zionarele B, Sportul studențesc și 
C.S.M. Reșița.

LA 15 OCTOMBRIE (ETAPA A VII-A), 
PRIMA VICTORIE, LA 5 NOIEMBRIE 
(ETAPA A IX-A), PRIMUL SUCCES, 
SAU CEVA DESPRE DOUĂ GRĂI

TOARE BILANȚURI

DIVIZII DECLARA

GREU JOC AL TURULUI!

Grigoraș situlndu-se și el destul de 
aproape de purtătorul tricoului cu 
nr. 6.

Are, deci, Rapid oameni de nădej
de Care să străjuiască propria poar
tă ; nu posedă, însă, un om verita
bil de gol, cum era, nu de mult, 
Neagu, vîrful de atac al echipei. 
Dar. acum, din 14 meciuri, în cîte a 
jucat, el n-a cunoscut bilcufia golu
lui decît de două ori, prestație cu 
totul inacceptabilă dacă ne gîndim 
că un coechipier, din compartimen
tul defensiv (Boc) s-a doved't mai 
productiv pînă In momentul de fată. 
Neonorat în niște pretenții. Neagu 
s-a supărat pe club și echipă, 
clarîndu-se 
tru ultima
Ironia soartei a făcut ca în ziua a- 
ceea atacul să hU-i simtă lipea, ba. 
dimpotrivă, să găsească mai dsor 
drumul spre poarta băcăuanului 
Ghiță. Cuplul Dutilitriu II — t)umi- 
triu III, folosit, forțat, de Bazil Ma
rian, s-a înțeles de minune, reali- 
zînd toate cele trei goluri ale Rapi
dului. A doua zi. di.s de dimineață — 
riovestefec 
formației 
fi Întors 
dir.ță din 
antrenorul ar fi zîmbit.
înțeles, și ar fi grăit, așa. pentru el. 

voce interioară : „A ieșit mai 
decît m-așteptam... !"
fi stagiunea următoare „nrime- 
flerbinte11 a Rapidului ? Si (de 

iui Neagu ?...

de- 
,,indisponibil" pen- 
etapă din toamnă.

14a încape vorbă, pe parcursul 
primei jumătăți a întrecerii divizio
narelor A, Rapid s-a distins net de 
colegele ei prin claritatea ideii de 
joc ih situația de apărare. Ferm 
convins că numai prin responsabili
tăți individuale, precise, poate alcă
tui un puternic sistem defensiv, 
Bazil Marian a cerut fundașilor săi 
să aplice modalitatea de apărare om 
la om. prevăzută cu un „libero". La 
început, firește, lucrurile au mers 
mai greu, dar, aixii (cînd compo- 
tienții celorlalte linii au înțeles că 
în cadrul acestei manieră de apă-, 
rară și lor le revin sarcini asemă
nătoare) diferitele rotițe ale angre
najului au prins să funcționeze din 
ce în ce mai bine. în interpretarea 
fotbaliștilor rapidiști, principiul că
păta valabilitate, atît prin consec
vența cu care era aplicat cit șl prin 
randamentul. substanțial, a trei 
dintre piesele de bază : portarul Ră- 
ducanu și cei doi fundași centrali. 
Boc (un libero modern, laborios și 
inteligent) și Grigoraș (un demn ur
maș, prin valoare și stil al ’ ' ~ 
Coe).

Nu întîmplător, în 
natului, alcătuit, la sfîrșitul 
pe baza notelor 
cari ’ 
tularl, cu

cei din. cercurile aprop!ate 
s-f.r 
cre- 

snSs’t, 
dublu

ftiuleștene — Neagu 
la echipă, jurîndu-i 

nou. Văzîndu-1
eu

cu o 
bine

Vă
vara
ce nu ?) „returul11

6. NICOLAESCU

P.S. ! Aflăm, în ultima clipă. că 
la pregătirile pe care echipa le efec
tuează în comun, la Predeal, se află 
întreg lotul, mai puțin Grigoraș. 
Motivul absenței ? După cum ne in
formează conducerea clubului, acest 
tînăr jucător In virstă de 19 ani — 
ridicat din pepiniera Rapidului, care 
în trecutul sezon l-a titularizat in
tr-un post cheie — și-ar fi exprimat 
dorința 
culorile

lui Dan

campio- 
turului, 

acordate de croni- 
Hăducanu și Boc deveneau ti- 

mai mari,

Lui Neagu, fo-stul golgeter al echi
pei, i-a fost necesară o pasă de la... 
adversar, ploieșteanul Tudorie, în 
acea partidă de la 15 octombrie, cu 
Petrolul, pentru ca sâ sj>argă ghea
ța (<e afla la primul său gol în ac
tualul campionat), adueînd. astfel, 
prima victorie a Rapidului 1 A ur
mat un prețios egal (0—0) cu Dina
mo și apoi primul mare succes de 
la începutul întrecerii : victorie, cu 
I—0. la Constanța, in dauna lideru
lui la ora aceea. Ar fi putut cîstiga 
rapidiștii si fără Dumitriu II (coau
tor la golul lui Nâsturescu, printr-o 
l«tsă măiastră) care-si făcuse debu
tul în partida cu Farul ? Greu de 
admis...

Dar odată „miracolul" 
Întreaga echipă care, ca 
alta, pune cel mai mare 
MORAL, a început din acel 

reîntoarcerii 
realmente.

de a activa. în viitor 
altei formații (?!?).punctajele cele

&

*

NICOLAE PROCA (Steogul row)

STEFAN ONISiE UU" CMJ

primelor oc
Haiti oc

ie bazezi niciodată pe 
anterioare. pentru că 

va mobiliza și mai 
revanșă.

ACEST MECI?

HA LA GIAN (F. G A-oes'FLORIN

: l • . ! _ : A ; A

ești in fu

tu-

Constantin ALEXE

Ve»

pe 
din 
toi

Din vară, acesta a venit la 
hotârit să alcătuiască o for- 
puteroică. cu care să 

Divizia B. vis de ani al

pre- 
Farul va 

obiecti- 
revenirea in prima

a clasamentului prin 
unui fotbal bun. Să 
jucătorii vor munci

aure 
iubi-

1) Meciurile cu Rapid acasi ( 
1—0 pentru brașoveni) și D u 
în deplasare (n.r. 1—6 pentru buci 
reșteni). Rapid ne-a ridicat mul 
probleme psihologice, iar Dinamo 
o echipă puternică, cu m_te va

SIIRIBI MOllll SI smillflf C8WHMFM
La telefon, clubul Farul. Despre 

pregătirile echipei constănțene ne-a 
vorbit tov. GH. CAVALIOTI, pre
ședintele clubului, care, aflind 
scopul apelului nostru telefonic, a 
și intrat în subiect, fără prea mul
tă introducere : „Fotbaliștii noștri 
se află, de acum, în toiul pregăti
rilor pentru viitorul sezon. Intre 
4—8 ianuarie, toți jucătorii au sus
ținut examenul medical. Și, spre 
satisfacția noastră, medicii n-au 
avut nici un „caz" cu probleme... 
In aceste condiții, toți cei 21 de 
fotbaliști au și trecut la pregătire.

— Cînd au început antrenamen
tele propriu-zis ?

— Luni, 8 ianuarie, pe stadio
nul 1 Mai. Marți și miercuri au 
urmat alte două ședințe de pregă
tire.

— Știm că Hașoti se va afla în 
schimb de experiență în R.F. a 
Germaniei, în această perioadă. 
Cine va conduce pregătirile Faru
lui ?

— Petre Comăniță, antrenorul 
secund, un tehnician care se bucu
ră de bune aprecieri. In toată a- 
ceastă perioadă, el va fi ajutat, 
îndeaproape, de fostul nostru ju
cător. Constantin Tîlvescu, vice
președinte al clubului.

— Ce noutăți sînt în lot ?
— Printre cei ce se pregătesc 

cu echipa întîi se află și tinerii 
Măciucă și Codin, de la tineret, 
în rest. Pilcă, Stoica, Bălosu. Ma- 
reș. Tănase, Tufan, Caraman și 
ceilalți, cunoscuțL De la pregătiri 
va Jipsi pînă la sfîrșitul lui fe
bruarie Oprea, care, după absolvi
rea facultății, își face stagiul mili
tar.

— Care sînt speranțele coi 
rii clubului în privința viitoarei 
comportări a echipei, a cărei pozi
ție în clasament, la sfîrșitul 
rului, nu prea a satisfăcut.

— Conștienți de dificultatea 
care o anunță returul, noi, cei 
conducerea clubului, vom face 
posibilul să asigurăm echipei con
diții optime de pregătire. Von ar
mări, îndeaproape, procesul de in- 
struire-educație și vom fi intransi
genți cu cei ce na se vor aatrena 
cu sirguințâ. Numai printr-o 
gătire corespunzătoare, 
putea să-și îndeplinească 
v ui propus 
jumătate 
practicarea 
sperăm că 
cum se cuvine in această perioadă, 
în care se pun bazele succeselor 
din primăvară.

înțeles de la 
să lupț mult 
rilor mei față 
plasare.

EMANO1L HASOîl (Fond)

MUREȘUL DEVA, ECHIPA CARE 
N-A CUNOSCUT ÎNFRÎNGEREA

ION REINHARDT (C.S.M. Reșița)
._. bine ar fi fost să ne 
re a fost cel mai ușor 
. ma: greu, cel cu

București. Adversar va- 
Greu și pentru că 

I. cea mai ustură- 
noastră. deși 70 

at bine.
a visător în apă- 

, nedorind 
tio. cum se 
rima noas- 
și cum fac 
it să jucăm 
adversarul 

ne „betonăm”. 
d:n acel joc.

Fit atrMC]
ti onee cî
xmea 1fa r
Cad iJâ.
L Am vn
“□r.nâem

G-EORGHE OUA (Sportul studențesc)

l ele cu Universi- 
-11 ș: C.F.R. Cluj 
e mare dificultate.

X>us cîștigarea 
acasă, dar 

deck rezultate 
versarii ne-au

asă. în care se 
continuă a ac- 
extrem de pe- 
ul că apărarea 

adversarii pot ac-

rr.rtîe grele n-au 
ompionatului 1 
retur !.„

A-:-et: rea zotă de
Mreea M. IONESCU

ergem
SiMBÂTÂ

ATLETISM i Sala „23 Au
gust", de la ora 16.30’1 con
curs municipal rezervat se
niorilor, 
niorilor

SCRIMA : 
la orele 
internațional 
Moscova

TIR ( Complexul 
August", de la 
pionatul municipiului 
rești la arme cu aer 
primat

în Divizia C există o echîpî- 
excepție. Poate fi pentru faptul 
este singura formație d;n cele 
team-uri ale celor trei esaloar.e 
(A, B și C) care nu a cunoscut 
înfrîngerea în partidele d.n turtf. 
actualului campionat. Este voroa 
de Mureșul Deva campioana de 
toamnă a seriei a VIII-a din scena 
a treia a soccerului nostru, care 
se poate mîndri, la jumătatea 
cursei, cu un bilanț excelent: nouă 
victorii, patru remize, zero înfrân
geri, 24 de goluri înscrise și nu
mai cinci primite, 22 de puncte 
realizate. Mai mult ca sigur că 
acest succes de toamnă trebuie 
legat și de prezența la cirma echi
pei din Deva a antrenorului fos
tei divizionare A. Crișul. Ladislau 
Vlad. 
Deva 
mație 
chiar
terilor fotbalului din Deva.

— Cum explicați 
formanțâ de toamnă 
neavoastră echipe ?

— In primul rind 
c io zi ta tea elevilor mei și prin 
sprijinul primit din partea tutu
ror factorilor. Cred că marele 
,,atu“ al echipei a fost disciplina 
sa, deși în această direcție am a- 
vut totuși do lucru. Acesta a fost 
de altfel. Primul meu gind cu care 
am venit la Deva, să fac o echi-

juniorilor I și ju
di.
Sala Floreasca. de
9 și 15 i concurs 

București —
sportiv „23 
ora 9 i cam- 

Bucu- 
com-

DUMINICĂ

aceastâ 
a noii

per- 
dum-

prin conștiin- 
$•

Mtrcea BATRiNU

ATLETISM i Sala „23 
gust", de la ora 9 > 
curs municipal rezervat se. 
niorilor, juniorilor I și ju
niorilor III.

FOTBAL: Sala Dinamo. de 
la ora 10 i Unirea Tricolor 
— Carmen î ora 11 i Venus 
— Rapid (meciuri feminine 
de minifotbal).

SCRIMA i Sala Floreasca, 
la orele 9 și 15 i concurs 
ternațional București 
Moscova.

TIR i Complexul sportiv 
August", de la ora 9 i cam
pionatul municipiului Bucu
rești la arme cu aer com. 
primat

VOLEI ; Sala Ciulești, ora 
10 i Rapid București — Dy
namo Berlin (meci feminin 
în cadrul C.E.E.).

Au- 
con-

de 
In-

LOTERIA I X OBIECTE
In întreaga țară, continuă vîn- 

zarea biletelor pentru LOTERIA ÎN 
OBIECTE, inedită și atractivă for
mă de ioc care oferă multiple po
sibilități de dștig partienar.tilor

Pentru atribuirea premiilor se 
vor efectua 17 extrageri i 2 extra
geri de numere formate din cite 
6 cifre; 6 extrageri de termin?.’ 
formate din cîte 5 cifre: 6 extra
geri de terminații formate din 
cîte 4 cifre; 2 extrageri de ter
minații formate din cîte 3 cifre și 
1 extragere a unei terminații for- 
fdate din numai 2 cifre

Pentru a deveni cișîigători ta 
LOTERIA IN OBIECTE este silfi

cient ca numărul tipărit oe b’.letul 
cumpărat de dumneavoastră _xă fie 
format d:n ce’e 6 cifre sau fă a:bâ 
terminațiile de 5. 4. 3 și chiar nu
mai 2 cifre Retmeti deci marile 
șanse de cișt:g oferite, prin atri- 

:h:ar numa- pen- 
cifre.
se acordă în 

autoturisme 
în obiecte in 

10.000 lei. 
ș a., pârtie nantii puțind

buirea de premii 
tru terminațiile de

La această tragere 
număr NELIMITAT 
DACIA 1300. cîștiguri 
valoare de 20 000 lei, 
5.000 lei . . . 
să-și aleagă singuri obiectele, în li
mita suinei cîștigate conferit’ liste
lor de obiecte afișate.

Procurați-vâ din vreme biletele 1

NUMERELE EXTRASE LA TR AGE
REA LOTO DIN 12 IANUARIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII i 
1.114.321 lei

EXTRAGEREA
79. 60. 32. 50. 33 

EXTRAGEREA
20. 71. 86, 78

Plata premi.’.or
p tală de la 20 ianuarie pină la 26 
februar e : în tară de la 24 ianua
rie pînă -3 26 februarie 1973 inclu
siv.

I i 58. 34. 51. 14.

a II-a i 70, 5. 90.

va începe în Ca-

l

înfăptuit, 
nimeni 

preț pe 
moment, 

momentul reîntoarcerii „fachirului", 
să creadă, realmente, în posibilită
țile ei. Antrenorul, om de moral și 
el. a zlmbit. pentru prima oară de 
la incej,tirul întrecerii, acolo. In ca
bina stadionului „1 Mai", din Con
stanța. tn surisul, discret, -.1 
Bazil Marian atn întrezărit, cu 
tru zile înainte de consumarea 
nimentului, reușita giuleștenilor 
cel de al doilea meci cu Rapid 
na. Răducanu, Boc, Nâsturescu 
comp, se calificau în sferturile 
fiinală aie „Cupei cupelor” 1

Mai fortificată, acum, din punctul 
de vedere al factorului psihic, echi
pa realiza mai ușor coeziunea te 
nico-taclică și. b< neîlciind de i 
dirijor autentic, arăta că știe 
vfea sl tn momentele de posesie 

intro- 
si Cu 
porți- 

pat- 
A.S.A.

mingii pe care a prins s-o 
ducă, eu mai multă pricepere 
mai multă constanță, în plasa 
lor adverse : de patru ori în 
tida cu Jiul, de trei ori cu 
Tg. Mureș, tot de atîtea ori cu S.C. 
Bacău. .Media golurilor crescuse vi
zibil. Acumulările se produseseră, 
firește. în timp, dar saltul calitativ 
fusese declanșat de succesul de la

Secvență din meciul Rapid — Jiul: Neațju și M. Stelian (în duel cu 
Tonca) au sărit la balon, dar pe „fază" s-a plasat, pentru orice eventua
litate, și Boc, „libero“-ul modern, care și-a salvat, în repetate ocazii, 
coechipierii din linia I Foto : S. BAKCS\

C.F.R. CLUJ ÎȘI PREGĂTEȘTE INTRAREA
In casă nouă

1971, pe vremea ghioceilor. Sus, 
in Dealul Gruia, vreo 200 de 
neri, răspîndiți printre maiștri 
escavatoare, vorbeau despre 
complex sportiv ce va fi și al lor, 
idee pentru împlinirea căreia „muș
cau" din terenul ce trebuia drenat, 
forțînd parcă lucrările care aveau 
ca punct terminus vara lui ’73.

„Acolo, în față, va fi terenul cu 
gazon, pentru echipa mare, din A; 
in dreapta, lipit de el, cel cu zgu
ră pentru antrenamente ; aici, unde 
stăm noi acum (n.r. peretele unei 
imense gropi), tribuna cu Vreo 
10 000—12 000 de locuri ; in spate, pe 
platforma de deasupra tribunei, te
renuri pentru baschet, tenis, volei 
și handbal, iar colo sus un hotel 
turistic cu vreo 5 nivele" — mă 
informa atunci un tînăr ce purta 
matricola Grupului școlar transpor
turi și care cunoștea (ca de altfel 
toți colegii săi reuniți acolo pentru 
a da o mînă de ajutor) macheta 
Complexului sportiv C.F.R.. bază de 
care — era sigur — va beneficia 
și el.

O machetă ce urma să fie trans
pusă într-o realitate atît de nece
sară pentru activitatea sportivă a 
Clujului, un imens șantier pe care 
se perindau zilnic zeci și zeci de 
tineri, un entuziasm dătător de 
certitudini și... certitudinea unei 
munci intense — iată datele reți
nute și comunicate de reporter în 
martie 1971.

ti-
Și 

un

★
In Dealul Gru^t, după aproape 

doi ani. Înainte de-a pătrunde in 
complex, însoțitorul mă invită să 
opiez pentru una dintre căile de 
acces, pentru că noua bază are a- 
cum trei intrări fortificate, vopsi
te primitor. Aleg poarta numărul 
doi și intru. Surpriză ! Imaginile 
păstrate pe pelicula retinei, zboară 
la arhivă pentru a face loc celor 
proaspete, ce ni se relevă la tot 
pacul : două terenuri împrejmuite 
(unul cu gazon, altul cu zgură) gata 
să reziste mușcăturii crampoanelor, 
tribune cu circa 11000 de locuri, 
vestiare, săli de forță, gata vopsi-

Duminică, in sala Dinamo 
UN NOU CUPLAJ

DE MINIFOTBAL FEMININ
Duminică dimineață. în sala Di

namo, va avea loc un nou cuplaj 
de minifotbal feminin. La ora 10 se 
va disputa partida Unirea Tricolor 
— Carmen, iar de Ia ora 11 întîlni- 
rea Venuș — Rapid. — —

® Stadion de fotbal cu 11 000 de locuri • Vastă plat
formă pentru baschet, volei, handbal și tenis de cimp

• Hotel turistic cu cinci nivele
z

te, hotel cu cinci nivele, platforma 
pentru jocuri gata drenată, aștep- 
tîndu-și mantia de bitum, culoare 
cu arbuști decorativi, „autoritare" 
case de bilete...

— Sînteți, deci, la finisaj — co
mentez eu, antrenîndu-1 în discu
ție pe însoțitorul meu, tovarășul 
Teodor Papuc, organizator în ca
drul asociației sportive C.F.R. Cluj.

— Dar finisajul și retușurile nu 
sînt și cel mai simplu lucru — îmi 
precizează dînsul, sesizîndu-mi, im
plicit, că mai este mult de lucru, 
dar estimînd totodată că pînă în 
martie totul va fi gata, „dacă, bi
neînțeles, totul va merge bine", 
astfel ca prima etapă a returului 
campionatului diviziei A de fotbal 
să se desfășoare aici, consfințind 
astfel intrarea C.F.R.-ului în casă 
nouă. \

Casă nouă, frumoasă și conforta
bilă. la care au pus umărul mai 
multi factori, principalii rămînînd 
U.G.S.R.-ul și conducerea Regiona
lei C.F.R. (director regional — in
giner Aron Dudaș, director regio
nal adjunct și președintele asocia
ției sportive C.F.R. — inginer loan 
Donee, secretar al Comitetului de 
partid — Vasile Fărcaș, președinte

al Comitetului sindicatului pe re
gională —■ 
re care a 
care fază 
patriotică, 
divizii, servicii și secții, astfel ca 
șantierul să aibă permanent mînă 
de lucru. Estimînd, de altfel, va
loarea mîinii de lucru rezultată din 
munca patriotică, conducerea aso
ciației ne-a comunicat că ea repre
zintă 30 la sută din totalul mano
perei lucrărilor — procent consis
tent care vorbește despre destoini
cie, interes și pasiune pentru aceas
tă construcție de care vor benefi
cia, intr-un fel sau altul, toți cei 
care au lăsat aici amprenta hărni
ciei lor : unii ca înflăcărați supor
teri ai echipei ce luptă cu ambirie 
pentru ocuparea unui fotoliu cît 
mai confortabil în actualul campio
nat, alții ca beneficiari directi ai 
acestei uzine de sănătate, refacere 
și reconfortare.

Beneficiari merituoși despre care 
rom vorbi pe larg în al treilea re
portaj de la noua bază C.F.R.. pro
gramat pentru martie. așteptata 
lună a inaugurării.

Emil Gurzău), conduce- 
urmărit lucrările pe fie- 
și a coordonat munca 
acțiune distribuită pe

Nușa DEMIAN

Fabrica de calculatoare electronice, cu sediul in București str. Ina 
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 
durata de 2 ani, pentru meseriile :

— lăcătuși
— strungari
— sculeri SDV
— instalatori climă și ventilații.

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

• 650—700 lei/lună in anul I
• 750—800 lei/lună în semestrul l anul II
• 800—850 lei/lună în 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 medicalâ-sanitară la care 
candidatul este în evidență

— buletin de analiza sîngelui (efectuat cu cel mult 3 săptăminj 
înaintea înscrierii) și examen radiolog* pulmonar (efectuat cu cel mult 
3 luni înaintea înscrierii).

Informații suplimentare la telefon 33 67 60, inierior 115.
Mijloace de transport :
— autobuzele 101 și 106 la capăt
— tramvaiul 16, stația S.M.R.Tv.

munca, cu

fabrica nu 
vor fi solc-
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SLAVIA BRATISLAVA, ADVERSARA
PENICILINEI IAȘI ÎN „CUPA CUPELOR

0 ECHIPĂ EXPERIMENTATĂ
Cunoscută prin tradiția și per- 

manțele sale, echipa Slavia U. K. 
Bratislava se numără printre cele 
mai bune echipe feminine de volei 
din primul campionat al 
vaciei.

Slavia a cucerit de trei 
național, iar de patru ori 
locul secund în clasamentul final, 
în ultimii ani n-a putut face față 
ascendenței de formă manifestată 
de echipa Tatran Streșovice. Asta 
— printre altele — pentru bunul 
motiv că cinci dintre cele șase ju
cătoare de bază ale echipei Tatran 
fac parte din reprezentativa țării. 
De acea, în ultimii ani Slavia a 
trebuit să se mulțumească cu locul 
secund, cu toate că, de fiecare 
dată, pe teren propriu, a învins pe 
Tatran. Clasîndu-se pe locul al 
II-lea și în campionatul încheiat în 
1972, Slavia Bratislava s-a califi
cat pentru ediția în curs a „Cupei 
cupelor".

Un alt motiv care a făcut ca Sla
via să nu mai dețină supremația 
în voleiul feminin cehoslovac, este 
și acela că multe din jucătoarele 
care au adus faimă echipei se află 
acum la sfîrșitul carierei lor spor
tive. Unele s-au retras, altele se 
vor retrage în curînd. Cea mai grea

pierdere suferită anul acesta de Sla
via a constituit-o plecarea la echi
pa Rjeka din Iugoslavia, a celei 
mai bune jucătoare din țara noas
tră, Iulia Bendeova. Să adăugăm 
că s-a retras din activitatea com- 
petițională ridicătoarea Palfyova.

Toate aceste momente dificile 
pe care le străbate Slavia, formație 
în care se pune tot mai acut pro
blema schimbării generației de ju
cătoare, nu trebuie să ne facă să 
credem că Penicilina va avea, chiar 
la Iași, o sarcină ușoară. Jucătoa
rele Slaviei, au o mare experiență, 
au disputat multe jocuri dificile, 
știu să „întoarcă" un rezultat...

La ora actuală voleibalistele de 
bază sînt ridicătoarele Mazurova 
și Vinduskova, ca și trăgătoarea- 
ridicătoare Malisova. Toate trei fac 
parte din echipa națională.

Dar iată cîteva caracteristici ale 
sportivelor din lot: Mazurova — 
foarte mobilă, experimentată, aco
peră o mare suprafață de teren ; 
Malisova — ca și colega ei mai sus 
menționată, 
mai rutinate 
slovacia, în 
cătoare ca și 
Vinduskova

este una dintre cele 
voleibaliste din Ceho- 
aceeași măsură ridi- 
jucătoare de linia I ;

— o ridicătoare cu 
foarte mare precizie în pase; Ru-

zicikova — posesoarea unui exce
lent joc la fileu ; Hurinska — 
înaltă, cu o detentă impresionantă, 
lovește foarte puternic mingea ; 
Hluchanova — o foarte bună tră
gătoare ; Burgulova — real talent, 
excelentă pe orice post ; Orsagova, 
Szabova. Kotrova, Stanikova, Gro- 
nova, sînt recent promovate în lot.

Deci, din cele de mai sus rezultă 
că Slavia se va baza în jocul său 
pe cele trei voleibaliste cu expe
riență. dar va căuta să impună un 
ritm de joc rapid care-i convine, 
așa cum face și în întîlnirile din 
cadrul campionatului, datorită ju
cătoarelor tinere.

La ocuparea locului secund în 
campionat, de către Slavia, un cu
vînt hotărîtor l-a avut și prof. Mi
roslav Rovny, unul dintre cei mai 
buni antrenori de volei. El s-a o- 
cupat de pregătirea echipei în 1972, 
dar începînd cu primele zile ale 
lui ianuarie a cedat locul asistentu
lui său. Vladimir Hancik. Trebuie 
să arătăm că Hancik este totodată 
asistentul prof. Rovny și la cate
dra pe care acesta o deține la In
stitutul de cultură fizică și sport 
din Bratislava.

JOZEF nSTANEK 
redactor la „Sport* Bratislava

JOCURILE SPORTIVE AFRICANE

LAGOS, 12 (Agerpres) — Pe dife
ritele baze sportive din Lagos au 
continuat întrecerile „Jocurilor spor
tive africane4*.

In cadrul concursului atletic, care 
se desfășoară pe Stadionul National, 
sprinterul ghanez Karikari a ter
minat învingător în cursa de 100 m 
cu timpul de 10,5, iar compatrioata 
sa Alice Annum a cîștigat proba 

zslmilarâ feminină cu rezultatul de 
11,7. In proba masculină de săritură 
în înălțime, medalia de aur a reve
ni: lui Abdul Wasegne (Somalia) cu 
2,04 m, iar în cea de 110 m garduri 
lui Fatwell Kimano (Kenya), crono
metrat în 14.1.

In prima semifinală a probei de 
400 m garduri, atletul ugandez John 
Akii-Bua. meda’.ia: cu aur la Jocu
rile Olimpice de la Munchen. a rea
liza: t’mpul de 50,7. Cîstigă torul 
celeilalte senvfina’e a fost kenyanul 
Mike Murei cu 51,2. în seriile cursei

0

JUCĂTORI ROMÂNI

LA CAMPIONATELE

CAMPIONATUL FEMININ 
DE HANDBAL
(Uimare din pag. 1)

Au marcat: Petruța Băicoianu- 
Cojocaru 9, Rodica Bunea 5, Ma
ria Bota 2, Aneta Schramko, Elena 
Frîncu, Florentina Guță, Natașa 
Rublenco — pentru I.E.F.S., Magda 
Klikloș 4, Maria Magyari 4, Irina 
Teglas 3, Iuliana Szăsz și Magda
lena Teglas — pentru Voința Odor
hei.

Au arbitrat Traian Ene și Nico
la-? Dumitru (Buzău).

TEXTILA BUHUȘI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 7—8 
(4-3)

Meci de mare luptă între două 
echipe de forțe egale. In prima 
parte Textila Buhuși a condus cu 
4—2 (min. 24) și, apoi, cu 5—4 
(min. 31), dar a cedat spre sfîrși
tul meciului cînd, mai insistente, 
țimișorencele au speculat greșelile 
în apărare ale adversarelor și au 
început să preia conducerea cu 7—5 
(min. 38). Revenirea din min. 43 
—44 a handbalistelor din Buhuși
— cînd au reușit egalarea — n-a 
putut să le aducă nici măcar un 
punct, deoarece în min. 49, timi- 
șorencele au înscris golul victoriei 
prin Maria Ștef.

Au înscris: Emilia Munteanu 3. 
Elena Asevoaie 2, Casandra Ago- 
roaie și Maria Stoleru — pentru 
Textila Buhuși, Maria Ștef 2, Cor- 
re’ia Gheorghiu 2, Natașa Vezelicî
2. Eva Kaspari și Boislava Marcov
— pentru Constructorul Timișoara

Au arbitrat Marin Marin și Ște
fan Șerban (București).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
MUREȘUL TG. MUREȘ 27—7 
(14-4)

Fără SzolSsi, Soos și Kardoș, 
Mureșul Tg. Mureș face doar figu
rație în campionat, fiind ca și re
trogradată încă de pe acum, cînd 
nu s-au disputat decît 13 din cele 
27 de etape ale întrecerii. Este 
greu de apreciat evoluția Universi
tății București în condițiile unui 
partener fără nici un fel de velei
tăți, chiar dacă a realizat un scor 
record.

Au marcat: Simona Arghir 8, 
Doina Furcoi 7, Niculina Iordache 
5 Elena Răducanu 4, Livia Scor- 
țescu 3 — pentru Universitatea 
București, Ilona Simon 2, Maria 
Bartha 2, Anca Birtalan, Rozalia 
Butta, Irene Mathe — pentru Mu- 
reșul Tg. Mureș.

Au arbitrat Romeo Iamandi (Bu
zău) și Ion Manoliu (Sibiu).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
R VPID BUCUREȘTI 23—11 (11—5)

Au marcat: Cristina Metzenrath 
Terezia Popa 4, Hilda Hrivnak 

4, Nadire Ibadula 3, Iolanda Rigo
3. Elena Onofraș 2, Georgeta Pișcu, 
Dorina Damian — pentru Universi
tatea Timișoara, Ana Stănișel 4, Ju- 
iieta Țopîrlan 2, Jana Rusoiu 2, Ma
ria Buzaș 2, Victoria Amarandei — 
Rapid București.

Au arbitrat Anton Munteanu și 
Ștefan Miculaș (Reșița).

Sîmbătă de la ora 15, se dispută 
partidele Progresul București — 
Constructorul Timișoara, Rapid 
București — Rulmentul Brașov, 

Mureșul Tg. Mureș — Universita
ra Timișoara, Textila Buhuși — 
I.E.F.S., Voința Odorhei — Univer
sitatea București.

5,

O NOUA SURPRIZA
IN GRUPA B

A CAMPIONATULUI
DE HOCHEI

I. P. G. G. București
Tirnava Odorhei 4 — 6

de 1 500 m, ce! mai bun timp : 3:48,3 
a fost obținut de sportivul etiopian 
Regassa Shibiru, în timp ce cunos
cutul recordman Kipchoge Keino 
(Kenya) a ocupat locul trei, în a- 
ceasta serie, cu 3:52,22.

Prima medalie de aur a con. 
cursului de judo a revenit lui Outta- 
ra (Coasta de Fildeș), Învingător la 
categoria mijlocie.

Turneul masculin de tenis a con- 
t’nual cu disputarea primelor parti
de din turul doi. Iată rezultatele în
registrate : ttaoudi (Republica Arabă 
Egipt) — Benedict (Tanzania) 6—1, 
6—n ; Joseph (Camerun) — Abdel- 
razik (Sudan) 6—2, 2—6. 6—1 ; 
delghani (Republica Arabă Egipt) 
Somakbo (Dahomey) 6—1. 6—3.

Rezultate înregistrate în 
competiții : baschet feminin : Repu
blica Arabă Egipt — Nigeria 56—34 
(26—12) : Republica Togo — Republi
ca Africa Centrală 34—32 (16—16) ;
handbal masculin : Senegal — Nige. 
ria 23—11; Republica Arabă Egipt 
— Algeria 15—12 ; voleibal mascu
lin : Senegal — Camerun 3—0.

PATINATORII
EFSKIND 

(NORVEGIA) 
Șl KOMAROV 

(U. R. S. S.) 
ÎNVINGĂTORI 
LA CORTINA 
D 'AMPEZZO

ROMA, 
preș). în 
cursului 
de patinaj 
Cortina 
sportivul 
Lasse Efskin a 
gat proba de 500 m, cu 
performanța de 39,17 
sec. Pe locul secund 
s-a clasat compatriotul 
său Byorang — 39.39 
sec., urmat de sovieti
cul Komarov — 39,60 
sec. Acesta din urmă 
a terminat învingător 
în cursa de 1000 
cu timpul de 
în imagine, 
Komarov 
într-o cursă 
oară, disputată la In
zell (R.F^G.), în care 
a fost întrecut de Va-

Muratov (URSS).
Telefoto .-
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FAVORITUL A.I.P.S.: MARK SPITZ VANCOUVER
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CALCULATOARE ELECTRONICE „TESLA" LA PATINAJ

PARIS. 12 (Agerpres). — în urma 
tradiționalei anchete, organizată .de 
Asociația internațională a • presei 
sportive (AIPS), pentru desemnarea 
celui mai bun sportiv din lume pe 
anul 1972, acest titlu a fost atri
buit înotătorului american Mark 
Spitz, care la Jocurile Olimpice de 
la Milnchen a cucerit 7 medalii 
de aur.

Iată cum se prezintă clasamentul 
celor mai buni 10 sportivi ai anu
lui 1972 : 1. Mark Spitz (S.U.A.) — 
natație: 217 puncte; 2. Eddy Merckx 
(Belgia) — ciclism: 148 puncte;
3. Shane Gould (Australia) — na
tație : 118 puncte ; 4. Lasse Viren 
(Finlanda) — atletism : 115 puncte;

5. Valeri Borzov (U.R.S.S.) — at
letism : 95 puncte ; 6. Ard Schenk 
(Olanda) — patinaj viteză î 82 
puncte ; 7. Emerson Fittipaldi
(Brazilia) — automobilism : 45
puncte ; 8. John Akii-Bua (U-
ganda) — atletism :
9. Olga Korbut
— gimnastică : 37 puncte ; 10 Hei
de Rosendahl (R.F. a Germaniei) — 
atletism : 27 puncte.

- patinaj
7. Emerson
— automobilism : 

Akii-Bua
37 pumote ;

(U.R.S.S.)

A RENUNȚAT...
VANCOUVER, 12 (Agerpres). — 

Orașul canadian Vancouver și-a re
tras candidatura de a organiza 
Jocurile Olimpice de iarnă din 
nul 1976. Intr-o declarație făcută 
reprezentanților presei, Sid Young, 
purtătorul de cuvînt al Comitetului 
olimpic canadian, a motivat această 
hotărîre, arătînd că nu mai este 
timp suficient pentru a se reame- 
naja si amenaja unele baze sportive 
din Vancouver.

a-

TURNEUL DE VOLEI (juniori) DE LA SOFIA
SOFI A. 12 ( VrerpresL

Ciștigatoni ultimei pro
be de coborire din ca
drul „Cupei mondiale" 
de schi, de la Garmiscl 

elveția 
(la m

PartenkiTchen : 
nul Collombin

SCHIOARA FRANCEZA 
A CÎȘTIGAT SLALOMUL

ION TIRIAC $1 TRAIAN MARCU LA STARTUL
TURNEULUI DE LA BIRMINGHAM (statal Alabama-S.U.A.)

slovacia și formația Școlii sportive 
nr. 1 din București. In competiția 
feminină, pe primul loc s-a situat,

> asemenea. reprezentativa Bulga- 
ei. urmată de R.D. Germană. Ce- 
«lovacia șț echipa secundă a Bul
ine:. Iată rezultatele înregistrate 

în u’tma zi a competiției : mascu
lin : Cehoslovacia — Școala spor
tivă nr. 1 București 3—1 (15—12, 
1-5—8, 10—15, 15—13): Bulgaria —

Germană 3—1 (8—15, 15—10, 
feminin : Cehoslo- 

iria II — 3—2 (16—14, 
15—8. 16—14): Bulga- 

ar.ă 3—0 (15 —

SCHIORII AUSTRIECI DOMINA
MARTIME DUCRCS

DE LA RUMS HYFTIA
CAMPIOXATEIE l\TER\ATIO\ALE UNIVERSITARE
ITES l ( Vcernres AIP-

rece-
■ci. Cursa masculină a revenit 
Gerfried Zobel, cronometrat în 

două manșe cu timpul de 
iar cea feminină s-a în- 

c cu victoria schioarei Aglaja 
Schillinger, 93.67 sec.

sec.
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VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
> >

DISTINCȚII PENTRU CE SE RETRAG

EVOLUȚIA TINERILOR HOCHEIȘTI ROMANI
0 PLĂCUTĂ SURPRIZA

Reprezentativa 
mâniei la hochei 
tigat recent turneul internațional de 
la Biel, întrecînd tinerele selecțio
nate ale Elveției, Ungariei, Austriei, 
Italiei și Bulgariei. După cum subli
niază ziarul „Spart"-Zurich victo
ria hocheiștilor români cu 5—2 în 
fața echipei elvețiene (care pornea 
mare favorită) în partida decisivă 
a lăsat o puternică impresie.

„Hocheiștii români — scrie zia
rul ..Sport" Ziirich — robuști și cu 
o bună pregătire fizică au știut să 
folosească aceste avantaje, impu- 
nindu-se în fața mai puțin experi
mentatei selecționate elvețiene. 
Chiar și în minutele cînd au evo
luat în inferioritate numerică, româ
nii au acționat calm, temperînd cu 
siguranță atacurile furtunoase ale 
gazdelor".

Apreciind în continuare compor-

CINE EȘTI DUMNEATA,
J 7

tarea tinerilor sportivi români, care 
au cîștigat în acest turneu toate cele 
5 partide, înscriind 29 de goluri și 
primind doar 6, ziarul din Zurich 
precizează :

„Nu ne-am așteptat să vedem o 
echipă a României atît de solidă. Ea 
s-a impus clar în toate partidele 
datorită faptului că jucătorii au o 
bună tehnică, patinează destul de 
rapid și știu să folosească vigoarea 
fizică în lupta directă cu adversa
rul pentru puc. Pentru toată lumea, 
evoluția hocheiștilor români a în
semnat o plăcută surpriză".

Recent la sediul f< 
tație din R.D. Germ 
festivitatea înmînării 
distincții cîtorva d 
buni înotători ge 
retras din activi: 
nală. începînd 
1973.

Nu vom mai 
pe blocstarturi 
ciale pe Kiaus 
ropean în proba de 
(Barcelona 1970) și fost recordm 
al continentului, pe Udo Poser, com
ponent al ștafetei de 4x100 m mixt, 
campioană a Europei (1970). pe 
Helga Lindner cîîtigătoare a curse: 
de 200 m delfin la Barcelona (1970) 
Și

Hoffmcister. Mar 
Komar

vedea 
în <

Katzur, ce

„Cine este de fapt Viaceslav Le
meșev, campion olimpic la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen ?“ — așa-și începe cores
pondența din Moscova Evgheni 
Rubin. „întrebarea nu este deloc 
retorică. învingînd în finală pe fin
landezul Virtanen, Lemeșev a cobo- 
rît din ring tot atît de necunoscut 
cum a fost de fapt și după prima 
partidă cu boxerul turc Kuran. în 
amîndouă cazurile, pugilistul a stat 
în ring mai puțin de o rundă. Un 
lucru curios, 
tot atît 
ca și în 
versați 
Uniunea 
meșev 
mare surpriză, la fel ca și pentru 
cei ce l-au urmărit la Milnchen 
pentru prima oară. Numele Lemeșev

MERITĂ

în patria lui se știe 
de puțin despre Lemeșev, 
străinătate. Pentru cei mai 
pasionați ai boxului din 
Sovietică, victoria lui Le- 
și medalia de aur sînt o

VIACESIAV EEMESEV?
este cunoscut. Campionul olimpic 
mai are doi frați mai vîrstnici, am
bii boxeri, maeștri ai sportului. 
Pierzînd la Spartachiada de la Mos
cova meciul cu Rufat Rîșkiev, cam
pionul țării, Viaceslav își pierduse 
practic și locul din lotul pentru 
Olimpiadă. Dar iată o știre de sen
zație : la Milnchen, reprezentant la 
categoria mijlocie pleacă Viaceslav 
Lemeșev ! Hotărîrea a fost luată 
de antrenorul echipei Uniunii So
vietice Anatoli Stepanov. Ochiul a- 
cestui experimentat antrenor de 
box, care și-a închinat 30 de ani 
muncii de pedagog, a văzut în Le
meșev un viitor mare pugilist și — 
după cum singur mărturisește — a 
riscat. Rezultatul îl cunoaștem. A- 
tunci cîmd crainicul anunța victoria 
lui Lemeșev la categoria 75 
campionul olimpic parcă ne-a 
prezentat pentru prima oară. 
20 de ani. Este ofițer, proaspăt
sătorit și un vînător pasionat. Viata 
de boxer a lui Viaceslav abia în
cepe iar greul... urmează" — încheie 
Evgheni Rubin.

kg, 
fost 
Are 
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OARE?
După cum se știe, între 26 februa

rie și 4 martie se vor desfășura la 
Bratislava campionatele mondiale 
de patinaj artistic.

Comitetul de organizare a C.M. a 
primit pînă în prezent înscrieri din 
partea federațiilor de specialitate 
din 15 țări, după cum urmează: 
Anglia, Austria, Canada. Elveția, 
Finlanda, Franța. Italia, R.D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Olanda, 
Polonia, S.U.A. Suedia. Ungaria și 
U.R.S.S. Se așteaptă confirmarea 
participării patinatorilor din Japo
nia, Iugoslavia ți alte țări.

Federațiile de specialitate sînt

M. CIUC, 12 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru). în cea de a doua 
zi a competiției — turul IV al campio
natului național, grupa B — surpriza 
a tost din nou prezentă, chiar în pri
mul meci, în care favorita, I.P.G.G. 
București, a fost învinsă de către Tir
nava Odorheiul secuiesc cu 6—4 (2—1, 
2—1. 2—2). Jocul a început în nota
da dominare a hocheiștilor din Odor
hei care în min. 10 conduceau cu 2—0. 
Ei au avut un atac eficace șl o apărare 
ermetică, în special în primele 
reprize. Studenții bucureștenl, 
prinși de la început de replica 
roasă a adversarilor lor, nd 
putut regăsi, fiind depășiți cu 
ușurință, mai ales în repriza I.

Au marcat Vass (2), Andrei, 
Peter și Albert pentru Tirnava, 
tiv Constantlnescu (2), Rus șl Vlșan.

Au arbitrat Gh. Tasnadi (bine) șl Fr. 
Sprencz (satisfăcător).

Tn cel de al doilea meci : 
Cluj — Avîntui Gheorghieni 
5—1. 6—2).

FR.

două sur- vlgu- s-au 
destulă
Tarcsi, 
respec-

Agronomia
13—4 (2—1,

SZEKEDI
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OPȚIUNILE PUBLICULUI CUBANEZ

obligate să ti
ale participanților oină la 1 
bruarie. ~
Dâlă <1 
pînă la

Piuă
din străinătate acreditați
pionate se ridică la 67, numărul fo
toreporterilor este de 20. iar cel 
al comentatorilor de televiziune 
de 39.

La ora actuală, marea majoritate 
a biletelor pentru toate zilele de 
concurs au fost vîndute — în spe 
cial la probele libere.

La C.M. vor fi folosite tabele elec
tronice de calcul de fabricație 
,,Tesla", deservite de specialiștii 
centrului de calcul din Bratislava.

Trei dintre „băieții de 
aur" ai handbalului iu
goslav : Pokrajac, Fai- 
firici și Pribanici — 
din echipa campioană 

olimpică

Gazeta vest-germană „Munchner 
Merkur" scrie despre unele fapte 
care califică sportul profesionist;

„Desigur că în zilele noastre 
sportul nu mai are nevoie de nici 
un fel de reclamă, deoarece el a 
atras în orbita sa milioane de oa
meni ai planetei noastre. Se întâm
plă uneori ca el să provoace și 
mari deziluzii și asta nu numai din 
cauza unor rezultate mai slabe, ci 
datorită unor jertfe inutile. Astfel, 
pe circuitul de la Nilrburgring, doi 
oameni și-au pierdut viața în în
cercarea de a bate recorduri, trist 
eveniment care și-a găsit însă 
aproape imediat ecou pe autodro-

mul din Louisville (S.U.A.), unde 
au pierit trei conducători de mașini 

, de formula 1... La congresul de me
dicină sportivă de la Wiirzburg, 
unul dintre conferențiari a calificat 
boxul profesionist drept „omor or
ganizat". Citind toate acestea, ori
cine își poate pune întrebarea lo
gică, cu privire la sportul profesio
nist : „Merită oare să mai existe 
un asemenea sport, de vreme ce 
necesită atitea jertfe ?“

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Opinia publică din Cuba, chemată 

să-l desemneze pe cel mai bun 
sportiv al anului 1972 s-a oprit a- 
supra campionului olimpic la cate
goria grea, excelentul pugilist Teo- 
filo Stevenson.

Concomitent cu această opțiune, 
boxul a fost declarat prima dintre 
disciplinele sportive cubaneze ale 
anului 1972. Alegerea este firească, 
întrucît se știe că pugiliștii cubanezi 
s-au întors de la Milnchen cu nu 
mai puțin de trei medalii de aur 
și cîte una de argint și de bronz.

în același timp, dintre candidatele 
la titlul de cea mai bună formație 
cubaneză a anului, a fost aleasă 
echipa națională de baschet, meda
liată cu bronz la Jocurile Olimpice

FOTBAL DINCOLO DE CERCUL POLAR
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Comitetului 
r__ _ și sport de
pe lîngă Consiliul de miniștri al 
Uniunii Sovietice a luat în discu
ție de curînd modul în care au fost 
aplicate măsurile pentru dezvoltarea 
fotbalului în U.R.S.S., așa cum au 
fost expuse în hotărîrea luată de 
acest înalt for în luna august a a- 
nului 1970.

Se constată că in general se iau 
măsurile cuvenite pentru ca fotbalul 
să devină cu adevărat , un sport de 
masă. Astfel, numai în R.S.F.S R., 
lucrează permanent un număr de 
peste o mie de antrenori cu nor-

Colegiul special al 
pentru cultură fizică

demă întreagă, plus încă 11000 
instructori și activiști obștești. Peste 
20 000 de elevi se antrenează zilnic 
în cele 120 de școli de specialitate, 
deservite de peste 500 de antrenori 
calificați. O mulțime de noi sta-, 
dioarie au apărut pe teritoriul U- 
niunii Sovietice, dintre care unul 
situat chiar dincolo de cercul po
lar. la Sîktîvkar, capitala R.S.S.A. 
Komi.

A fost aprobat în unanimitate un 
plan de măsuri pentru anii 1973— 
1976, menit a aduce fotbalul sovie 
tic la înălțimea mijloacelor de care 
dispune.

Cu o rundă înaintea încheierii turneu
lui internațional de șah de la Hastings, 
pe primul loc în clasament se află poa
rele maestru danez Bent Larsen, cu 
10.5 puncte, urmat de Uhlmann (R.D. 
Germană) _  9 puncte și o partidă în
treruptă, Hartston (Anglia) — 8.5 puncte 
și două partide întrerupte. Hort (Ceho
slovacia) și Radulov (Bulgaria) — 8 5 
puncte etc. în penultima rundă (a 
14-a). Larsen l-a învins pe Rajkovici. 
Hort pe Barcza, Eley pe Radulov, iar 
Stean a cîștigat la Wade. Andersson a 
remizat cu fostul campion mondial. Va
sili Smîslov. Celelalte partide, printre 
care Uhlmann — Hartston, s-au între
rupt.

tlcl. performerul competiției a fost 
Aleksandr Țîgankov (în vîrstă de 24 de 
ani), care a stabilit un nou și valoros 
record unional la multiatlon, cu un 
total de 164.420 puncte. în cele patru 
probe disputate, Tîgankov a obținut ur
mătoarele rezultate : 500 m — 39,5 sec.; 
1 500 m — 2:01,3 (nou record unional); 
3 000 m — 4:08.2 și 5 000 m — 7:41.3. In 
cadrul concursului feminin, Vera Kras
nova a cîștigat proba de 500 m, în 42,6 
sec. (nou record unional), iar Lasma 
Kauniste și-a adjudecat victoria în 
cursa de 3 000 m, cu timpul de 4:52. La 
multiatlon. pe primul loc s-a clasat 
Nina Statkievici, cu 184,366 puncte.

nouă cursă de slalom special. Victoria 
a revenit sportivului elvețian Adolf 
Roestl, cronometrat în cele două manșe 
cu timpul de 97,48 sec. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat italienii Tino Pie- 
trogiovanna — 97,50 sec. și 
Schmalsl — 97,89 sec.

Eberardo

Au luat sfîrșit întrecerile concursului 
de patinaj viteză, desfășurate pe pati
noarul de altitudine ,.Medeo“, de la 
Alma Ata, la care au fost prezenți nu
meroși campioni și recordmeni sovie-

Din cauza cantității insuficiente de ză
padă existentă pe pîrtii, organizatorii 
concursului internațional de schi (con- 
tînd pentru „Cupa Europei4*) de la Tar- 
visio au fost nevoiți să înlocuiască pro
ba masculină de slalom uriaș cu o

In cadrul sferturilor de finală 
pei campionilor europeni” la 
feminin s-au disputat alte trei partide. 
Deținătoarea trofeului, echipa Daugava 
Rig? a jucat în deplasare cu formația 
poloneză K.S. Lodz, pe care a învins-o 
cu categoricul scor de 02—48 (45—2.9).
O victorie în deplasare a obținut și 
Soarta Praga, care a dispus cu 70—50 
(29—26) de formația iugoslavă Vozdo- 
vac. Echipa S.C. Pernik a întîlnit pe 
teren propriu formația franceză U.C. 
Clermont Ferrand. Baschetbalistele bul
gare au terminat învingătoare cu scorul 
de 73—59 (32—29).

ale „Cu- 
baschet
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