
După vizitele în Pakistan și Iran,

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

A.

S-A ÎNAPOIAT ÎN CAPITALA
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună 
Ceaușescu, 
ficială în 
ția 
Bhutto, 
Iran, la 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr 
și împărătesei Farah 
Șahbanu. s-a înapoiat 
după-amiază in Capitală.

Șeful statului român a 
țit de George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului 
Gheorghe Oprea, consilier 
dintelui ' Consiliului de 
experți.

La aeroportul Otopeni, 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întâmpinați de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer,

care. 
Elena 

o vizită o- 
la iavita-

Zulfikar Aii 
în 

Șahinșahului

cu tovarășa 
a făcut 
Pakistan, 

președintelui 
și o vizită neoficială 

invitația

Pahlavi 
sîmbătă

fost inso-

Exterior, 
al preșe- 
Stat, de

tovarășul

Manea Mănescu,
Mlzil, Gheorgt

Virgi
Berghianu, Florian 
Emil ‘

u
Gheorghe 
Iosif

Paul Niculescu- 
le Pană Gheorghe Ră- 

dulescu, Virgil Trofin. Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache. Emil ’Draganeseu, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, 
Răutu, Gheorghe Sb 
Voitec, Iosif Banc, 
Bâbălâu, Miron Cons-or. 
rel Duca. Mihai Gere, 
Vasile Patilinet Ion 
Ștefan Andrei, Io 
ună cu soțiile.

Erau prezenți, 
membri ai C C. al 
liului de Stat și ai 
ducători de institi 
organizații de masă 
generali, ziariști.

Au fost de față 
Iranului la București, Sadegh 
Sadrieh, cu soția, însărcinatul cu 
afaceri ad-înterim a’ Pakistanului. 
M. Akhbar Agha. șefi ai unor misi
uni diplomatice acreditați la

Leonte 
Stefanoica.

Constantin 
inescu, Au- 
Ion Ioniță, 

Stănescu,

asemenea, 
ai Consi- 

con- 
centrale și
și obștești,

de
P.C.R., 
guvernului.

tții

București, alți membri ai 
diplomatic.

Miile de 
prezenți pe 
călduroasă

cetățeni ai 
aeroport, au 
primire

Capitalei, 
făcut c 

tovarășului
Nicolae Ceaușescu, scandind, minu
te în șir, numele conducătorului 
partidului și statului nostru. Ei 
și-au manifestat cu însuflețire sa
tisfacția și aprobarea față de re
zultatele fructuoase ale vizitelor 
întreprinse, sub semnul prieteniei, 
stimei și încrederii reciproce, în 
Pakistan și Iran, vizite care au con
stituit momente de seamă în evo
luția relațiilor țării noastre cu a- 
ceste state și au marcat, totodată, 
contribuții importante la opera de 
pace și colaborare internațională. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu cordialitate urărilor de 
bun sosit, aclamațiilor, manifestări
lor pline de căldură ale 
Capitalei.

Plecarea din Teheran
TEHERAN 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. N-coiae 
Ceaușescu, a primit sîmbătă dimi
neață în vizită protocolară, la re
ședința sa de la Palatul Alb din 
Saadabad. pe Amir Abbas Hoveyda. 
primul ministru al Iranului și pe 
Ahmad Mir Fenderesky, ministrul 
afacerilor externe ad-interim.

La primire au fost prezenți 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe, Gheorghe Oprea, con
silier al președintelui Consiliului 
de Stat, și Alexandru Boabă, am
basadorul României la Teheran.

In cursul întrevederii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme ale relațiilor ro- 
măno-iraniene și ale vieții interna
ționale actuale.

★
TEHERAN 13 (Agerpres). — Sîm

bătă la amiază a luat sfîrșit vizita 
neoficială pe care a efectuat-o în

Ahmad Mir Fenderesky, 
Jul de am"»:â D jaaf ar Chafeg- 

imperiale, 
iraniene 

poporului

ca
T

: muitare.
de stat ale 
Președintele

Snârîsah-, 
in revistă

înuare tovarășul Nicolae 
și tovarășa E 

își iau rămas him c 
Curții imperiale, 

. ministrul afac-e: ex

teme aJ
genes
hat, șeful Casei militare 
și celelalte personalități 
venite sâ-i salute pe solii 
român.

La riadul lor. Șahinșahul 
și împărăteasa Farah îsi iau

Aryamehr 
ră

mas bun de la George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Gheor
ghe Oprea, consilier al președin
telui Consiliului de Stat și cele
lalte persoane oficiale române care 
l-au însoțit pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în vizita sa în Iran.

t-u. scara avionului, nreșed'ntele 
N.eolae Cenușesej și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au luat un călduros 
tiaaaa bon de la Șahinșahui Iranu- 

: ihammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, ș. Iturărâ sasa Farah.

La ore’e II-30. era locală avio- 
prez.ier.'.al a decolat de ps 

tiuțim tul din Teheran îndreptin- 
Gu-«e spre București.

șese-

în campionatul feminin de handbal

11J0.

populației

(Agerpres)
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corpului Rapid - Dynamo BerlinBucurești

Foto: Dragoș NEAGU

rezultatul meciului, 
două loturi :

Cîteva dintre jucătoarele de 
Iu Dynamo Berlin, la antre
namentul de ieri dimineață.

BUCUREȘTI
Marta

(„Cupa campionilor europeni41)

ZIAR AC.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXIX

IN COMPETIȚIILE CONTINENTALE DE VOLEI, MECIURI FEMININE DE MARE INTERES

Ieri dimineață, în sala Giulești 
din Capitală au făcut antrenament 
voleibalistele de la Dynamo Berlin 
care vor întîlni azi, cu începere de 
la ora 10, tot în sala de lîngă podul 
Grant, echipa noastră campioană. 
Rapid București. Antrenamentul 
campioanei R. D. Germane a fost 
deosebit de puternic, dar ceea ce a 
impresionat în primul rînd a fost 
gabaritul voleibalistelor berlineze, 
forța lor ieșită în evidență la finali
zarea acțiunilor de atac. Este o 
echipă cu o medie de înălțime de 
aproape 1,80 m, cu jucătoare avînd 
o detentă impresionantă și un joc

în continuă mișcare. Așa stînd 
lucrurile, Rapid va avea o adver
sară puternică, care o va pune la 
încercare foarte serios. Să nu uităm 
că opt 
Dynamo 
zentativ

Rapid 
cîteva jocuri susținute în compania 
formației masculine Locomotiva 
București. Echipa noastră campioa
nă, deși a avut în perioada de pre
gătire și chiar în această săptămînă 
cîteva indisponibilități (accidente, 
examene școlare etc.) s-a antrenat 
cu sirguință.

Ținînd seama de valoarea volei
balistelor ce vor evolua azi pe 
parchetul sălii Giulești, de numărul 
mare de jucătoare prezente în re
prezentativele ambelor țări,, este de 
așteptat să asistăm la un valoros 
spectacol voleibalistic. Va reuși 
Rapid să anihileze forța de atac a 
echipei oaspe ? De răspunsul la 
această întrebare va depinde, cre
dem, chiar

Iată cele

dintre jucătoarele de la 
fac parte din lotul repre- 
al R. D. Germane.
și-a încheiat pregătirile cu

13 (prin
nostru).

vechea 
trăiesc în 

marilor 
susține

telefon de la
Iubitorii sportu- 

cnpitală a 
aceste mo- 

competiții :Surpriză de proporții: Textila Buhuși-L E.F.S. 15-10! IAȘI, 
trimisul 
lui din 
Moldovei
mente febra 
Penicilina susține mâine (n.r. azi) 
in frumoasa Sală a Sporturilor pri
mul meci din cel de al doilea tur 
al ..Cupei cupelor", avînd ca ad
versară. puternicii echipă Slavia 
Bratislava.

In vederea acestui joc, cu miză 
deosebi: de importantă, formația- 
condusă de N. Roibescu s-a pregă- 

in'ens pentru a avea o com- 
e cit mai bună.
iotul voleibalistelor ieșene.

Ia patinaj viteză

DE

„Cupa Agronomia Cluj

PiTEȘTI, 13 (prin 
misul nostru).

Același public n 
ziast a populat și sîmbătă tril 
Sălii sporturilor din Pitești

ică în 
prezent.

Butan și Pe'

naiura

îraian lOANIJESCU

PRIMELE 
PRIMELE

be
ate
se IN CAUTAREA UNEI OAZE 

ZAPADA IN PARING

Știți
Pe- 

ginație : 
în sala 
ate va

Pa- 
Și 

ie sub zero 
educație fi- 

a organi- 
. pe patinoarul 
pe baza navo- 

on Jiul. un concurs de pa
tinaj viteză, deschis tuturor tine
rilor 
care 
concu

domnește optimismul. Toate fetele 
speră să obțină o victorie la capă
tul unui joc de calitate. Desigur, 
sînt luate în considerare și calită
țile adversarelor, recunoscute prin 
aceea că practică un volei modern, 
cu execuții de înaltă tehnicitate. Am 
discutat cu cîteva dintre fete : Flo
rentina Itu (căpitana echipei) : 
,,Avem o misiune dificilă, de care 
dorim să ne achităm cu bine" ; 
Aurelia lehim : ..Dacă atacul va 
funcționa Ia adevărata lui valoare, 
atunci sperăm să ne impunem**.

Antrenorul N. Roibescu ne-a co
municat următorul sextet : Floren
tina Itu, Cristina Popa, Carolina

Hatură, Aurelia Ichim, Adriana Al- 
biș, Ana Chirițescu. Vor mai fi uti
lizate : Dana Zahareanu, Livia Do- 
brescu, Nadia Brumă, Mariana 
Raevschi și Georgeta Popescu.

Echipa Slavia, sosită sîmbătă 
seara tîrziu, se prezintă cu un lot 
valoros, din care două jucătoare au 
fost prezente și la J.O. de la Muh- 

chcn : Marisova, Molisova.
Partida, care va începe la ora 11, 

va fi condusă de o brigadă de ar
bitri din Iugoslavia : Z. Racicî, și 
lî. Tomici.

RAPID
Davila Plocon) :
Constanța Bălășoiu, Petra 

Tudora, Eugenia 
Băltăreții, Iuliana 

Baga, Ruxandra 
Ionașcu.

Florica 
Cristina 
Mariana 
Olimpia

(antrenor
Szekcly, 

Stoica, 
Kebac, 

i Paul, 
Vraniță,

DYNAMO BERLIN (antrenori 
Siegfrid Kohler și Wolfgang Kipf) : 
Anette Heller, Barbara Czekalla, 
Margrit Griineberg, Hermine Scha
ller, Monika Meissner, Dietlinge 
Schwartz, Christine Walther, Kare- 
na Borcherding, Ricarda Thierbach, 
Erika Dettmann, Gudrun 
Ingrid Hamann.

Partida va fi condusă de 
iugoslav P. Tavici — I.

Sauer,

cuplul
Tomici.

Emcnuel rÂNTÂNEANU Mircea TUDORAN

VIATA

VIATA

A. ORAȘELOR TARII

Aneta
1.E.F.S

telefon, de la tn-

RAPID BUCUREȘTI — RULMEN
TUL BRAȘOV 10-13 (5-5).

SENIORII SI JUNIORII 
ÎN DISPUTE

CONSTRUCTORUL

TUȘXAD, 
trimisul

omicit TIMIȘOARA
PROGRESUL BUCUREȘTI

7—7 (4—5)

PETROȘANI
CINE CĂUTA 

GĂSESTE
J

Unde-i iarna pe Valea Jiului ? 
Sus. pe Paring, zăpada c doar de 
un lat de palmă, jos, Ia Petroșani, 
Lupeni. o spoială de alb. Ne amin
tim insă, că prin octombrie, venind 
la un meci de fotbal. Ia Petroșani 
am găsit zăpadă de peste 10 cm, 
iar pe Paring, in preajma cabanei 
Rasa, ajungea la aproape o jumă
tate de metru. Norii sînt lisați peste 
noi. umezeala plutește in aer ali- 
mentind doar speranțele localnicilor 
intr-o nea bogată. Nu de alta, dar 
inițiativă există, calendar așișderea, 
dar zăpadă nu-i... „Cam antisporti- 
ve ultimele ierni...** ni s-a spus pe 
aici.

Fotbaliștii
„Știința" la primul 
antrenament in aer 

liber

întrecerilor 
doua reuni 
Cluj". Conf 
rii fruntași și mai 
desfășurate de data 

*me splendidă și o g
toare, s-au soldat cu 
și surprize plăcute. 
Coroș. care se anunța 
serios la titlul de campion absc 
1973, s-a dovedit din nou ce 
rapid dintre seniori, iar Maria Taș 
nadi, încă r.erestabilită după grip, 
de care a suferit, a avut o puternică 
adversară în Sanda Frum. De ade
menea, juniorii Lidia Vaszi. Gheorghe 
Dumitrescu, Ladislau Focht au» reu
șit să’ se numere printre animatorii 
probelor, clasîndu-se înaintea unor 
sportivi cu experiență. Campionul 
absolut a] țării, Victor Sotirescu, nu 
a participat fiind oprit de medic.

Marcela Duță (Șc. sp. 2 București) 
continuă seria recordurilor, ea a 
lergat" 200 m (cat'. 11—12 ani) 
24,0 (v. r. 24,3).

Rezultate
500
45,2 
D
Gh 
și ' 
1 000 m : 
Ciiibanu 
L 
nioare — 500 ni : 1. 
sp. Sibiu) 53,0, 2.
(S.C.M. Ciuc) 53,1, 
(C S M. Ciuc) 53.7 ;
ria Tașnadi 1:52.0,
1 ‘3.8, 3. Lirlia Vaszi
I au terminat victorioși : Liana Car- 
daș (Mureșul Tg. Mureș) 54,7 și, res
pectiv 1.58,6 și Stetian Delta (C. S. 
Școlarul Buc.) 48.9, și, respectiv, 
1:44,3 — la 500, respectiv, 1 000 m.

TEHNICE : seniori 
ni : 1. V. Coroș (Dinamo Brașov) 

! 2. A. Okos (S.C.M. Ciuc) 45,9, 3.
Lăziirescu (S C.M. Ciuc) 40,6, 4. 
Dumitrescu (Constructorul Buc.) 

V. Ionesco (Șc. sp. 2 Buc.) 47,4 > 
1. V. Coroș 1:35,2, 2. A. 

(Agronomia Cluj) 1:39,1, 3. 
Focht (Dinamo Brașov) 1:39,4. Se- 

Sanda Frum (Șc. 
Maria Tașnadi 

3. Lidia Vaszi
1 000 m : l. Ma-
2. Sanda Frum 
1:58,5. La juniori

re

>1..
ste de o ma-

Așa s-a și
tele 30 și
Ru Imentul

fârâ a pri
vnc j cerea
iî p _ . dezinv.

din școli și întreprinderi 
au participat cîteva sute

a 10 febra. 
Casei de cu

la 
de 
în- 
era 

zeloși 
pri-

Vreți să 
CAI E.F.S. 
a ima,

avea loc ..Balul sportivilor", 
care invitații — sportivi, antrenori, 
profesori de educație fizică, acti
viști obștești — vor primi, contra 
10 lei, un bilet de intrare, pro
gram ce va cuprinde : fotografia 
echipei de fotbal Jiul, lista celor 
mai buni sportivi ai municipiului 
în 1972, calendarul pe anul în 
curs și enumerarea surprizelor se
rii : demonstrații de luptă, box, 
„fuga în sac" și un concurs gen 
„Cine știe cîștigă".

Pentru că vecinătatea Parîngu- 
lui — loc tradițional al întrece
rilor de schi — nu poate da li
niște localnicilor nici măcar 
perioade de iarnă mai săracă 
zăpadă, forurile de resort s 
gindit să „forțeze** mina naturii, 
propunindu-și organizarea concursu
lui inaugural al sezonului de schi. 
Oaza de zăpadă a fost găsită in 
preajma cabanei I.E.F3. din masi
vul Paring. După cum ne-a spus 
președintele organului sportiv local, 
Dorel Vladislav, la acest concurs 
de deschidere participă schiori de 
la asociațiile sportive Minerul Lu
peni. Energia Paroțeni. Paringul 
Școala sportivă din Petroșani.

• în 
i în 
s-au

Și

ZILE DE CURS,
ANTRENAMENTE

performanță din Pe- 
inseamnă, în primul rînd, 

Cunoscînd, 
divizionari 
pregătirile, 
însoțiți de

CAMPIONATUL CELOR MAI BUNE
ECHIPE DE TENIS DE MASA
o reușită care trebuie consolidată

A\\’

• Titlurile se află In posesia celor mai valoroase formații: Progresul Bucu
rești (f) și C.S.M. Cluj (m) • Continuă să planeze tăcerea asupra retragerii
echipelor brașovene din campionat • Carențe remediabile printr-o mai bună

coordonare a activității

Sportul de 
troți 
echipa de fotbal Jiul, 
însă, faptul că fotbaliștii 
nu și-au reluat încă 
ne-am îndreptat pașii, 
Staicu Băloi, activist sportiv și co
respondent al ziarului nostru, spre 
celălalt club din localitate, Știința.

Urcind spre înălțimea la care este 
situat Institutul de mine, ne-am 
întîlnit cu internaționalii Dinu și 
Birgăunaș, component ai echipei 
de rugby studențești, formație cu

Pout SLAVESCU 
Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 3 a)

Inițiativa forului nostru de specia
litate de a reînființa campionatul 
republican de tenis de masă — după 
formula diviziei (tur și retur) s-a 
dovedit nu numai bine inspirată, dar 
și extrem de utilă. Echipele partici
pante au avut posibilitatea să-și ro
deze și să-și verifice efectivele de 
sportivi pe o perioadă îndelungată, a- 
proape tot anul, cu excepția pauzei 
din timpul lunilor de vară. Ceea ce 
a contribuit, Indiscutabil, la ridica
rea potențialului de joc și implicit 
la efectuarea unui schimb de expe
riență foarte folositor.

Așa cum se știe, titlurile naționale 
au revenit formațiilor Progresul 
București (Maria Alexandru, Viori
ca Moldovan, Victoria Babiciuc, Ma
riana Baciu, antrenor Victor Vtado- 
ne) la fete și C.S.M. Cluj 
Doboși. Dorin Giurgiucă, 
Bozga, 
Farkaș _____ , .„ ___ ,.. _ ... ......
discuție cele mai valoroase teafn-uri 
și succesul lor reflectă instruirea su
perioară pe care au urmat-o sub în
drumarea unora dintre cei mai 
petenți antrenori de la noi.

(Șerban
Gheorghe 

Ernest Papp, antrenor emerit 
Paneth) la băieți. Sînt fără

Desigur, performanța echipei bucu- 
reștene se datorează, mai ales, maes- 
trei emerite a sportului Maria Ale
xandru, prima jucătoare a țării, dar, 
merită a fi subliniat și aportul Vio- 
ricăi Moldovan, cu o evoluție' con
stant bună de-a lungul întregului 
campionat.

Faptul că titlul masculin se află 
după doi ani de absență, din nou la 
Cluj, în posesia elevilor lui F. Pa
neth, confirmă, în continuare, mun
ca laborioasă și pricepută pe care o 
desfășoară cunoscutul antrenor clu
jean.’ Acest tehnician a crescut și o 
echipă feminină (locul 4), cuprin- 
zînd două tinere cu reale perspecti
ve, Lîgia Lupu și Maria Șinteoan.

Dintre celelalte competitoare, vom 
mai evidenția comportarea Politehni
cei, Progresului, Locomotivei (toate 
din București) și Comerțului Tg. Mu
reș — b'ieți și Voința Arad, Spartae

Constantin COMARNISCHI

com-
(Continuare in pag. a 3-aj
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CEL MAI BUN VELIST AL ANULUI

De mal bine de 20 de ani, ne-am 
obișnuit să-1 vedem în colțul ringu
lui, ștergîndu-i de sudoare pe „tri
colorii" noștri, dîn.du-le curaj, insu- 
flîndu-le noi forțe atunci cînd balan
ța luptei era încă în cumpănă... Ne-au 
devenit familiare de multă vreme, 
gesturile febrile care îl trădează nu 
numai încordarea, dar parcă și do
rința de a sări uneori peste corzile 
ringului, în ajutorul elevului său a- 
fiat în încurcătură.

Ceea ce nu cunosc, poate, unii, este 
Insă faptul că actualul antrenor fe
deral, Ion Popa, a fost în tinerețe 
unul, dintre cei mai buni boxeri din 
țara noastră.

Reconstituiesc, Împreună cu Ion 
Popa — surprinzător de țînăr și agil 
pentru cei 55 de ani ai săi — o mică 
fișă biografică. Primii pași, în box, 
sala din Slatina, condusă de antreno
rul Cristian Panaitescu. Primul idol : 
Patriciu Milcoveanu. Apoi, Bucu- 
reștiul... Sala Tirul : antrenor Toma 
Panaitescu și Costică Nour. Colegi 
de sală : Ion Gorun, Lucian Popescu, 
Vasile Stoian etc. Primul titlu de 
campion amator al țării ! 1939, la
pană. Prima „lecție- serioasă primită 
în carieră : de Ia Lucian Popescu, 
(„în vara lui 1939, Lucian se pre-

ADEVĂRURI
• Trăiască suporterul! Chiar și 

cel mai pătimaș ! V-ați gîndit vreo
dată cum ar „arăta" o mare fina
lă, care n-ar fi urmărită decît de 
un 
nici

singur spectator sau chiar de 
unul ?

Jucătorii de rugby — ați vă- 
— cad foarte des la pămînt,zut

după ciocnirile cu adversarii. Dar, 
ei se ridică imediat, reluînd jocul. 
Fotbalistul căzut stă în continuare 
jos, așteptînd ca arbitrul să fluiere 
fault.

gătea la „Tirul" pentru meciul cu 
Dolhem, în care „miza o constituia 
titlul european". I-am fosț aproape 
o lună partener la mănuși și ajunse
sem în. pragul disperării : nu reu
șeam să-i evit „directele" de stingă". 
Alte două titluri de campion național, 
apoi meciuri „tari" cu Vasile Stoian, 
Vasile Roșea, Mieiu Doculescu, Con
stantin Cionoiu... „Rivalitatea" cu Gri- 
gore Jelesneac (două meciuri nule șl 
trei victorii), cu Ion Mihăilescu... !n- 
tîlniri internaționale la Paris și Bucu
rești, iar în 1948. absolvirea școlii de 
antrenori și... stop carierei de boxer...

— Ești, de mai bine de 20 de ani, 
antrenorul lotului republican. Ți-au 
trecut prin mină toate „garniturile", 
cum s-ar spune. Ai fost la cinci O- 
limpiade. Care a fost cea mai bună 
performanță a boxului românesc ?

— Fără îndoială, Olimpiada de la 
Melbourne. Acolo, Linca a luat au
rul, Dobrescu și Negrea — argintul, 
iar Titj Dumitrescu — bronzul.

— Am avut la un moment dat o 
echipă redutabilă, cu Mircea Dobres
cu, Fiat, Linca, Mărgărit, Tiță, Ne
grea, Ciobotaru și alții... Care crezi 
că ar fi rezultatul într-o întîlnire — 
să spunem, ia calculul electronic — 
între echipa de atunci și cea de azi?

— 6—4 sau chiar 7—3 în favoarea 
primei echipe.

— în ce ar consta superioritatea 
„echipei de altădată" ?

— în plusul de dăruire la antre
namente. Lui Linca și Dobrescu, ca 
să dau numai două exemple, nu tre
buia să le spui la sală „mai bate sa
cul" ci... „ajunge" ! Cînd Negrea se 
urca pe ring, nu știa decît că trebuie 
să lupte pînă la ultima picătură de 
energie. Acum, ca să trec la antipod, 
îl avem pe Zilberman, un pugilist 
cu calități excepționale. Dar nti mun
cește la antrenament și astfel anu
lează tot ce i-a dat natura cu priso
sință...

— Care crezi că a fost 
complet boxer român ?

— Mircea Dobrescu. Era
statură, dar pînă la urmă acest 
cru l-a avantajat, în fața tuturor .. 
versarilor. Mircea era o „mașină de 
pumni" de la prima secundă a lup
tei, dar „o mașină care gîndea“... La 
capitolul tenacitate, îl plasez pe Fiat, 
iar la curaj, voință și putere de lup
tă — pe Linca și Negrea.

— Ce părere ai de echipa actuală ?
— Avem pugiliști buni la categori

ile mici și sintem In suferință la ca
tegoriile mari. Frații Cuțov, Pometcu, 
Paul Dobrescu, rămîn în continuare 
oameni de bază ai echipei. Calistrat 
Cuțov, în primul rând, poate aduce 
multe satisfacții iubitorilor de box. 
Dar uneori, nervii ti depășesc rațiu
nea și chibzuință în lupta din ring. 
Are Insă avantajul că privește cu 
multă seriozitate boxul și muncește 
cu conștiinciozitate si pasiune. Fratele 
său, Simion, e mai „crud" dar e mai 
„rău“... E un tăvălug ce merge me
reu peste adversar...

— îl pui, uneori, să se bată la mă
nuși ?

— Niciodată. Nici r.u vor. Ce si 
faci 7 Se au ca... frații. Nu știu Insă 
ce se va întimpla — aici Popa of-

cel

mic

mai

de 
lu- 
ad-

. . ....

%
♦

tează — cind Simion va crește și va 
intra In categoria lui Calistrat.

— Ai văzut sute de boxeri dlr. toa
tă lumea... Cine te-a impresionat mai 
mult ?

— Papp, Benvenutti și McTaggart 
De asemenea, nu-1 pot omite pe En- 
ghibarian, omul care ciștiga meciu
rile plasînd numai zece lovituri.

— Există și o .recoltă* nouă în 
boxul nostru ?

— Da. Am depistat cîteva talente 
care promit mult... i-aș numi pe Paul 
Dragu (17 ani) din Craiova, Mihai 
Ploieșteanu, Bobe. Cosma Remus, A- 
lexandru Turei, Ștefan Băiatu și al
ții-

— Ai doi băieți, după cîte știu. 
Te-ai gîndit sâ-i faci boxeri ?

— Cel mare a șl susținut cîteva 
meciuri. Am încercat cu Adrian. Por
nise bine, cucerise titlul 6e campion 
al Capitalei. Dar i-am scos tet eu 
mănușile din mîini. Mi s-a părut că 
nu Iubește boxul ati; cit l-am iubit 
eu și atunci ir.i-am spus că e inuti 
să-și mai piardă vremea— La box nu 
poți umbla cu jumătăți de măsură. Ori 
11 iubești plnă la dăruire totali, ori 
renunți la el 1

• Viața sportivă pretinde să te 
apropii mai 
spartană, cu 
te depărtezi 
lui atenian.

mult de disciplina 
condiția, însă să nu 
de ascuțimea spiritu-

Federația Ilomână de ^Canotaj- 
yachting a întocmit clasamentul ce
lor mai buni 10 veliști ai 
trecind in fruntea așilor 
sport pe Horia Ispas. Foarte bine, 
veți spune, omul s-o fi dovedit un 
vajnic lup de mare, cîștigător a 
cine știe cărei importante compe
tiții. Așa și este. Horia Ispas, a 
ocupat locul I la ultima ediție a 
Balcaniadei de yachting, 
in cadrul 
„Optimist". Un performer, 
insă ți un lup de mare.

— Ciți ani ai Horia ?
— 12...
— Bănuim că In timpul 

de la Atena ai avut ceva emoții?
— Mari! Începuse de vreo două 

zile școala și cu diriginta clasei 
noastre a Vl-a nu te joci...

— Ne refeream ia dificultățile 
concursului. Ia adversari, la 
stirnit pe mare In timpul 
putelor. x

— A, nu

anului, 
acestui

evoluînd 
clasei internaționale 

deci. Nu 
De ce 2

regatelor

vîntul 
dis-

ieșire 
pe apă! Mă pregătisem toată vara 
pe Herăstrău, »ub îndrumarea 
tovarășului antrenor Andrei Butu-

era prima mea

pentru spor-

Aristide MIRCEA

Balcaniadă.

mai mulți de

MINA!

să Spun că 
Ispas, maes-

cel
anului. Ce îți

MARATON

PE PRIMUL LOC
STRĂBUNICĂ!

/

fost re- 
Guilbert, 
sport de
Nu, nu

Pionierul Horia Ispas — la cîteva 
clipe după primirea trofeului pen
tru cel mai bun velist al anului 

1972
Foto : P. ROMOȘAN

caru. De altfel, fac yachting 
la 9 ani..

— Spune-mi, sînteți mulți „opti
miști" pe Herăstrău 2

— Păi. numai de la noi. de la 
Școala generală nr. 42. sint șase- 
șapte.

— Ce te-a impresionat mai mult 
la Balcaniadă ?

— Vajyoarele. Erau acolo, in gol
ful unde ne întreceam noi, o mul
țime. Unele mai frumoase decît 
altele. Am vorbit și cu un timo
nier. Știți, sint la „avansați" în 
școală, la italiană.

— De unde pasiune^ 
turile nautice ?

— De acasă. Vreau 
de la tata: Gheorghe 
tru al sportului, multiplu campion 
național la canotaj.

—- Deci, la numai 12 ani, 
mai bun velist al 
propui pe 1973 2

— Tot locul I la
— Apoi ?
— Pe urmă, ceva

10 la școală, și să trec pe Finn.
— Horia, numai vînt de pupa !...

V. TOFAN

GOL CU...
Sintem în plină iarnă. Fotbalul 

este încă departe, car. așteptîndu-1, 
microbiștii deapănă 
diferite 
not

Iată 
dentul 
din Cavnic : in ultima etapă a cam
pionatului diviiie: C. în meciul 
Minerul Cavnic — Voința Cărei,

amintiri mai
la gura sobei 
vechi sau mai

de eorespon-una relatată
nostru, Zoltan Debreczini,

5 TENTATIVE
O femeie ferxf-ă este Sheila Scott. 

Ea a reușit, în sfirșit. să obțină per
misul de a ccnd-jce un automobil, 
după ce patru ten-atjve în acest sens 
rămăseseră fără rezsjltat. Și aceasta, 
pe parcursul a

— Am fos 
acest al cin 
dința că voi 
examsatoril 
mab.ii. a de

Povestea | 
cici tis fel 
minți că Ss

re

a avtec 
respins.

a-

portarul gazdelor, Ficzay, prânzind 
o minge, o degajează din mină spre 
centrul terenului, Purtat de vînt, 
balonul a ajuns în careul advers 
unde, depășindu-1 pe portarul ieșit 
inoportun, a intrat în gol, fără să 
fi fost atins de vrun jucător. Arbi
trul de centru, Gh. David, (Tg. Mu
reș) în ciuda protestelor oaspeților, 
a acordat gol.

Și bine a făcut ! Mingea se afla 
în joc, iar portarul poate folosi atît 
piciorul, cit și mina, în propriul 
lui careu.

Neputincios 
în faja celui 
Care,
Plin de vigoare 
îl depășea, 
Pierdea teren 
Și se plasa 
Treptat 
La mare 
Depărtare 
De pluton. 
Abandonă 
Și se-ndreptâ 
Spre casă, 
Sosind la timp... 
La masă.

Campionatul feminin ds 
pescuit în mare, disputat 18 
Calais, a prilejuit o luptă 
aprigă între cele 28 de con
curente, care au ținut să cîș- 
tige titlul de campioană-

Victoria finală a 
purtată de Angele 
care practică acest 
peste... 80 de ani. 
este nici o greșeală, înțrueît 
cîștigătoarea concursului are 
acum venerabila vîrstă de... 
92 de ani.

RL'GBYȘTII CIOBĂNEL Șl IRIMESCU DIN NOU ACASĂ
Paul Ciobănel și Valeriu Irimes

cu, două dintre cele mal cunoscute 
personalități ale rugbyuîui româ
nesc s-au întors zilele trecute din 
Franța, unde timp de doj ani au 
jucat sub culorile Sporting Clubu
lui din Angouleme. Desăvîrșindu-și 
in străinătate studiile și experien
ța de viață, cei doi celebri inter
naționali români nu au uitat nici o 
clipă balonul oval, dedieîndu-i fie
care moment liber. Iată de ce

J
așa cum se exprima nu de mult 
un ziar local — „Ciobănel și Iri- 
mescu, cei doi români
vor
vid
De
doi

lăsa prin plecarea 
pe teren, dar și 
altfel, ziarul le 
sportivi un mare

de la S.C.A., 
lor un mare 
în inimi...”. 
dedică ■ celor 
articol,

despărțirea, a mulțumit celor doi 
excelenți rugbyști pentru ceea ce 
el a numit „gentilețea 
lor de echipă".

Firește, revenirea lui
Irimescu „at home" ne 
spus de mult, deoarece

și spiritul

Ciobănei și 
bucură ne- 

fiecare

George MIHALACHE

CINCI... PATRU... TREI... DOI... UNU... ZERO!
D.

de pe un... rachetodrom
PICĂTURI

cinci stele...

D. NEGREA

bine ca 
este un

rezer- 
fel de

B de ds 
mxliz» < 
irul nrr.pe 
e tuzee Uc 
|| de CORTl 
letriști iși

MORARU-SLIVNA

vasee Gdwerw

știți, în ciuda deziluziilor pe care

ca-

A

nur. tsțra torul

reținut cîteva dintre proverbele actuali 
zate de dv. :
• Nu tot ce xboarâ se mini ne jL De 

exemplu, planorul.
• Toamna se numără bobocii, iar po- 

giliștii de cite ori este cazul.
• Cînd doi se cearta... intervine arbi

trul.

vreți să corespondați „cu toți rapidiș- 
din țară" Chiar cu toți? Sînt mulți.

de -a o
1 «e rJK*.

LUCIA C1UCULEA, COMUNA CODLEA. 
Slnteți o înfocată suporteră a Rapidului Și ’ ’ ... .... ...
ții

.”>■* CC

• A dictat un penalty împotriva 
gazdelor și a văzut 
verzi.
• Se simte foarte 

vă. Are impresia că 
adjunct.
• Cînd juca la pitici, rata copi

lărește. Acum ratează cu multă 
maturitate.

• —a—-— 
irxli e for*o*î* « _ 
pr.ve»- apamce Ae

-waz d: 
teapreape

-» „s;-ro:c.-.
* •€* *4 la

ved cxd

merx aeesw. span 
vtrșe-., :»n ; presniu! 
mai boa prom jL- 

Ites „Assronxutlca" de 
Centrai ai U.T.C. si M: 

Mjqv» f! învâțămtniului. In 
odmt eonccrrRui organizat Ir. cinstea 
Confertewt Naționale a partidului, ra- 
efcetotr. rdelișU: tirgevișten: au adăugat 
pa mareaului lor tneă nouă recorduri 
național. Iată numai citeva din rerul- 
tateîe unei munci perseverente, plină de 
pasiune fl dSfuire.

Am profita* de o mied pauiă și l-am 
fr.trrSat pe prof. Radu N. Ion despre 
proiectele de viitor :

— Scopul major pe care n urmărim 
prin această activitate — ne-a spus — 
eate de a tace ea in cadrul el sportul. 
Știința și pruteipiUe unei educați! să
nătoase v* se ImMne e*t mai armonios. 
Avem In pregătire rachete tare pe fine» 
seaMlirea unor perfonuanțe sportive 
si» destinate unor eereecărl științifice 
apbcative : studii meteorolojiee. de to- 
tograxsetrie șl altețe. Dnpă rara vedeți 
tarul ee drerăsoară Intr-o atmosferă cap- 
uvaat*.

La pt--=ecL de dirijare cineva coman
da răspica: :

— Clacă... patru- trei— d«i~. unu—

Dta ecu ru^rȘtcrt ttrifer.te ș! din 
aoe sSjepie «rymtr. urmate de limbi 
oe toc. dara vazd.r.ui. Pe .Ver.us" 
acttrttmea eiettteua.

urmate de

Viorel TONCEANU

Ciobănel și Irimescu, la recepția de la primăria orașului Angoulelms, 
alături de primarul Chiron și președintele clubului, Boursaudalături de primarul Chiron și

eare-l intitulează : „Ciobănel și Iri- 
mescu, primiți la primăria orașului, 
au fost sărbătoriți cu căldură îna
intea plecării lor". Recepția, spune 
ziarul, a depășit nivelul obișnuit 
al manifestărilor de simpatie, 
In timpul toasturilor rostite, 
au însemnat de fapt evocarea 
mentelor celor mai frumoase
trecute împreună, cît ș! a clipelor 
mai dificile, de multe ori „glasurile 
■-au înecat, iar ochii s-au ume- 
«it“. Președintele clubului, dl. 
Boursaud, arătînd cît este de grea

iar 
care 
mo- 
pe-

umăr pus Ia temelia balonului oval 
poate contribui cu un ceas mai de
vreme la redresarea acestui spoit, 
care în țara noastră a cam bătut 
in ultimii ani pasul pe loc. Iar cînd 
acești „umeri" poartă numele ce
lebre ale lui Ciobănel și 
sprijinul lor este unanim

Așteptăm, așadar, să-i 
la lucru pe cei doi, fie
tori, fie ca antrenori, oricum aproa
pe, cît mai aproape ' de „micul 
univers" al balonului oval- (D.C.)

Irimescțj, 
dorit.

revedem 
ca jucă-

j|HAIgAPÎBUq; ANDREI VAMEȘU, ORADEA. Supăra
rea dv. legată de faptul că ați scris 
unor sportivi pe care ii simpatizați, dar 
că aceștia nu v-au răspuns, este ți— nu 
este întemeiată. De fapt, lucrurile na-i 
în felul următor: cind un sport.» r.-a 
urcat încă prea sus pe treptele peri.: 
manței. el, fără Îndoială, este gata să 
răspundă la toate scrisorile pe care le-ar 
primi. Numai că nu-1 scrie nimeni I Cirs 
a ajuns în vîrful piramidei, ii scriu . 
Dar, pe de o parte, nu mai este a — de 
emoționat la primirea unei ser ser.. iar 
pe de altă parte, diverselor obligații că
rora trebuie să le facă față. tncepfr.d 
cu antrenamentele, nu prea ți m.a: iasă 
timpul necesar pentru a rispur.de ia 
scrisori. Mulțumițl-vă cu tradiționalele 
autografe, cucerite șl ele cu mal multă 
sau mai puțină greutate, pe stadion, pe 
stradă, în... autobuz, unde aveți norocul 
să-l întliniți.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Succesul 
handbaliștilor noștri, la Campionatul 
mondial universitar, v-a inspirat un 
tren :

Despre „pași* nu vă vorbesc 
Ca să tac pe înțeleptul.

DACĂ E NEVOIE, GĂSIM UN VINOVAT
Pr«(c$ urbdl iHf&fidi cu oidiid atfunârll generale a clubului sportiv .Jiîorul”

ărptrea 
riadul

ză .,-----—-------- --------------
le-au avut, adesea, cu această echipă. 
Locuiți în comuna Codlea. județul Bra
șov, strada Plevnei nr. 24. N-am înțeles, 
însă, de ce vă interesează adresa lui.., 
Fânuș Neagu. Ati auzit că va juca și el 
la Rapid? ti puteți serie pe adresa re
vistei „Luceafărul“-Bucureștl, Bd. Ana 
Ipătescu nr. 15, sectorul 1.

GHORGHE SETEL, RÎMNICU VÎLCEA. 
Admițînd că echipa din orașul dv. Chi
mia, ar tntîlnl în optimile de finală ale 
„Cupei României" pe Sport Club Bacău, 
pe teren neutru, și partida s-ar încheia 
la egalitate, șl după prelungiri, ce ele
ment ar decide calificarea uneia sau al
teia din cele două echipe ? Unii colegi 
de-ai dy. susțin că s-ar califica echipa 
mal tînără. care ar putea fi, să zicem, 
Sport Club Bacău. Nici gînd! în aseme
nea condiții, se califică mai departe 
echipa de categorie inferioară. 
Chimia dv.

apere cu

Dar să-1 faceți, vă florcec,
Tot așa... câlcind cu dreptul !
...După cum vedeți, $1 dv. ați călcat 

cu dreptul. In noul an epigramlstic.

IOSIF DRAGOȘ. SATU MARE. Olimpia 
Satu Mare și Corvlnul Hunedoara au 
fost penalizate eu cite patru puncte, ca 
urmare a unor rezultate... curioase, ob
ținute în finalul campionatului trecut. 
Dv. ne sesizați faptul că o publicație 
din orașul dv. nu ține segma de această 
penalizare, prezeptînd după fiecare eta
pă alt clasament decît cel oilclai. Totul 
este să nu se ia după el șl cei de la 
Olimpia și. bazîndu-se pe aceste patru 
punpțe, în pluș, să nu-și mal —
ardoare șansele...

MARIN PECHICI. BRÂILA, 
cert, meciul .dintre Joe Frazier 
Foreman, pentru titlul de 
mondial la toate categoriile - . 
ținut actualmente de Frazier — va avea 
loc lunj 22 ianuarie.

Ilustrații : N. CLAUDIU

Oră de studiu privind motoarele rachetei la Societatea „Astronautics' 
Tirgovișta

noastră. Pe cfmp sin* precer.țl membrii 
secției .Astronautîca* de la L’.eeui nr. 
2 .Ion Heiiade Radulescu". L* rampe : 
Login Florin Diacouescu, Ștefan Stan- 
riu, Lucian Pietriș. Petre Tuder, Vasile 
Gheorghe...

Mâ apropii da pupitrul de comandă. 
Operațiunile slnt conduse de prof. Badu 
N. Ion, maestru emerit al sportului.

— Ce spune comandamentul ?
— Start bițn. dar si vedem. Sînt lan

sări experimentale. Ne putem aștepta 
ia surprize.

Intr-adevăr, tn naeelele care coboară 
tn legănările parașutelor se aCă cîțlva 
șoricel, o broscuță șl... rfteva ouă.

— De ce ouă ?

mul concurs. Condiția pentru a putea 
practice acest sport era aceea de a 
avea numai note bune ai foarte bune 
la toate obiectele. Astfel, secția a cres
cut nu numai spor;ivj ci «eriț întregi 
de ași la învățătură. Acum mulți din
tre membrii fondatori sint studenți al 
institutelor politehnice.

Jurnalul de zi al „Astronauticii" este 
punctat cu spectaculoase succese, eve
nimente. nume : primele titluri de cam
pioni repubtleanl; creerea societății și 
a revistei „Astronautica" ; primele re
corduri mondiale — Radu N. Ion, Da
niei Cazaclo ; salutul eosmonauțilar so
vietici ; prima sesiune științifică a so
cietății; eueerirea primului titlu de cam-

ȘTIAȚI CA...

STĂNCULESCU. BUCU- 
o admiratoare a ziarului 
pe dv. vă simpatizez tn 

cu toate că nu vă cunosc".

FLAVINA
REȘTI. „Sînt 
„Spoitul1, iar 
mod deasebjt, ----- -- -- __ -
Asta e singura mea șansă! Vreți să știți 
dacă •ciclistul Constantin Grlgore este că
sătorit ? Da !

în mod 
Si George 

campion 
■ titlu de

GHEORGHE GPOSU, BUCUREȘTI. Am

...pescarul Carol Barabaș, din Lu
goj, a... capturat in balta „Mon
dial" o știucă în greutate de 12.5 
kilograme 2 Corespondentul nostru, 
C. Olaru. ne informează că știuca 
măsura 120 centimetri. Spunem mă
sura, fiindcă, între timp, ea a fost 
mîncată. Acesta este, de altfel, 
marele avantaj al pescarilor spor
tivi : că tși pot minca trofeele I

...echipa feminină de baschet 
Clermont V. C. a susținut 100 de 
meciuri în campionatul Franței, 
fără să cunoască înfrîngerea 2 Iată 
o performanță care, cu greu, ar 
putea fi aruncată la... coș !

...un italian, Andro Carso, cobo- 
rind cu schiurile, a realizat pe un 
kilometru lansat, viteza de 184,233 
km 2 Vechiul record, mai mult sau 
mai puțin oficial, era deținut de 
japonezul Masaru Morisjata, cu 
performanța de 183,392 km. Nu... 
amețiți, citind aceste cifre 2

...Helenio Herrera va trebui si 
plătească o amendă destul de sub
stanțială — 500 000 de lire — drept 
pedeapsă pentru unele declarații 
făcute in presă. De altfel, adversarii 
lui Herrera spun că, în ultimul 
timp, acesta „vorbește mult și face 
puțin 1

panxrpat : ar-treocri.. 
secției de fvtaei. aa- 

__ _ _ . 8Î UHi juetto- 
rii, excep-.;.-.d aci nereftcjp 
tocă după beția de-aswrî.

A fost ascultat referatul 
Mteenorului principal. Re
porterul a declarat că tre
buie să iupCfae mai deoerte 
contra beției »i s-a ridi
ca: cu vehemență împotriva 
celor care Iacalei regimul 
vieții sportive, prezent!nd 
cifre ecifteatoare asupra si
tuației. El a arătat că In 
prima jumătate a sesomiiui 
trecut jucătorii echipei au 
consumat in medie cu un 
litru mai multe băuturi al
coolice decît consumul de 
ulei din floarea soarelui a 
întregii populații a principa
tului Monaco. După calcule 
aproximative, tăria medie a 
băuturilor consumate e de 
trei cri mai mare decît tă
ria liniilor de apărare ale 
echipei, iar eu banii prove- 
nițl din valorificarea sticle
lor gealr putea fi cumpărat 
jucătorul Pele de la Santos.

In continuare, antrenorul 
principal a anunțat că nu 
ne vom mai împăca eu a- 
eeastă situație ?I vom ex
clude din echipă pi 
încalcă regimul de s 
sportiv». Pe urmă, le-a 
rut jucătorilor să sț pro
nunțe asupra referatului.

A luat cuvlntu! Moska- 
liov, căpitanul echipei, care 
l-a susținut pe antrenorul 
principal, exprim|ndu-și pă
rerea câ ar trebui exclus 
din cadrul colectivului ata
cantul Filjcin care, după 
cum este bine cunoscut, și-a 
pierdut completamente ca
pul din cauza băuturii.

Antrenorul principal a p- 
biectat, arătînd că nu e de 
acord cu acșastj afirmație, 
întrucît Filkin are un cap 
pe umer’> lucru dovedit 
prin cele două goluri mar-

ie oricine 
viață 
ț ce-

cate rece:
Cit despre faptul că-i place 
sâ-5i uoe nițel gitlejul după 
rite un meci mai greu, nu 
e nimic grav. Trebuie Ir— 
crabiațat spre reeducare u- 
nui membru aebâutor al co- 
JectlvuluL

Moskabov < remarcat că 
Fiilrin ■ fost deja Ivc'ec.r- 
țat apărătorului nebăutor 
Ki»kta.

Antrenorul 
trebat ce fel 
ăla, fiindcă 
minte? te.

Moskalicv

f;

principal a în
de apărător e 

el nu și-l a-
* explicat 

acest apărător urmează 
doi ani un tratament 
decal coo’izare.

Antrenorul principal 
declarat că e de acord 
aștepte puțin. După 
Kisfcn va reveni, U va 
din nou In seamă pe Piikin. 
Anoi a întrebat dacă mai 
sint și alte propuneri. Nu 
trebuie să închidem ochii 
asucra nici unui caz! Tre
buie să creăm o atmosferă 
de intoleranță față de al
coolici ’

tn acest moment a luat 
c-jvîntul administratorul. El 
i-a anunțat pe cei prezenți 
că l-a văzut aseară pe fun
dașul central Smuteenir. ză- 
cî.nd în sțare 
pe treptele 
„Alimentara". Lumea trecea 
pe lingă eL. iar dînsul nici 
nu mișca.

Antrenorul principal i-a 
repiieat că pe teren nimeni 
nu trece de acest fundaș 
central. Iar pe trepte s-a 
culcat fiind obosit și vrind 
șă se odihnească.

Administratorul a insistat, 
arătînd că « convins de fap
tul că Smuteanin nu 
cuic«t din 1 
fiindcă l-au 
patruzeci de 
în picioare.

Antrenorul 
răspuns că 
grade nu sînt 
o asemenea

că 
de 
de
a 

să 
ce 

lua

de ebrietate 
magazinului

vrerea 
doborlt 
grade

i s-a
sa, ci 

cele 
căzute

principal a 
patruzeci de 
de glumă, că 

fierbințeală

poate dobori pe oricine de 
pe picioare. Și ei era cît 
pe ce să capete aseară o jn- 
soiație. Și că, în generai, 
r.u cu acest caz trebuie să 
luptăm. Mai bine să ardă 
pămintul sub picioarele al
coolicilor veritabili, al că
ror loc nu e printre noi I

S-a făcut o pauză, fntru- 
cît nimeni nu Și-a putut a- 
minti numele celor care 
încalcă regimul vieții spor
tive. După pauză, antreno
rul principal a arătat că 

amintite 
deoarece 

contra

pauză, ant; 
ii a arătat 

neapărat 
acestora, 
să luptăm

trebuie 
r.umeie 
trebuie 
beției.

Antrenorul secund și-a 
adus aminte tn timpul pau„ 
zei că in echipa de țingret- 
rezerve se află jucătorul 
Bocikin, care și-a sărbătorit 
anul trecyt ziua de naștere 
eu șampanie.

Antrenorul principal a 
întrebat cum se comportă 
pe teren acest jucător. An
trenorul secund a spu» eă 
nu joa-că cine știe ce, că a 
pierdut din viteză și că tn 
general nu este în formă.

Antrenorul principal și-a 
exprimat indignarea împo
triva sărbătoririi zilei de 
naștere cu șampanie. A spus 
că .acesta e un fapt scanda
los și o încălcare a regimu
lui vieții sportive. Bocikin 
trebuie exclus imediat din 
rinduriie noastre. Antreno
rul principal a cerut ca a- 
cest Boeikjn să-și spună cu- 
vîntul, dar s-a constatat că 
acesta e absent 
motiv nejustificat.

Șeful secțjei a 
lista jucătorilor și 
mintii că Bocikin

dintr-un
controlat 
și-a a- 

a fosț 
exclus din formație la în
ceputul sezonului.

Antrenorul principal a 
întrebat de ce a fosț exclus, 

Șeful secției a răspuns că 
a fost exclus pentru pierde
rea formei sportive.

Antrenorul principal 
declarat că liotjrîrea a

pripită și a întrebat, «sim 
se p^ale lupta în «ceste 
condiții împotriva beției, 
cerir.d imediata reîncadrare 
a lui Bocikin.

Șeful secției 5 spus că e 
puțin probabil ea Boeikin 
să consimtă Ia acest lucru, 
deoarece &e simte jignit,

Antrenorul principal a a- 
rălat că trebuie să i șe 
ceară scuze. Să j »e promit» 
o locuință nouă, Să j 
aranjeze înscrierea la o 
cultate. Să facem totul 
se întoarcă.

Antrenorul secund a 
trebat ce nevoie este 
un asemenea jucător. Ce a- 
nume se poate face cu ei 7

Antrenorul principal a 
răspuns că totul e simplu. 
De îndată ce Bocikin șe în
toarce, va fi exclus pe dată 
pentru beție, iar țn contul 
său va fi trecut întregiți 
volum al producției de 
spirtoase consumate. Prin 
aceasta indicele beției 
la echipa noastră va deveni 
mai mic decît cei ai princi
patului Monaco )a consumul 
uleiului din floarea soarelui. 
Să declarăm război odioase
lor rămășițe ale trecutului!

Nemaifiind alți doritori 
să ia cuviptui, ședința a 
fost închisă.

A fost adoptată hotărîrea 
cu privire Ia excluderea 
jucătorului Bocikin din for
mația de tineret-rezerve 
pentru grave încălcări ale 
disciplinei Sportive, în ,ea?.ul 
că acceptă să șe întoarcă 
în echipă. Nu gvem același 
drum cu bețivanii ! Să lup
tăm contra alcoolismului !

se 
fa
șă

în
de

Procesul verbal al ședinței 
a fost consemnat de Vladi
mir Kașaev și tradus în ro
mânește de Drago? VACA» 
RIIJC.

a 
fost

(Material apărut Îb publi
cația sovietică „Fiițbpî- 
liokkei" Nr. 30 din 1972).

rispur.de
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IN CUPA A.S.A.,
A

N. VEȘTEA, N. CRISTOLOVEANU Șl ȘTAFETA !

St ROȘU BRAȘOV AU ÎNVINS LA BIATLON
POIANA BRAȘOV. 13 (prin te

lefon, de U trimisul nostru). Cu 24 
de ore înaintea desfășurării compe
tiției, îngrijorarea biatloniștilor 
participant! Ia Cupa A.S.A. s-a ri
sipit în mare măsură, deoarece a 
căzut un strat de zăpadă de cîțiva 
centimetri. Așa că, gerul și — în 
dimineața cursei — un soare stră
lucitor au completat fericit cadrul 
natural oferit de Poiana Brașovu
lui. Primul concurs de biatlon al 
anului a debutat eu întrecerea se
niorilor. Lupta pentru supremație 
>-a dat — fapt vizibil chiar duDă 
primul tur — între „previzibilii" 
Veștea, Fontana, Gîrniță și Voicu, 
cărora li s-a adăugat și Soiu, cel 
mai bun dovedindu-se a fi la aler
gare Voieu. Toți aceștia au „tras" 
In continuare puternic la fond. Ră- 
mînea doar criteriul tragerii care 
să fie definitoriu în stabilirea Ie
rarhiei finale a primelor locuri. Și, 
astfel, am fost martorii unei prime

surprize : Gîrniță a tras șapte (!) 
cartușe în afara țintelor, ieșind 
primul din lupta pretendenților La 
locurile fruntașe. Âșa că, realizînd 
cea mai echilibrată evoluție, Veș- 
tea avea să termine învingător, ur
mat în ordine de colegii săi de 
club Fontana și Voicu.

La tineret, Cristoloveanu a tran
șat net în favoarea sa disputa cu 
partenerii de categorie. El a mers 
foarte tare la fond, și deși s-a 
comportat slab în poligon, diferen
ța față de al doilea clasat a fost 
substanțială.

Foarte interesantă, mal ales prin 
disputa aprigă, a fost ștafeta ju
niorilor. Un istoric al acestei curse 
ar fi foarte greu de făcut, deoarece 
răsturnările de situații au abun
dat. De exemplu, după prima tra
gere, foarte bună, ștafetele Bucegi, 
Rîșnov și A.S.A. Brașov au plecat 
primele din poligon, dar pe par
curs echipa S.B.C. II Sinaia (al că-

reia prim schimb efectuase trei 
ture de penalizare), avea să le sur
claseze, clasîndu-se, în final pe Io- 
cui 3. în orice caz, am putut re
marca unii tineri de talent, care 
trebuie urmăriți în continuare.

Rezultate : SENIORI 20 KM : 1. 
N. Veștea (A.S.A.) 1 h 28:02 (3
min. penalizare), 2. V. Fontana 
(A.S.A.) 1 h 28:23 (3), 3. Gh Voi
eu (A.S.A.) 1 h 29:36 (6) : TINE
RET 15 KM : 1. N Cristoloveanu 
(A.S.A.) 1 h 18:09 (9). 2. St. Urs
(Dinamo) I h 24:33 (12), 3. Gh.
Kerezy (Inst Pedagogic Oradea) 
1 h 26:38 (13) ; ȘTAFETA 4X6 
KM JUNIORI : 1. Steagul roșu
Brașov 1 h 
tivă Brașov 
Sinaia 1 h

Duminică 
și slalomul 
pei A.S.A.

OLIMPIA BUCUREȘTI CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI JUDEȚUL HUNEDOARA

Ion Hortopan — hțltere
Ana Hutu tip
Florie» Peteu și Elena Gawluk — 

canotaj
Dumitru Splrlea — pentatlon mo

dern
Ion Dumifrescu — taier»
Ana Goreti — tir
Gheorghe Vasilescu — tir
Gheorghe Teleman — haltere
Dieting Vasile — caise și Dan Hrib 

— tir
Ion Cernea și Francise Ger» — ci

clism

J.E.F.S.

Baia — tir
Preda — gimnastică artistică

Edda
Maria
Adrian Arbuzov — volei
Ion Olârescu — tir
Maria Cimpeanu — schi
Petruța Băicoianu-Cojocaru 

handbal
Mar.a Cengher — volei
Angelica Tita — baschet
Sabina Șerbănescu —■ 

artistică
Gheorghe Dumbravă

Alexandra Nicolau — șah
Paula Cazangiu și Victoria Cșran- 

da — volei
Teodor Ghițeseu — șah
Elisabeta ttuță și Gheorghe I.ixan- 

dru —
Petre

popice
Elena 

pcscu -
Ion Dumitroscu — box 
Florian Vasilescu — rugby 
Silvana Suciu — patinaj
Petruța Badea —r handbal

atletism
Branch! și Iile Dumitru

Ivanovlci șt Florentina 
baschet

MUREȘUL TG. MUREȘ

Po-

Ludovic Ambruș — lupte 
Rozalia Sos — handbal 
Emil Cngureanu — șah 
Nieolae David — ciclism 
Dionisie Nagy — natație 
Ieadialau Coroș — patinaj 
Ladislau Fekete — tir cu arcul 
GyȘzo Gali — canotaj acad. 
Valentin Hoța — ciclism 
Liana Gardaș — patinaj

Elena Balo (Voința Deva) —- ra- 
chetomodelism

Leontin Ciortan (Jiul Petroșani) — 
navompdeiism

Gheorghe Mulțescu (Jiul Petroșani)
— fotbal

Petru și ștefan Horvath (Sanitarul 
Deva) — aeromodellsm

Ștefan Pintilie (Minerul Lupeni) — 
haltere

Corneliu Popovici (Constructorul 
Hunedoara) — tenis de masă

Șerban Neamțu (Jiul Petroșani) — 
șah

Constantin Dinu (Știința Petroșani)
— rugby

Emil Gale (Corvinul Hunedoara) — 
atletism

LuneJa Orășanu (Constr. Hunedoa
ra) — tenis de cîmp

JUDEȚUL SĂLAJ

Ștefan Olab (Radio Club ȘimLeul 
Silvaniei) — radioamatorism

Liviu Calos (Voința Zalău) — bas
chet

Marinleă Puîu Toma (Lie. sp. Za
lău) — atletism

Tiberiti Bartha (Voința Zalău) •— 
baschet

Ioan Nistor (Unirea Zalău) — fot
bal

Adriana Șălăjan (Șc. șp. Zalău) — 
baschet

Iosif Gaigher (Silvani» șimleul SH- 
vaniei) — volei

Ana Daroczi (Voința Zalău) — vo
lei

Mircea Mureșan (Rapid Jibou) — 
fotbal

Mircea Gordan (Lie. Șimleul Silva- 
niei) — tenis de masă

JUDEȚUL TULCEA

Chirllă Simion (Delta Tulcea) — 
caiac

Maria Coma (Delta) — caiac
Dumitru Manea (Pescărușul Tul

cea) — lupte
Va sile Diba (Delta) — caiac
Fedosia Șchiopu (Delta) — cniae
Marcel I.upu (Automobilul Măcin) 

— box
Paula Lovin (Delta) — caiac 
Gheorghe ștefan (Delta) — volei 
Dumitru Popa (Delta) — lupte 
Ivan Lisov (Pescarul Tulcea) 

canoe

Radu TIMOFTE

Oră dț educafie fizică (condusă de prof, leronim Cea cu) la Ins

49 57 : 2. Școala sr>or- 
î h 54:40 ; 3. S.B.C. II 

54:53.
au loc probele de fond 
special din cadrul Cu-

gimnastică

Ce fac actualmente trei foști antrenori de Divizia A

vi-

Nici Marin Bărbulescu nu s a despărțit

fVrmart din j-ag O

Mi-am reluat serviciul in ca- 
Departamentului Căilor Ferate.

Legea fotbalului e dură. Pentru 
ea ridică în două-trei săptămîni

ci- 
dc

— Proiectele de viitor 
antrenor din grupa A, 
a Ii-a ?...

repede îl poate trimite înapoi, 
anonimat. Legea aceasta ope- 

parcă, cel mai adesea, în 
La noi și

in ruj by ui românesc. De la 
aflat că în acea dupâ-amia- 

baloouiui drul
unde lucrez din '45. Și m-am ocu
pat și de fotbal. Nu puteam să ml 
rup de fotbal ! Așa că am antrenat 
echipa de old-boys a Rapidului. Nu-

auzit pe mulți dintre cei 
aplaudau mai ieri, vor'oin-

«>„ vara lui *71
ați predat „timona" Rapidu-

de Divizia A. 
acestui campio- 

sjtuație specială, 
ani. mi-a murit

Fire pentru trei săptămiai să 
te*c Ess:3nals Ghanei care 
Xă Jocurile dia X5apa Afri- 
tori setea, revin la juniorii 
care pi-tic-pi ia campionatul

vrut să 
mea fot- 
viața a- 

să știți că

„prim" al Jiului a reu- 
salveze atunci echipa, deși 

ur- 
însă, Viorel Tîlmaciu. Sr-a 

cu familie cu tot la Cu'ir.

că
un nume în prim-plan, dar tot atît 
de 
în 
rează.
universul antrenorilor.
aiurea. în lume. La noi, de exem
plu. antrenori eare, cu un an, doi 
in urma conduceau team-uri din 
prima divizie, se află astăzi într-o 
zonă de activitate aproape necu
noscută. Din cînd în cînd. un su
porter, un jucător sau poate chiar 
un reporter se întreabă : unde se 
află, oare, acum antrenorul x sau 

cel de care echipa x sau y isi 
a atltea bocirii și necazuri...

N-am vrut să piec de la Dinamo...

Viața sportivă a orașelor

tir mg 
ei am 
ță (miercuri) mînuitorii 
oval își vor relua antrenamentele, 
deocamdată. în sala de sporț a In
stitutului. Și ajunși sus, la sediul 
clubului, în biroul secretarului 
Gheorghe Irimie, l-am găsit pe an- 
trcnorul-jucător Constantin Băltă
reții, eare punea la punct ultimele 
amănunte privind noua etapă de 
pregătire a echipei.

Pe profesorul Irimie l-am regăsit 
după-amlază în cealaltă postură, de 
antrenor al echipei divizionare C 
de fotbal Știința. El conducea pri
mul antrenament al anului pe că
rările ce conduc spre viitorul com
plex sportiv al Institutului, situat 
la 700 m altitudine și care va cu
prinde un teren gazonat pentru fot
bal și rugby (înconjurat de o pistă 
de atletism și sectoare pentru arun
cări și sărituri), terenuri de hand
bal, volei, baschet și tenis. Deocam
dată. prin miile de ore de muncă 
patriotică, prestate de studențl. te
renul a fost nivelat, taluzat, ur- 
mînd, ea ulterior, să se efectueze 
lucrările de drenaj și gazonare.

In ăceșt răstimp, de Ia orele 8 
pină ia 22, sala de sport a Institu
tului este în permanență solicitată. 
Dună programul arătat de șeful ca- 
ted-eî de educație fizică de Ia

LMJ», Teocrir Sztl^ 
țață și lungită amă 
intr-o săp<—Ttiriă âeai ooua 
tre" de . aernatoe : 3»ar".. 
orele 10—12 La ora cin 
taf-o grupa de studențl, 
asistentul Iemnim Ceacu, 
sportul favorit al conduc 
lecției, voleiuL

LA JIUL, UN SPORT FARA 
VACANȚĂ, 

NAVOMODELISMUL

Vrind să-și onoreze _£rma‘ 
lista celor mat bc 
municipiului, primeie 4 locuri sint 
ocupate de navomode’.-știi L- Cfor- 
t»n, Fr. Caszar. ȘL Pap ți I_ Stress, 
care au adus clubului 13 titluri de 
campioni naționali și »n record re
publican in 1972). secția de nav-o 
modelism. condusă de Leontin dor
ian, a făcut trecerea de la un an 
la altul tn aceleași ere dedicate 
zilnic pasiunii for, micile ambarca
țiuni care includ in e.e lâc-sință. 
tehnică și o muncă extrem de mi
găloasă, concretizate in motorașe 
capabile să dezvolte viteze nebirui
te : 182 km pe ară — record natio
nal. Bine, vă veți iniretia. dar ce 
fac navomodelișlii acum cînd apa 
lacului a înghețat ? Adăugiadn-t 
unui aeroglisor niște pat ir.e din 
oțel, lansat pe oglinda de gheață a

10 sportivi ai

II nat «te •

9

găsește
m - -

•n or 
Adăul •c-?sar

Xi ret

CAMPIONATUL CELOR MAI BUNE 
ECHIPE DE TENIS DE MASA

(Urmare din pag 1)
Luci Slăvescu) 

însă și involuția
I București (antrenor
— fete. Am notat 
formației feminine Politehnica Bucu
rești unde prezența lui Carmen Cri- 
șan a trecut aproape neobservată. 
Am fi dorit totodată să putem con
semna și un plus de valoare în jocul 
reprezentanților clubului Voința Bucu
rești. Poate că ni se va oferi acest 
prilej tn campionatul viitor.

*\u retrogradat C.S.M. Iași. Voința 
Bnșșov (băieți) și Spartac II Bucu
rești, Rapid Brașov (fete). Cele două 
echipe brașovene s-au retras din 
competiție încă de la Începutul re
turului. Curioasă optică ! Atit de cu
rioasă cu cit oficialitățile sportive de 
resort din Brașov nu au găsit de cu
viință să aducă nici pînă azi lămuri
rile necesare, deși ziarul nostru a so
licitat aceasta Încă de luni de zile !

Noile promovate în campionatul 
republican vor fi cunoscute la 28 ia
nuarie cînd se va încheia campiona
tul de calificare.

Așa cum aminteam, reluarea între
cerilor pentru titlurile de campioa
ne pe echipe după si-temul divizio
nar -- la capătul unui interval de 
13 ani — s-a bucurat de mare interes

Un telefon. La Dinamo. Răspunde 
cep.-eședintele clubului, AI. Ene 
— Da. Nicușor este antrenor la 

centru! nostru de copii și juniori!
Pe antrenorul Dumitru Nicolae- 

Nicașoe ii găsim acAsă abia spre 
seară. Loci, spre seară.

Mline plec in Ghana ! sint 
ele sale cuvinte. .

niorii, cînd ați avut oferte la alte 
echipe de Divizia A ?

— Pentru că eu n-am 
plec de ia Dinamo ! Viața 
balistică se confundă cu 
cestui club. Și apoi, 
munca cu juniorii e o muncă foar
te interesantă.

— Care sînt gîndurile dv. de 
itor ?

— Care să fie ? ! Să fac din 
țiva juniori talentați, jucători 
mare performanță, să descopăr 
să formez cîțiva jucători despre 
care să se spună : „Aceștia sînt 
băieți ridicați de Nicușor".

...Cursul de pregătire profesio
nală al antrenorilor, săptămîna tre
cută. în Capitală Printre cei mai 
atenți oameni, printre cei puțini 
care notau de zor. Marin Bărbu- 
leseu.

— Ce s-a întîmplat cu dumnea
voastră de atunci, din vara lui *71 
cînd 
lui ’

SĂ KU UITĂM, IN PERIOADA ACUMULĂRILOR
MAXIME, ECHIPELE DE TINERET!

Artr* ttsisa 
a laxtxn s

e a rcaas
te -e-er 

ie tarr-a care a

vlf ți
jur k se drs-

riri-- zhui.me. în această idee, se în- 
«frte «i deoiasarea celor mai multe 
dintre div'z.cr.areie noastre in loca 
.kăti ds .'- L~te. ir. medii cu miero- 
eiimate izvaarate unui travaliu intens.

as■ jucărea unui fundamer.:

1 2

ar*r

f-i • 
drvtrjo

drx. Vioriei Moldocan,Cvartetul formației feminine Progresul București, camp tar.â a țării: .Varis Alex 
Mariana Baciu, Victoria Babtcwc și antrenorul Victor Vlad-y-ie

pretutindeni, dar mai cu seamă, La 
Tg. Mureș și Arad, ur.de meciurile 
au fost urmărite de un public nume
ros. Ceea ce Înseamnă c4 actuala 
formulă de disputare trebuie menți
nută. Clteva îmbunătățiri sint 
absolut necesare.

Mai întîi. biroarile secțiilor, In 
elaj cele din Capitală, trebuie 
asume cu deplină responsabilitate 
organizarea întllnirilor pînă la cele 
mai mici amănunte, conform preve
derilor regulamentare. Ne gîndim, 
de pildă, la anunțarea din vreme a 
datei și locului disputării partidelor 
Au fost destul de numeroase eaz’iri-

Inși

sne- 
si-ți

Tram-iil C.S.M. Cluj, deținător al titlului republican ?i pregătit de an
trenorii emerit Farkas Paneth (in mijlocul imaginii) cuprinde pe (de la 
ttinga): Gheorghe Bozga, Dorin Giurgiucft, Șerban Doboș’., Ernest Papp 

Foto 1 A. PEEV

l» ciad echipei* provteciale «criste 
la București ou știau ar.de și eind 
vor juca- De asemieșea, o situație 
evasl-generală. ținuta, echipamentul 
sportiv au lăsat de dorit. Echipa
mentul pestriț, decolorat, prost între 
ținut nu poate constitui o bună pro
pagandă nici pentru sport’ll respectiv 
și nici pentru competiția ca atare. 
Nu este vorba de lux. ei de un dis
ponibil minimal care nu aduce după 
sine invesi:ții costisitoare. Dimpotri
vă, lucrul este și Ia indemtoa sporti
vilor, deci cu aii*, mai mult si la po
sibilitățile asociațiilor sau cluburilor.

Se cunoaște faptul că la reușita 
mei competiții o pondere importan
tă au continuitatea ei și stricta res
pectare a programului. In funcție de 
acestea, se efectuează 
sportivilor, iar valoarea 
adevăratul 
pionaiului 
multe amînări și reprogramări. Nu
mai programau! returului a fost re
făcut de două ori, se pare, iar unor 
meciuri li s-au schimbat chiar locu
rile de desfășurare. E adevărat, cu 
acordul echipelor, totuși... Unde mai 
este atunci continuitatea unei com
petiții, trăinicia și seriozitatea el da
că la fiece pas se aduc fel de fel de 
modificări ? Nădăjduim ca pe vijtor 
astfel de situații să fie evitate, iar 
comisia de competiții din cadrul fe
derației noastre (printre membrii ei 
aflîndu-se șl doi specialiști recunos- 
cuți In materie, 
președinte Și 
să manifeste 
neadmițînd

In șfîrșțt, 
de arbitraje 
fără greșeli, 
cit și cei provinciali s-au arătat la 
înălțimea misiunii lor, neavîndu-șe 
nimic de reproșat. Este însă 
cazul ca să atragem atenția 
lor In privința respectului

pregătirile 
lor capătă 

contur. Or, ediția cam- 
trecut a păcătuit prin

Aurel Popovici — 
Nicu Naumcseu) trebuie 
maximum de exigență, 

nici un fel de derogări, 
intîlnirile au beneficiat 
corecte și competente, 
Atît arbitrii bucureșteni

totodată 
echipe- 
integral

■Tea
forr
cient de reconsiderare a 
tăți, de netigMntă 
dezvoltarea făz* 7 
iși reclamă îs devii 
•urile ce-i revin.

lari-

w

serte-ea 
stitrie o șim--!ă 

an mod concret și efi- 
anei actiri- 

Lmpo-tanți in 
fotbal aloi nostra, care 
Jecb-ăiscea lor drep-

mai foste glorii ale Giulcștiului, 
toți oameni care iubesc fotbalul pe 
viață. Am susținut destule jocuri, 
cu echipe din țară și eu selecțio
natele feroviare din Budapesta ți 
Viena.

— Old-boys a fost singura solu
ție ?...

— Nu ! Am avut oferte în pro
vincie. la echipe 
lUiiar și în timpul 
nat. Dar eu am o 
Știți, acum cîțiva
soția intr-un accident de automo
bil. Am rămas eu fetiția mea. azi 
în clasa a Xl-a. Singui. am grija 
de ea. Și nu puteam rise»,

ale unui 
categoria

ce am 
care-1 
d’i-1 numai ele rău...
Din divizia A in categoria Promoției...

In primăvara lui ’71, cînd Jiul 
a renunțat la serviciile iui Ion Bă- 
lănescu. dificila sarcină de a scăpa 
echipa de retrogradare i-a revenit 
antrenorului secund, Viorel Tiima- 
ciu. Noul 
Șit să 
puțini mai sperau In sezonul 
mător 
mutat

— De ce ?
— Pentru că am ales solaț’a cea 

mai apropiată, atunci cînd Elicea 
Iordache, nou! antrenor al Jiului a 
spus că nu lucrează cu mine. Ain

Cele trei personaje ale reportajului de față. D. Nicolae-Nicușor, Marin 
Bărbulescu și Viorel Tilmaciu. văzuți de caricaturistul Al. Clenciu

— Atunci cînd voi rezolva proble
mele mele de viață, vreau să re
intru in sfera antrenorilor de Divi
zia A. Pentru că. cine are satis
facția de a-l fi ..descoperit" pe Lu- 
pescu ca fundaș central, nu se 
poate gindi decit la fotbalul de În
altă performanță. Acum mă gin- 
desc la o bună lucrare scrisă pen
tru perioada a doua a cursului de 
pregătire profesională a antrenori
lor—

—Omul acesta care trece în fie
care dimineața prin fața stadionu
lui Ciulești a găsit numai cuvinte 
alese pentru fosta sa echipă căreia 
ii dorește „un culoar* bun la tra
gerile la sorți în ..Cupa cupelor", 
de la 17 ianuarie. $; asta, in timp

stat un an la Metalurgistul Cugir. 
La sfîrșitul verii lui ’72, însă n-am 
mai putut admite tolerarea beții
lor repetate ale multor jucători de 
acolo, și am plecat la București, 
unde sînt născut. Cum începuse 
campionatul, n-am reușit să găsesc 
dccît o echipă din categoria ..Pro
moție" a Bucureștiului, Electro
magnetica.

— Și ce gîndește să facă în vii
tor un antrenor clasificat, în... gru
pa A. categoria a doua ?

— Trebuie neapărat să reintru 
în circuitul Diviziilor B sau A. 
dacă vreau să nu-mi bat joc de 
meserie. Dar fără condiții de lu
cru nu poți să-ți faci meseria '.

Mircea M. IONESCU

ă/

ROMBOL TEHNIC", LA AL DOILEA NUMĂR
Sectorul metodic ai federației 

noastre de fotbal a editat un nou 
număr din interesanta și utila lu
crare ..ROMBOL TEHNIC", Nu
mărul 2 al acestui buletin cuprinde 
o serie de articole de un real in
teres pentru antrenorii noștri prin 
varietatea de teme cuprinse în cele 
110 pagini.

Din bogatul său sumar spicuim :
Probleme generale ale pregătirii 

fotbalistice. — „Presingul — un 
factor de progres" (St. Drazczyk — 
Polonia) ; „Mutații ale competiții-pe eare ÎI datorează oonducătoctior 

acestor jocurt Pe alocuri au fost 
semnalate unele atitudfci ilosite de 
deferentă la adresa arbitrilor, fapte 
care mi-șl pot găsi nici un fel de 
justificare și tn consecință, sperăm 
să fie eliminate la următoarele ediții.

Dar, trecir.d peste carențele con
semnate. mai ales ci remedierea lor 
poate fi împlinită. îorjjderăm eâ 
această atit de importantă competiție 
internă a reprezentat o reușită. Ea 
însă trebuie consolidată. Stă în pu
terea federației, a sec'i.lor, jucătorilor 
și antrenorilor ca să asigure condiții
le optime pentru desfășurarea între
cerilor care desemnează echipele 
campioane ale țării. Este necesar 
doar c mai bună colaborare și coor
donare a activității.

Pt TEME SPORTIVE

mergem
DUMIN'ICA

ATLETISM: Sala „88 August-, 
de la ora 9: concurs municipal 
rezervat seniorilor, Juniorilor I și 
juniorilor III.

FOTBAL : Sala Dinamo, de la 
ora 10: Unirea Tricolor — Car. 
men; o,a 11: Venus — Rapid 
(meciuri fenvnine de minifotbal).

SCRIMA: Sala Floreasca, de ia 
orele 9 și 15: concurs internați», 
nai București — Moscova.

TIR: Complexul sportiv „23 Au
gust1', de la ora 9: campionatul 
municipiului București la arme 
cu aer comprimat.

VOI EI: Sala Ciulești. ora 19: 
Rapid București — Dynamo Ber 
lin (meci feminin tn cadru! 
C.C .E.).

BRAȘOV (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean). 
Consiliul județean pentru edu
cație fizică 
rare cu Casa   _
Studenților din localitate, a des
chis, o interesantă și valoroasă ex
poziție pe teme sportive. Sînt ex
puse fotografii reprezentînd evo
luția costumelor de patinaj în 
Olanda, Austria, Anglia, Franța, 
S U.A. și România, din anul 1620 și 
pînă în zilele noastre. Desenele, re
date în acuarelă sînt opera profe
sorului sibian Petru Tivădaru. Sini 
expuse, de asemenea, numeroase 
trofee cucerite de-a lungul anilor de 
patinatorii artistici brașoveni, de
sene în tempera despre frumuse
țile schiului, realizate de prof.

județean
și sport, în colabo- 

de cultură a 
a des-

Eugen Mcga, metodist al Casei de 
cultură a studenților brașoveni.

Nu lipsesc din expoziție fotogra
fiile medaliaților olimpici români 
din . anii Republicii — 1947-1972 
Vizitatorii pot vedea și numeroase 
desene automobilistice cu diferite 
caroserii normale 
liza te în tempera 
matori din țară.

La deschiderea 
prezent tovarășul
Bîrjega, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Expoziția este deschisă în sălile 
Casei de cultură a studenților și 
poate fi vizitată zilnic între orele 
10—12 și 17—20, pînă la finele aces
tei luni.

și de... vis, rea- 
de o serie de a-

expoziției a fost 
cont univ. Marin

Carol GRUIA

Luni 15 ianuarie 1973, orele 12,30, in sala Dalles

PSIHBCRAMW SPOIlIII'f"
Centru! de cercetări științifice și documentare tehnică al C.N.E.F.S,, Con

siliul municipal pentru educație fizică și sport, tn colaborare cu Universita
tea populară București, anunță lecția din cursul de reciclare, cu titlul ; „CON
TRIBUȚII PRIVIND ALCĂTUIREA PSJHOGHAMELOR SPORTIVE".

Expunerea va fi făcută de psihologul Gheorghe Jliuță. in sgla Dalles 
(B-dul N. Eălceșcu nr. 18). luni 15 ianuarie 1973 orele 12,30. Va urma un film 
artistic.

lor fotbalistice de vîrf" (Matt 
Busby — Anglia). De asemenea, 
două articole ale antrenorilor Ma
rio Zagaio (Brazilia) și Alf Ram
sey (Anglia) împărtășesc din expe
riența acestor doi tehnicieni.

Probleme ale pregătirii fizice, — 
„Exercițiile izometrice în jocurile 
sportive" (I. Lukașin — U.R.S.S.) ; 
„Forța și criteriile ei" (H. Bube, R. 
Foch, H, Stubler, F. Trogach — 
R. D. Germană).

Probleme ale pregătirii tehnico- 
tactice. — „Evoluția tendințelor 
tactice în competițiile de vîrf" (G. 
Kacialin — U.R.S.S.) : „Lupta pen
tru minge" (R. Koncewicz — Polo
nia).

Probleme ale pregătirii psiholo
gice. -” Noi metode de comunicare 
care contribuie la succes în com
petiții" (Bruce C. Olgive — S.U.A.).

Probleme dietetice. — „Alimen
tația" (H. Moreau — Franța).

Probleme de arbitraj. ,,Ne tre
buie un sistem cu doi arbitri de 
centru ?“ (A. Wade — Anglia).

LOTO PRONOSPORT
LOTO

CIȘTIGURILE TRAGERII 
A REVELIONULUI DIN 1

1973 :
PESTE 26 900 Cîștigurl 

TURISME.
Extragerea I : Cat. 1 : 

a 100 000 lei ; Cat. 2 : 3,75 a 40 998 
Cat. 3 : 23.75 a 6.473 lei ; Cat. 4 : 
a 2 770 lei ; Cat. 5 : 243,25 a 633 
Cat. 6 ; 423,80 a 363 lei.

Report categoria 1 : 96 240 lei.
Extragerea a Ii-a : Cat. A : 1

riantă 10% a 100 000 lei ; Cat. B : 
a 34 221 lei ; Cat. C : 26.50 a 5 618 
Cat. D : 76,20 a 1 954 lei ; Cat. E : 116,05 
a 1 283 lei ; Cat. F : 187,60 a 794 lei : 
Cat. Z : 3 120,95 a 100 lei.

Report categoria A : 148 124 lei.
Suplimentare : Cat. G : 4.65 autoturis- 

...................; Cat. H : 28,25 excursii 
Cat. I : 48,70

107.35 
Cat. K : 171,25 a 500 lei. 
Cat. Mi -----

■, cat N : 
Cat. O : 
P : 34,50

SPECIALE 
IANUARIE

28 AUTO-

1,60 variante 
lei ;
55,50
lei ;

va-
4.35 

lei :

me „Moskviel" , ___
în R.D.G. (2 locuri) ; Cat. I : 
excursii R.D.G. (1 loc) ; Cat. J : 
a 1 ooo lei ; — ” -------

Speciale :
„Daeta 1300' 
„Moskvici" ;
Paris ; Cat. *- : a't.au excursii k.d.g, 
(1 loc) ; Cat. R : 39,35 a 1 000 iei ; Cat. 
S : 70 35 a 500 lef ; Cat. T : 5 840.20 a 
60 lei Lista nominală a cîștigătorilor 
de autoturisme și excursii va fi publi
cată in numerele viitoare ale ziarului

3,50 autoturisme 
is.35 autoturisme 
13,65 excursii la 
excursii R.D.G.

ur.de
ar.de


Corespondentă specială pentru SPORTUL s •II

e s-a detașat in turneul
de la Orense

Partidele dintre Universitatea
Timișoara, campioana Românie; 
și F.I.F. Copenhaga, cea mai pu- 

. ternică echipă feminină a handba
lului danez la această oră, pro
gramate în cadrul sferturilor de

AN ETTE DAHL.

cu 2—0 și a pierdut în final cu 
2—8, aarida retur încheindu-se 
cu un rezultat de egalitate (10—10). 
„Păstrez o tristă amintire de Ia 
acele meciuri — ne declara recer.t 
Anne Marie Nielsen, căpitanul 

formației și recordma
na de selecționări (125) 
în reprezentativa da
neză. Practic, atunci 
am pierdut calificarea 
în primul meet cînd 
după o călătorie foarte 
lungă și obositoare, cu 
autobuzul, am jucat 
lamentabil. De data a- 
ceasta ne vom deplasa 
Ia Timișoara cu avio
nul și sper că evoluția 
noastră va fi incompa
rabil mai buni’.

Cum s-au comportat 
campioanele Danemar
cei în actuala 
Sorții au adus 
echipei noastre 
meciurile din 
tur) formația j

finală ale Cupei campionilor eu
ropeni se anunță extrem de echi
librate.

Formația din Copenhaga a a- 
tins în ultimele săptâmini cea mai 
bună formă, dominînd cu autori
tate — exact ca și în sezonul tre
cut — campionatul tării. în cele 
opt partide ale ultimului turneu, 
handbalistele de la F.I.F. au ob
ținut tot atîtea victorii, înscriind 
144 de goluri! Spre deosebire însă, 
de anul trecut, cînd campioanele 
'Danemarcei au fost eliminate încă 
din primul tur al competiției de 
către echipa olandeză Niloc Am
sterdam. în sezonul acesta, for
mația din Copenhaga a dobîndit 
mai multă experiență a jocurilor 
internaționale, ceea ce o îndreptă
țește să aștepte cu încredere dubla 
întrecere cu sportivele din Timi
șoara.

De altfel, cele două 
mai întîlnit în cadrul 
pionilor europeni în 
ani. Atunci. în primul 
tat la Timișoara, F.I.F. a

echipe s-au 
Cupei cam- 
urmă cu 5 
meci d’sou- 

condus

ediție, 
ta fața 

! (pentru 
primul 

poloneză 
Sosnotvica Gliwice. în 
primul joc. Ia Copen- 
și-a nemulțumit suporhaga, PXF.

terii, învângtad destul de greu cu 
13—10. In partida din retur încă.

9

danezele au depășit pînă și cele 
mai optimiste așteptări, învingi nd 
la un scor categoric: 21—13. Pen
tru mecrur de cu campioanele 
României, am solicitat un pronos
tic tot Armei Marie Nielsen. Și 
iată ce ne-a declarat ea:

„Desigur, româncele nu sînt cele 
mai bune handbaliste din lume. 
Dar trebuie să avem respect față 
de orice formație a lor. In vara 
anului trecut mi-am petrecut con
cediul de odihnă în România. Cu 
acest prilej am putut urmări în
deaproape cum se pregătesc hand
balistele din București și am asistat 
chiar la un meci, care a opus selec
ționatei naționale chiar pe Univer
sitatea Timișoara. Am fost real
mente impresionată de forța lor de 
at*c, ca și de soliditatea sistemului 
defensiv.

In componența lui F.I.F. Copen
haga mai intră și alte jucătoare din 
naționala daneză, cum ar H Birthe 
Hansen. Jette Koch Jensen, porta
rul Annette Dahl și Marianne Vil- 
stru. Alături de acestea. Lene Han
sen și Toni Roseler-Andersen 
internaționale) ale 
omogenă, cap&bdâ 
Rotate in actuala

MOGENS JACOBSEN 
BERLINGSKE TIDENT

Jocurile sportive africane

VOM VEDEA SĂRITURI CU SCHIURILE DE 170 m.?
MADRID, 13 (Agerpres). — Ma

rele maestru român Florin Gheor
ghiu conduce detașat în turneul in
ternațional de șah care se desfă
șoară în localitatea spaniolă Orense. 
După consumarea a cinci runde, 
Fl. Gheorghiu totalizează 41/. punc
te și este urmat în clasament de 
un grup 
Ciocâltea 
Pîdevski 
goslavia) 
care. Pe
(S.U.A.) — 2i/2 puncte (1), urmat 
de Medina (Spania), Mednis 
(S.U.A.) și Pomar (Spania) — 2 
puncte, Castro (Filipine), Janose- 
vici (Iugoslavia) — l!/s puncte și 
Durao (Portugalia) — un punct (1).

în runda a cincea, Florin Gheor
ghiu (cu piesele albe) a obținut o 
victorie rapidă, în numai 19 mutări, 
în fața lui Janosevici. Victor Cio
câltea (cu piesele negre) a remizat 
în 30 de mutări cu Medina, rezul
tat consemnat și în partidele Pi* 
devski — Parma și Pomar — Me-i 
dina. Cobo a cîștigat la Castro.

irtie.
M

Oberstdorf

ta campionatul mondial 

de zbor pe schiuri, de la

Răspunsul: in

TAMPERE

de patru jucători : Victor 
(România), Cobo (Cuba), 

(Bulgaria) și Parma (Iu- 
— cu cite 3 puncte fie- 
locul șase se află Benko 

— 2>/2 puncte (1), 
(Spania),

o controversata probă ciciistă de eo\d

situația actuala evoluția post- 
belfcă a recordurilor de zbor pe 
schiuri, avantajate pînă acum în 
special de existența pistei de elan 
miraculoase de la Planica 
slavia). Aici, în 
Fritz Tschannen 
lumii la 120 m, o distanță ce părea 
uimitoare. Peste doar 20 de ani, 
recordul a ajuns la 165 m, datorită 
săritorului Manfred Wolf din R.D.G.

sară peste 160 m cu schiurile (toți

Zoorul cu semurue prin aer, îm- 
tuturor preceptelor gravita- 
ercită asupra spectatorilor 
ație justificată, iar asupra 

schiorilor — tot atit de temerari 
ca orice pilot sau parașutist — o 
senzație de împlinire în neostoita 
luptă cu adversitatea naturii.

între 9 și 11 martie se va desfă
șura la Oberstdorf — o stațiune de 
sporturi de iarnă din R.F.G., cele
bră datorită „Turneului celor 4 
trambuline" — cea de a doua ediție 
a campionatului mondial de zbor 
pe schiuri, o competiție care se dis
tinge față de clasicele probe (pe 
trambulinele de 70 m și 90 m) pe 
care le găsim în programele tra
diționale ale întrecerilor olimpice

sau ale campionatelor internațio
nale.

Trăsătura principală și distinc
tivă a acestui nou campionat mon
dial este favorizarea zborurilor 
foarte lungi, stimularea performan
țelor sportive maximale. Este deci 
firesc ca la această competiție să 
se întrunească toți „vînătorii de 
recorduri" ai săriturilor pe schiuri.

Iată — pentru a înțelege mai bine
Cei ce au reușit pînă acum să 

Planica) sînt :
Manfred Wolf (R.D.G.) 
Jiri Raska (Cehoslovacia) 
Bjorn Wirkola (Norvegia) 
Juhani Ruotsalainen (Finlanda) 
Horst Queck (R.D.G.) 
Josef Matous (Cehoslovacia) 
Jochen Danneberg (R.D.G.)

(Iugo-
1948, elvețianul 
stabilea recordul

Comitetul olimpic finlandez a a- 
nunțat că va susține candidatura 
orașului Tampere pentru organiza
rea Jocurilor Olimpice de iarnă 
din anul 1976. Pe de altă parte, un 
reprezentant al guvernului finlan
dez 
din 
șui 
va 
limpiada Albă.

Primarul stațiunii americane de 
sporturi de iarnă Salt Lake City, 
care, de asemenea se numără prin
tre candidatele la organizarea O- 
limpiadei de iarnă, a pus condiția 
ca guvernul federal al -S.U.A. să 
aloce o subvenție importantă pen
tru a fl menținută candidatura. „Eu 
— a declarat Jack Garn — nu pot 
să plec la reuniunea C.I.O. fără 
garanții financiare ferme. Altfel, 
ar însemna să ajungem în situația 
neplăcută a orașului Denver, care 
fusese desemnat de forul olimpic 
să organizeze Oliampiada de iarnă 
și. ulterior, a fost nevoit să renun
țe din cauza lipsei de fonduri. Noi 
vrem să obținem organizarea Olim
piadei albe din motive de presti
giu și onoare. Șansa ca o stațiune 
americană să fie aleasă pentru a 
înlocui Denverul depinde și de fap
tul că membrii C.I.O. știu că Sta
tele Unite doresc să organizeze 
Olimpiada cu ocazia bicentenarului 
independenței țării".

LAGOS. (Agerpres). — 
șurată pe o căldură ra-y 
cursa ciciistă de fond. cis 
pe traseul Ibadan — Lagos 
km), din cadrul ^Jocurilor sj 
africane", a avut un epilog 
obișnuit Evadat din pluton 
de km înainte de sosire, eto 
Tekeste Holda se îndrepta 
spre victorie (avea 5 r 
avans), dar ia intrarea ta < 
fost indus în eroare de o se: 
zare greșită a oamenilor de ordine 
și în loc să intre pe pista stadio
nului a pedalat în altă direcție, în- 

iîndu-se, fără să știe, de suc- 
pe care-l merita. în aceste 
it victoria a revenit algeria- 
Madjid Namza. care a cîști

gat sprintul plutonului. Medaliile 
nu au fost insă atribuite, urmînd 
ca juriul de apei să 
contestația depusă de 
etiopiana.

Concursul de natație _ __
mat alte patru finale, în care me
daliile de aur au revenit următori
lor sportivi : 200 m liber feminin : 
Affifi Faten (Republica Arabă 
Egipt) — 2:31.15 ; 200 m bras
masculin : Abdelkatvi Monsen (Re
publica Arabă Egipt) — 2:41,78 ; 
490 m liber masculin : Gnarbi Aii 
(Tunisia) — 4:25,33 : ștafeta 4X100 
m liber masculin : Republica Ara
bă Egipt — 3:48.67.

«o

Tunisia va 
Mauri rix

Turneul de fotbal a continuat la 
Ibadam, cu partidele din prelimi- 
f-arit Selecționata Republicii Ara
be Egipt a învins cu scorul de 
5—1 (6—1) echipa Republicii 
Populare Congo, iar Nigeria a cîș
tigat cu 2—1 (0—0) jocul cu for
mația Tanzaniei.

ai echipa Insulelor
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161

la

a declarat că statul va sprijini 
punct de vedere financiar ora- 
Tampere, în cazul cînd acesta 
fi desemnat să găzduiască O-
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m
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ale scrimei

a progra-

examineze 
delegația

bucu 
edu-

:tă a earner.

va 
(R_D.

de

probei de 400 m.g.nou. c
P’-C John Akii-Bua (Uganda), cu cîteva clipe înainte de a 

lua startul in semifinalele

Astăzi, in Capitală, meci
internațional de judo

I. E. F. S.-MEDIZIN
ERFURT [R.D.G.]

. IO C.C J’
reșteană a Instit 
cație fizică și s; 
mafia Medizin E 
riă). Am! 
tre frun 
nale.

ele can

Primele

mas- 
voîeî. Republica Arabă 
juca cu Senegalul,

ANTON P0NGRAT9->
clasamente mondiale

Evident, am 
lanțurilor. Nu 
început de an 
raport direct proper' 
ferarea programului 
internațional, -tot m;
pline sportive simt nevoia de a în
tocmi ierarhii necesare în diverse 
momente și oportunități La toate a- 
cestea trebuie adăugată împrejura
rea că. scăpate de sub tensiunea 
și rigoarea Jocurilor Olimpice — 
unde statutul nu permite Întocmirea 
de clasamente extra-olimpice — u- 
ne'e federații internaționale găsesc 
prilejul de a stabili gradații valo
ri,, e.

Iată un exemplu recent Pentru 
prima oară. Federația internațională 
de scrimă publică un clasament 
mondial propriu, valabil pentru a- 
nul 1972. Firește că ordinea e dată 
de un sistem de punctaj care a ți
nut seama (numai pentru locui ta
tii) de titlurile olimpice, luînd apoi 
în considerație clasamentele mari
lor turnee individuale și abia pe 
urmă performantele din meciurile 
pe echipe în acest fel, scrimerii 
noștri, evidentiati în cursul anu
lui 1972 și-au găsit cîteva 
de onoare printre primii 
sați la trei din cele 4 arme

La florelă feminină, mai 
pe baza rezultatelor ei din 
pe echipe. Ana Pascu a fost credi
tată cu locul 8 în lume, ceea ce —

locuri
10 cla- 
clasice. 
curî.nd 

probele

de care este pe deplin capabilă). 
Pe Ana Pascu o devansează în Cla
samentul mondial i 1. Antonella 
Ragno-Lonzi (Italia), 2. Marie- 
Chantal Demaille (Franța), 3. I2d:ko 
Bobis (Ungaria). 4. Elena Belova- 
Novikova (U R SE.). 5 Galina Go
rohova (U.R.S.S.), 6. Catherine Ce
reți: (Franța). 7. Kerstin Palm (Sue
dia).

în proba de floretă bărbați frun
tașul clasamentului este In mod 
normal necontestatul campion o 
limpic. polonezul Witold Woyda, 
urmat de maghiarul Jen6 Kamut’ și 
de francezii Christ'an Noăl și Da
niel Revenu. Pe locurile 5 și 6 figu
rează polonezul Marek Dabrowski 
și sovieticul Vasile Stankovici. Un 
onorabil Ioc 7 revine trăgătorului 
român Mihai Țiu.

Și în proba de spadă, condusă de 
maghiarul Csaba Fenyvesi. ex'stă 
un scrimer român printre primii 10 
clasați și anume Anton Pongraț, 
situat pe locul 9.

Prezența celor trei scrimeri ro
mâni în aceste clasamente mond'ale 
reprezintă recunoașterea unui anu
mit progres care poate fi încă sen
sibil ameliorat în cursul anului 1973. 
(V.B„.)

Surpriză la Neapole

Campionatul feminin de
(Urmare din pag. t)

Au înscris : Ana Stănișel 4.- Ju- 
Iieta Crișul-4, Victoria Amarandei 
2 pentru Rapid, respectiv Doina 
Radu 6, Elena Florea 4 și Irene 
Oănceă 3.

Au arbitrat Anton Munteanu și 
Ștefan Miculaș. ambii din Reșița.

TEXTILA BUHUȘI - I. E. F. S.
15-10 (7-7).

Adevărul este că studentele din 
Capitală au un „complex Buhuși“. 
încă de vineri seară cînd, la ca
pătul unei superbe evoluții în 
partida cu Voința Odorhei, primeau 
felicitări, ele își manifestau teama 
pentru întîlnirea de a doua zi, cea 
cu Textila Buhuși. Complexate, 
torturate de teamă, inhibate, hand
balistele de la I.E.F.S. nu aveau 
altă soartă decît eșecul. Drept este, 
însă, și faptul că Textila Buhuși 
a jucat excelent, a aplicat un agre
siv 4 + 2 în apărare, distrugînd
în fașă atacurile adversarelor, în- 
trerupîndu-le circulația, iar în atac 
a beneficiat de 4 jucătoare in zi 
foarte bună de șut: Stoleru, Mun

teanu, Șerban și Vieru. Antrenorul 
E. Bartha a menținut in teren tot 
timpul numai „7“-le de bază, pen
tru a fi sigur că nu-i va scăpa vic
toria. pe care, în final a cucerit-o 
pe deplin meritat.

în ceea ce privește pe I.E.F.S.. 
poate fi valabilă și explicația an
trenorului I. Bota care ne spunea 
că formația sa este obosită în mo
mentul de față, în această privință 
spunîndu-și cuvîntul numeroasele 
partide disputate în ultimul timp.

Au marcat : Emilia Munteanu 4. 
Maria Stoleru 4, Viorica Vieru 3, 
Rada Șerban 3 și Maria Simeria 
pentru Textila, respectiv Petruța 
Băicoianu-Cojocaru 5, Cornelia Mo- 
hanu 3, Maria Bota și Florentina 
Gută.

Au arbitrat Romeo Iamandi 
Ion Dumitru, ambii din Buzău.

Și
1

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA —
MUREȘUL TG. MUREȘ 16—6 (7—3).

Campioana tării a folosit ’această 
întîlnire pentru a face un ușor antre
nament de pregătire. Antrenorul C. 
Lache Ie-a cerut elevelor sale să în
cheie rapid atacurile și să joace mai 
mult în apărare, oentru a verifica

Italia Turcia 0-0
Ieri, la Neapole, s-a disputat în- 

tftairea de fotbal din cadrul pre
liminariilor campionatului mondial, 
dintre formațiile Italiei și Turciei. 
Jocul a luat sfîrșit cu un surprin
zător rezultat de egalitate 0—0. De 
menționat că din echipa Italiei au 
făcut parte majoritatea internațio
nalilor, ca Zoff, Capello, Burgnich, 
Spinos:, Rivera, Riva etc.

Franța ■ Scoția 16-13 [10-6]

la rugby

a

în ca
la P.

XV’-
Fr

i

Au Insert 
Cristina Metz 
(olanda R.go, 
Gavrilov pei 
pectiv Ilor.a 
și .Ana Roza’.

Au arbitra 
Ionescu, amb

c
j Un 
non 4,
- Bir 
Ion G

R D

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI —
VOINȚA ODORHEI 16—11 (8—8).

Au marcat : Simona Arghir 9. 
Doina Furcoi 4. Elena Răducanu 2, 
Niculina Iordache — pentru Uni
versitatea, Iuliana Markos 4. Mag
da Micloș 3, Maria Magyar: 3. Iri- 
na Teglas 3, Iuliana Szasz — pen
tru Voința.

Au arbitrat Gheorghe Lungu si 
Hans Boschner (ambii din Brașov).

Duminică, de la ora 15 : Rulmentul 
— Mureșul, Progresul - Rapid, Con
structorul — I.E F.S., Universitatea 
Timișoara - Voința și Universitatea 
București — Textila.

I

De data aceasta, se așteaptă la 
startul campionatului mondial apro- 
ximtiv 80 de săritori din 15 țări, 
printre care campionii olimpici 
Wojciech Fortuna (Polonia) și 
Yukio Kasava (Japonia), Manfred 
Wolf (R.D.G.), Walter Steiner (El
veția) și alții.

Nădejdile organizatorilor în per
formanțe extraordinare se bazează 
mai ales pe atuurile noii trambuline 
de la Oberstdorf, care va fi dată 
oficial în funcțiune cu ocazia inau
gurării campionatului 
care are caracteristici 
ce permit prevederea 
de 170 m 1

Noua trambulină 
numele ,.Heini-Klopfer“) se dis
tinge — din punct de vedere arhi-

mondial și 
excepționale 

unor sărituri

(care poartă

tectonic — printr-o pistă de elan, 
lungă de 145 m, ce pare suspen
dată în eter, pentru că are un turn 
înclinat de beton, fără sprijin la 
capăt ! Caracteristicile principale 
ale noii trambuline sînt : înclinația 
pistei de elan — 39 grade, viteza 
de elan — 115 km/oră, iar înălțimea 
pistei de elan — 65 m.

Este absolut sigur că — păstrînd, 
prin corecte calcule tehnice, secu
ritatea deplină a schiorilor în tim
pul zborului — noua trambulină va 
da un impuls proaspăt strădaniei 
de a obține mereu noi recorduri în 
săriturile ce survolează întinderile 
albe de zăpadă.

Victor BĂNCIULESC1J

CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE 

UNIVERSITARE
DE SCHI

VIENA (Agerpres)., 
natele internaționale 
de schi au continuat Ia Alpbach 
(Tyrol) cu desfășurarea probei fe
minine de slalom uriaș. Victoria 
a revenit sportivei italiene 
hid Asgiani, cu timpul de 
Pe locul secund s-a clasat 
Edelsbrunner (Austria) — 
iar locul trei a fost ocupat de Pas
cale Tremoulet (Franța) — 1:37,26.

r V*/- xV 
r f-r

— Campio- 
universitare

Anna- 
1:35,90. 
Baerbl 
1:36,87,

în turneul de baschet de la Varșovia

Sel. Moscova-Sel. București 68-66,
după un meci spectaculos

VARȘOVIA, 13 (Agerpres). - 
Au început întrecerile celei de-a 
14-a ediții a competiției internațio
nale masculine de baschet „Cupa 
eliberării Varșoviei", Ia care, în 
acest an, participă cinci reprezen
tative de orașe și trei formații po
loneze.

Selecționata orașului București, 
care evoluează în grupa A, a întîl- 
nit în primul meci redutabila echi
pă a orașului Moscova, principala

favorită a turneului. După un meci 
viu disputat, cel mai frumos al se
rii, după cum apreciază comentato
rul agenției P.A.P., baschetbalișții 
sovietici au obținut victoria la li
mită, cu scorul de 68—66 (42—36). 
în celelalte partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
grupa A : Praga — „Polonia" 95— 
64 (45—32); grupa B : Legi,a Var
șovia — Asz 103—76 (47—51) So
fia — Budapesta 70—54 (43—22).

în vreun

RIVALITATE

PROMISIUNEA 
ANTRENORULUI

clasament 
posedă, la 
medie de 
decît cea

SUPORTERII LA NEVOIE SE 
CUNOSC...

Dave Sexton, managerul echipei 
londoneze Chelsea, și-a permis acum 
citva timp luxul unui superb tre
ning. care provoacă admirația și in
vidia tuturor jucătorilor săi. „Nu 
îl voi păstra prea mult timp, a 
declarat Sexton. Prea place băieți
lor mei. îl voi dărui primului din
tre ei care va izbuti să înscrie două 
goluri într-un singur meci". Dar 
•iată că, deși promisiunea a fost 
(aortă cu mai bine de 15 zile in 
urmă. Dave Sexton poartă încă a- 
ee’așj trening, admirat de toți I 
Nimeni de la Chelsea nu a izbu
tit să înscrie de clouă ori 
meci...

Rugby sau fotbal pentru școlari ?

de școii, 
decis de- 

nu-
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14 februarie la Salonic si Ia 
februarie la Atena, împotriva 
Panathinaikos, meci ce ar putea 
conta ca revanșă la partida din fi
nala „Cupei campionilor'1 de acum 
doi ani (2—0 pentru Ajax, pe Wem
bley).

De necrezut, dar adevărat! In ciuda 
tuturor necazurilor care s-au abătut 
ca un blestem asupra sa, ca și a 
locului... penultima în 
(21). Manchester United 
jumătatea sezonului, o 
spectatori mai ridicată 
din sezonul trecut : 46 403 fală d^ 
45 705 ! United este în 
cel de-al doilea club din 
acest „clasament1*, după 
(1 derul) — cu 49 294, și 
intea Iui Arsenal 
s-ar spune, pr efer 
nevoie se cunosc...

acest fel 
divizie în 
Liverpool 
mult Ina-

39327. Cum

educației
Dar

sp

IO5

Ja:
ii tu

în Marea Britanie. 23 
dintre cele mai mari, au 
cretareă rugbyului drept sportul 
mărul 1, în locul fotbalului. Ruaby- 
ul este considerat ca fiind mai util 

sportive decît „soccerul".
oroâpe imediat, federația 
cu balonul rotund a trecut

>nti;aatac. O comisie spccia'ă a 
formată. Ea a fost însărcinată, 
oordone.-e și să amelioreze re- 
e dintre cluburi si instituțiile 
ivătăniint. Mai mult, un lucru 

130 de directori de scol' au 
primit invitații oersonale la finala 
Cupei Angliei pentru amatori, care 
va avea loc in primăvară, bne- 
înțeies pe M embiey...
Patinajul, mai popular

In Olanda, 
— asa cum 
știu — sportul 
chiar. în mod 
Un exemplu : 
divizii di 
duminică 
permite < 
sport din 
rească 1 
pionatel

ca fotbolul I
viteză este 
intre noi o 
Mai popular 

decît fotbalul...

patinajul 
puțini < 

rece.

campionatul Prime:
i O’anda va fi suspendat 
18 februarie, pentru a se 

astfel tuturor iubitorilor de 
„țara lalelelor” să urmă- 
teievizor transmisia Cam- 

>r mondiale de patinai vi
teză. care se desfășoară în acest an 
la Deventer Ajax Amsterdam a si 
profitat de această pauză neprevă
zută pentru a perfecta două me
ciuri amicale in Grecia i în ziua de

mondiale

LOVCEV — CEL MAI BUN 
FOTBALIST SOVIETIC AL 

ANULUI 1972

în urma unui referendum la care 
au participat 120 de ziariști reore- 
zentînd ziare, agenții de presă, ra
dio și televiziune, revista sovietică 
..Fotbal—Hochei" a desemnat p° cel 
mai bun jucător sovietic de fotbal 
al anului trecut In persoana funda
șului stingă al echipe 
Moscova și al echipe 
EVGHENI LOVCEV.

Fiecare participant la 
trebuia să ind'ce în ort 
cători preferați, dintre 
pretendențj 
cursului,
cordat trei 
două, iar 
punct. Un 
l-au situat
care a cbțir

Spartak 
naționale,

referendum 
ine trei iu- 
cei 35 de 

cadrul con- 
loc s-au a-

acceptați în
Pentru primul

puncte, pentru al do;lea 
locului trei 
număr de 40 
pe primul ioc

[t

un singur 
de ziariști 
ne Lovcev, 

în total 188 de punc
te. Al doilea clasat a fost Evgheni 
Rudakov (156 p). iar pe locul trei 
s-a situat alt apârăto: 
tilava (140 p).

Murtaz Hur-

late o fazi care exprimă, mai bine decit zeci de rindurj scrise, dramatis
mul țotbalului anumite momente. Imaginea a fost surprinsă in timpul 
meciului ' i. „Cupa R. F. a Germaniei" dintre Ludwigshafen și Schalke 04

Telefoto : A.P.—Agerpres

BREVIAR I

• Ecn.pa națională a Cehoslova
ciei va întreprinde în luna februa
rie un turneu in Olanda și Belgia. 
Pir.ă în momentul, de fată sînt pre
văzute meciuri cu formațiile o- 
landeze N.E.C. Nijmegen, N.A.C. 
Breda și Feyenoord Rotterdam și 
echipa belgiană F.C. Bruges, lidera 
campionatului.

• Rivera va deveni în curînd ju
cătorul milanez cel mai fidel. în 
momentul de față, el a egalat per
formanta lui Maldini (347 de me
ciuri de campionat pentru Milan) și 
recordul lui Liedholm (359) nu mai 
este departe.

• Luînd in mină conducerea lui 
Manchester United, scoțianul To
mmy Docherty a cerut două lucruri: 
1. ca Matt Busby să continue să a- 
jute direct, prin experiența sa. e- 
chipa: și 2. ca el să fie autorizat să 
ia legătura cu Best, pentru o even
tuală întoarcere al acestuia la for
mația din Manchester I

• Fotbalul maghiar înregistrează 
o continuă scădere a mediei de spec
tatori. De la anul record, 1959—1960 
(14 554 de spectatori pe meci), a- 
cest număr a „căzut" la 9 405 (1968), 
8320 (1969), 7 056 (1971). 6140 (1972)

ți 5 800 (in cursul campionatului ac
tual).

• Bologna a reușit un succes t 
echipa sa a marcat primul gol în-A. 
tr-un meci susținut în deplasare, 
după —12 etape jucate.

• Comitetul executiv al Uniunii 
de fotbal belgiene a adoptat de 
curînd sistemul englez. Avertismen
tele acordate de arbitri jucătorilor 
dau loc unor penalizări pe puncte, 
în funcție de gravitatea infracțiu
nii, Acumulînd șase puncte, jucă
torul respectiv este suspendat auto
mat pentru un meci de campionat.

• Nu, Lubanski nu va pleca nici 
la Feyenoord (curo sc anunțase), 
nici la Ajax, Pentru simplul motiv 
că nu a împlinit încă 30 de ani 
(are abia 27), și va rămîne tot la 
Gornik Zabrze. In schimb, alți trei 
jucători polonezi pleacă în Olanda: 
Sadek (la Sparta Rotterdam), Mu- 
sialek (N.A.C.) și VViJlen (Telstar).

• Echipa spaniolă Cordoba s-a 
despărțit de antrenorul său, cele
brul brazilian Vava (centru ata
cant al selecționatei carioca in 1962). 
La cîrma echipei, îi urmează fostul 
extrem dreapta a Iui Real Madrid, 
Joseito.
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