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RAWALPINDI 8 — Trimișii spe
ciali Romulus Căplescu și Ion Pu- 
ținelu transmit i Luni, 8 ianuarie, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a sosit 
Islamabad, pentru o vizită 
de patru zile, la invitația 
telul Republicii Islamice 
Zulfikar Aii Bhutto.

După un zbor de peste 
de kilometri — peste Marea Neagră, 
Turcia, Iran. Afganistan — nava 
prezidențială, escortată de la fron
tiera țării gazdă de avioane militare 
pakistaneze, aterizează pe aeropor
tul internațional al Islamabadului, 
cea mai tînără capitală asiatică, 
oraș aflat în plină construcție.

Este ora 10.00. Pe aeroport 
nește o atmosferă 
plină de însuflețire, 
tmartlo-r evenimente.

Pe clădirea aerogării sînt arbora
te draoelele celor două țări — tri
colorul românesc și steagul alb-ver- 
de al Pakistanului.

In întîmpinsrea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit președin
tele Zulfikar Aii Bhutto si soția sa, 
Nusrat Bhutto.

Pe aeroport se află o mare mul
țime de locuitori ai capitalei și ai 
orașului Rawalpindi, veniți să-l în- 
timpine pe șeful statului 
Prin difuzoarele aeroportului 
transmise melodii populare 
nești și 
folcloric 
dansuri, 
înti egită 
tică, cu 
lucitor.

Salve ,__ „____ ______ _
fului statului român în ușa aerona
vei. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt în- 
tîmplnați cu cordialitate de pre
ședintele Zulfikar Aii Bhutto și so
ția sa. Cei doi șefi de stat își string 
eu căldură miinile, se îmbrățișează

Șeful statului pakistanez prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu pe vicepre
ședintele Nurul Amin și pe președin
tele Adunării Naționale, Choudry 
Fazle Elahi. Sînt prezentați, de ase
menea. inaiți demnitari pakistanezi 

însoți pe președintele

la 
oficială 

președin- 
Pakistan,

cinci mii

. .. dom- 
sărbătorească, 
caracteristică

român. 
stnt 

, . . _ româ-
pakisteneze. Un ansamblu 
local prezintă cîntece și 

Atmosfera sărbătorească este 
și de o vreme primăvăra- 
cer senin și soare stră-

de tun salută apariția șe-

Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu în cursul vizitei 
lor i ministrul de stat pentru secu
ritatea internă, Akbar Khan, și 
doamna Farhaț Akbar Khan.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu prezintă persoa
nele oficiale române care-1 înso
țesc : George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae M. Ni
colae. ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior. 
Gheorghe Oprea1. consilier al pre • 
ședintelui.

Sînt de față ambasadorul Româ
niei la Islamabad, Mihai Magheru 
ți ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești, G. A. D. Bukhari.

Un băiețel și o fetiță, îmbrăcat! 
în frumoase costume naționale — 
tradiționalii șalvari și gharara — 
înmîneazâ solilor poporului român 
splendide buchete de trandafiri roșii.

In continuare sînt prezentați pre
ședintelui român generalul Tikka 
Khan, șeful Statului Major al for
țelor armate și comandanții celor 
trei genuri de arme.

Cei doi președinți urcă, apoi, pe 
un podium de onoare străjuit de 
drapelele celor două țări. Răsună 
acordurile solemne ale imnurilor d<? 
stat român și pakistanez.

Comandantul companiei de onoare 
aliniată pe aeroport — compusă din 
parașutiști și militari ai forțelor ae
riene — prezintă raportul. Șefii ce
lor două state trec în revistă com
pania de onoare. în sunetele unui 
marș militar compania de onoare 
defilează prin fața celor doi pre
ședinți.

In continuarea ceremoniei sînt 
prezentați tovarășului Nicolae 
Ceaușescu membrii guvernului, con-

★
Luni după-amiază, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au făcut o vizită 
protocolară la Palatul prezidențial din 
Rawalpindi președintelui Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar Aii 
Bhutto, și soției sale, Nusrat Bhutto.

Cu acest prilej, președintele Repu
blicii Islamice Pakistan a înmînat 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, Ordinul 
„Nishan — I — Pakistan"" (Simbolul

țese :

silieri speciali ai președintelui, mem
bri ai Adunării Naționale și ai Adu
nărilor provinciale, alte personalități 
oficiale pakistaneze.

Sînt prezentați, apoi, șefii .misiu
nilor diplomatice acreditați la Islam
abad și alți membri ai corpului di
plomatic.

în. urările numeroșilor 
aflați pe aeroport. i_._ 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa ____
Ceaușescu, împreună cu gazdele iau 
loc în mașini. Coloana oficială se 
îndreaptă spre Rawalpindi, capiiala 
provizorie a Pakistanului. De-a lun
gul întregului traseu, de la aeroport 
pînă la reședința prezidențială, mii 
și jnii de oameni fac o primire îr.- 

român 
ovații și 

in mijlo- 
României

cetățeni 
aeroport. președintele 

i Elena

★

suflețită solilor poporului 
prieten, își exprimă prin 
urale bucuria de a-1 avea 
cui lor pe conducătorul 
socialiste.

De
'lui. străbătut, 
metri se întind 
lețe românești 
mari banderole 
limbile engleză 
bun venit în 
Nicolae Ceausescu . _ _____ „„
Elena Ceaușescu. Pe alte banderole 
stă scris i „Nicolae Ceaușescu. Zul- 
fikar Aii Bhutto Zindabî.d 1“ ' (tră
iască), „Ceaușescu și Bhutto simboli
zează aspirațiile popoarelor noastre"1, 
„Poporul pakistanez este prieten al 
poporului român"", „Trăiască priete
nia pakistarezo-română !“

Președintele Nicolae Ceausescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt con
duși ia reședință de președintele 
Zulfikar Aii Bhutto si Nusrat Bhutto. 
In salonul de onoare, cei doț șefi de 
stat se întrețin cîteva minute cu 
cordialitate prietenească.

★
Pakistanului). înalta distincție a fost 
însoțită de următorul mesaj adresat 
conducătorului țării noastre de șeful 
statului pakistanez :

Domnule președinte, guvernul și po
porul Pakistanului nutresc cea mai 
mare stimă pentru eforturile dumnea
voastră îndreptate spre întărirea le
găturilor de prietenie și cooperare 
între Pakistan și Republica Socialistă 
România.

Contribuția dumneavoastră la co-

o parte șl de alta 
pe distanțe 

ghirlande de 
și pakistaneze, 
roșii sînt înscrise. în 
și urdu, urări de 
cinstea tovarășului 

și a tovarășei

a drumu- 
de kllo- 

stegu- 
Pe

CU GINDUL LA MARILE EXAMENE INTERNAȚIONALE ALE FOTBALULUI NOSTRU IN ACEST AN UN 
AL

NOU SUCCES PRESTIGIOS 
HANDBALULUI ROMÂNESC

w

STEAUA 
A ÎNVINS

Primele răspunsuri la o

Așa cum se știe, săptâmîna 
trecutâ, deci încă din primele 
zile ale anului, federația de 
specialitate a organizai în 
Capitald un curs de perfecțio
nare pentru tehnicienii fotba
lului nostru, în cadrul câruia au 
fost dezbătute ultimele noutăți 
privind procesul de instruire și 
iocul propriu-zis, precum și 
principalele obiective ale anu
lui.

Au fost trei zile de studiu 
intens, de informări prețioase, 
de manilest interes al celor 
din bănci față de referatele 
prezentate de lectori.

La sfîrșitul lucrărilor, profi- 
tind de prezența antrenorilor, 
care pregătesc echipe divizio
nare A, ne-am adresat lor cu 
următoarea întrebare :

CUM VA PROPUNEȚI SA AC
ȚIONAȚI, IN VIITORUL AP’D. 
PIAT, PENTRU CA ECHIPA DV 
SA-SI ADUCA CONTRIBUȚIA 
LA ÎMBUNĂTĂȚIREA NIVELU
LUI GENERAL ĂL CAMPIONA
TULUI ?

Pentru început, iată în rîn- 
durile de mai jos răspunsurile 
a șase antrenori. Alte răspun
suri, în numerele noastre vii
toare.

anchetă de început de perioadă pregătitoare 
Constantin Cernâianu (Univ. Craiova): „VOM PERSEVERA SPRE 

UN JOC OFENSIV Șl EFICACE"

„Sint convins că pentru fiecare an
trenor, îmbunătățirea permanentă a 
jocului prestat de echipa sa, și prin 
aceasta contribuția la ridicarea nive
lului general al campionatului nostru, 
constituie o preocupare de prim or
din. Chiar dacă îți propui să obții 
puncte, doar puncte, acest obiectiv 
nu poate fi îndeplinit fără un joc co
respunzător, fără un fotbal ale cărui 
calități să le depășească pe cele ale 
adversarului. Și din această luptă tre
buie să cîștige fotbalul nostru, în ge
neral. Chiar dacă se mai întîmplă să 
ciștigi un meci, deși ai jucat mai 
slab. Aceasta este o simplă întîmplare 
și ea nu se poate repeta de-a lungul 
a 30 de etape.

în concordanță cu indicațiile F.R.F. 
privind procesul de instruire, și pe

baza experienței proprii, la Univer
sitatea Craiova ne vom îndrepta a- 
tenția spre dezvoltarea capacității fi
zice la un nivel superior, aceasta con
stituind un factor fără de care nu 
poate fi conceput un fotbal modern 
La antrenamente, vom lucra intens 
pentru însușirea și perfecționarea unor 
procedee tehnico-tactice în condițiile 
cele mai apropiate de joc. Ne vom 
strădui să continuăm drumul pe care 
am pornit privind ideea tactică a 
echipei, perseverînd pe linia sporirii 
încrederii in posibilitățile de afirmare 
ale Universității Craiova, în potenția
lul ei de joc. Echipa va evolua in de
plasare la fel de ofensiv cum a fă-

PE PARTIZAN 
CÎȘTIGĂTOAREA 
ULTIMEI EDIȚII

A C.C.E.!

(Continuare in pag. a 3-a)

DUSSELDORF, 8 (prin telex). în 
localitatea Offenburg, din apropie
rea orașului Freiburg (R.F.G.), a 
avut loc un mare turneu interna
țional de handbal, la startul căruia 
s-au prezentat unele dintre cele 
mai bune formații de club din Eu
ropa (Partizan Bjelovar, 
Moscova, F. a. Goppingen, 
București). Manifestînd o 
excelentă, handbaliștii de la 
au cîștigat turneul, învingind in fi
nală pe Partizan Bjfelovar, dețină
toarea C.C.E., cu scorul de 14—10 
(8-6).

M.A.I. 
Steaua 
formă 

Steaua

Predeal. Cu schiuri și... voie bună, zăpezii .'

(Continuare in pag. a 4-a)

PE ITINERARELE
VACANTEI

DE LA VILA „ȘOIMUL"" BUȘTENI
LA VIRFUL CU DOR Șl CABANA „PEȘTERA Imediat după coborirea din avion, handbaliștii noștri surid in fața obiectivului aparatului de fotografiat. 

Formația universitară a României este campioană mondială !
Foto : Paul ROMOȘAN

in căutarea
Fete : Dragoș NEAGU

Mă îndrept către vila ..Șoimul" 
din Bușteni, cartierul general al u- 
neia din taberele școlare ale va
canței. Abia intru pe ușa vilei cînd 
sînt luat în primire de două spor
tive de-o șchioapă :

— Dumneavoastră ?...
Fetițele sînt intransigente: nu 

acceptă să dea vreo lămurire pînă 
ce nu mă legitimez. După aceea, 
însă, și Rodica Pintea și Cristina 
Sima m-au tratat ca și cum ne-am 
fi cunoscut de ani de zile, mi-au 
oferit ciocolată și portocale, mi-au 
povestit crîmpeie din viața de ta
bără. Așa, pe fugă, deoarece fiind 
de serviciu, împreună cu alte 7 fete 
— întreg dormitorul 12 — nu-și 
puteau îngădui să lungească 
vorba...

Am povestit directorului taberei,

Duminică, la București și lași, două partide de mare interes la volei feminin

ȘI PENICILINA-SLAVIA BRATISLAVA (Cupa Cupelor)
Blocajul s-a do
vedit a fi aproa
pe de f iecare dată 
o excelentă armă 
de apărare a sex
tetului 
In 
fie, 
tele echipei 
pid. Mariana Ba
ga și Florica Tu- 
dora, resping 
nou atac al 

versatelor

rapidist. 
fotogra- 
componen- 

Ra-

Tiberiu BRADEȚEANU

1 
I

prof. Ștefan Nobilescu, incidentul 
de la intrare. I-ani citit pe față 
satisfacția.

— Copiii învață aici, în primul 
rind să fie disciplinați, să respecte 
regulamentul taberei. Și faptul că 
pînă și cele mai mici participante 
nu fac excepție de la prevederile 
stabilite, vă poate face o primă 
imagine a modului cum se desfă
șoară viața Ia „Șoimul"...

Disciplina ar fi un aspect. Mun
ca vine să-l completeze. Copiii din 
această tabără, atleți și atlete, gim- 
naști și gimnaste, aproape 120, se 
odihnesc, prind forță, energie, dar 
și muncesc.’ Se pregătesc pentru 
activitățile sportive din cel de-al 
doilea trimestru de școală. Băieții 
pot fi întîlniți pe aleile sau pe te
renurile din jurul vilei, în pădu
rea de peste riul Prahova, pe sta
dionul „Caraimanul", fetele la să
lile de la „Șoimul", transformate 
ad-hoc in „ateliere" de lucru. Pen
tru gimnastele de la artistică, un 
covor instalat într-una din săli, le 
dă impresia că se află acasă, la 
școala în care au deprins primele 
taine ale sportului preferat. Zilnic 
este un zor teribil, 
zația că acești copii 
incioși s-ar afla în 
confruntări sportive

De fapt, intr-un fpl există temei 
pentru o asemenea muncă intensă : 
tabăra se va încheia cu un con
curs de cros, pe 9 categorii de vîrs-

DE HANDBAL, SAO ÎNTORS IERI AGASA...

incit ai sen- 
atît de sîrgu- 
ajunul unor 

decisive.

(Continuare tn pag. a 2 a)

Lume multă aseară în holul ae
roportului internațional Otopeni. 
Numeroși tineri, veseli și gălăgioși. 
Doi dintre ei agită o pancartă ma
re, pe care stă 
venit dragi 
diali !“ Sînt 
Ei au venit 
componenți ai reprezentativei mas
culine studențești a României care 
a cucerit titlul suprem la campio
natul mondial universitar de hand
bal din Suedia. în mulțimea din 
bol se află și reprezentanți ai miș
cării noastre sportive, 
porteri de la radio și

Aterizează cursa de 
în ușa avionului apare 
zător al antrenorului emerit Eugen 
Trofin. Este asaltat de ziariști. Re
ținem doar primul Iui răspuns :

— A fost foarte greu, dar am 
reușit...

Fe antrenorul Trofin l-am invi
tat pentru astăzi în redacție în ve
derea unei discuții mai ample.

Pe scara avionului au început să 
apară, unul cîte unul, băieții noș
tri, proaspeți campioni mondiali

scris : „Bine ați 
colegi, campioni mon- 
studenții de la I.E.F.S. 
să-și întimpine colegii.

ziariști, re- 
televiziune. 
Copenhaga, 

chipul surî-

universitari. îl interpelăm pe Radu 
Voina, căpitanul echipei, desemnat 
cel mai bun jucător al acestei edi- 
țt a C.M. :

— Credeați în această victorie ?
— Sincer să fiu, speram să obți

nem titlul mondial. Și spun speram 
pentru că aveam de luat o revanșă 
în fața selecționatei universitare a 
U.R.S.S.. care ne învinsese cu un 
scor sever doar cu cîteva săptămîni 
înainte, în turneul de la Tbilisi. 
Băieții au vrut să cîștige acest 
meci ! Acum sîntem campioni ai 
lumii...

îl căutăm .din ochi pe Cornel 
Penu, miraculosul apărător al bu
turilor echipei noastre. Nu-1 zărim 
nicăieri și întrebăm unde este. A- 
drîan Cosma, cel mai tăcut jucător 
al formației, ne șoptește că Penu 
e necăjit; agențiile de presă au 
transmis că ultima aruncare de la 
7 m a echipei sovietice a fost tra
să afară. De fapt, o respinsese Pe
nu...

L-am găsit apoi, undeva retras, 
și pe Cornel. Era întristat de eroa
rea produsă. Parcă uitase că a pri-

mit titlul de cel mai bun portar al 
acestei ediții a C.M...

Licu și Dan Marin zîmbesc măr
eați de oboseală. Ei fuseseră acci
dentați, dar ceruseră totuși să joa
ce în finală. Li s-a acceptat și... au 
jucat ca leii !

Antrenorul Romeo Sotiriu n-are 
timp pentru felicitări ; este aștep
tat de cîțiva dintre jucătorii lui, 
de la Universitatea Cluj. îi îmbră
țișează cu dragoste.

Campionii mondiali se fotogra
fiază și reușesc cu greu să scape 
de insistențele reporterilor pentru 
a-și îmbrățișa familiile, rudele a- 
propiate, prietenii. Arbitrul Con
stantin Căpățină, considerat cel 
mai bun cavaler al fluierului la 
acest campionat mondial, se fo
tografiază împreună cu băieții; are 
și el motive să fie fericit.

Treptat, treptat liniștea se aș
terne din nou peste holul aero
portului. Băieții 
acasă încununați

noștri s-au întors 
cu lauri...

Horia ALEXANDRESCU

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

Cele două competiții voleibalis- 
tice de anvergură europeană, desti
nate celor mai bune echipe de club 
de pe continentul nostru, „Cupa 
camponilor europeni" și „Cupa cu
pelor", se află, din nou, în actua
litate. Primele care se prezintă la

startul noului tur — al treilea în 
C.C.E. și al doilea în Cupa Cupe- 
pelor — sînt formațiile feminine.

întrecerea, care va desemna pe 
campioana campioanelor, progra
mează, începînd de duminică, în- 
tîlnirile celui de al IÎI-lea tur, ex-

I. E. F. S A ÎNVINS PE CRIȘUL,

In meci-restanțâ, LA BASCHET FEMININ

Aseară 8-a desfășurat în sala Con
structorul din capitală meciul restanța 
din cadrul campionatului feminin de 
baschet dintre echipele I.E.F.S. și Cri- 
șul Oradea. în prima repriză, orăden- 
cele au luptat toarte mult pentru un 
rezultat bun șl se părea că victoria 
Ie va surlde, căci ele au condus pînă 
în ultimul minut. Studentele au evoluat 
crispat, iar principalele realizatoare. Tita 
»ț au ratat foarte mult, Și in
repriza a doua șeorul s-a menținut

strîns pînă în minutul 35 <53—49 pentru 
I.E.F.S.), după care gazdele, " "
ciind de o condiție fizică mult 
ră, au înscris 25 de puncte în 
adversarele lor doar 3. I.E.F.S. 
cu 77—52 (35—34). Au arbitrat 
Bordelanu și M. Cunlcer. Au marcat : 
Vigh-Pantea 17, Giurea 13, Salcu 4, Sza
bo 10, Petrie 3, Popov S, Popescu 6, TPa 
18, pentru I.E.F.S., respectiv Topor 5, 
Mltileeis », tiudas s. salogh «, BoAar 
3, Varga 14, Ghiță 12, Popa 2.

benefi- 
superioa- 

tlmp ce 
a ctștlgat 
slab V.

trem de important, deoarece el va 
desemna teamurile ce-și vor dis
puta la 9, 10 și 11 martie, în ca
drul unui turneu final, mult rîvni- 
tul trofeu.

Desigur, de această dată partidele 
vor fi mult mai echilibrate, avînd 
în vedere că majoritatea echipelor 
care au depășit turul precedent au 
o frumoasă carte de vizită. Printre 
formațiile calificate se numără și 
RAPID BUCUREȘTI, învingătoare 
fără emoții în meciurile cu Hapoel 
Hamapil (Israel).

Acum, însă, giuleștencele vor a- 
vea o misiune mai dificilă, de
oarece vor întîlni puternica echipă 
DYNAMO BERLIN, campioana 
R. D. Germane, calificată în urma 
victoriilor realizate în meciurile

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pas, a 3-a.)

astăzi încep Întrecerea si
în prima zi a campionatului na

țional de patinaj artistic s-au în
trecut juniorii I și II la figurile 
de școală. „Paragraful trei înainte", 
, optul pe un picior înapoi", „ser
pentina cu contratrei înăuntru" și 
„paragraful dublutrei înainte" au 
fost figurile cele mai dificile din 
programul băieților și fetelor celor 
două categorii. După programul de 
„impuse", la juniori doi s-au deta
șat Roxana Stănișor (Dinamo Bucu 
rești) și Cristian Neagu (Dinamo 
București), iar la juniori I Cătălin 
Ioniță (Șc. sp. nr. 2 București), șt 
Mihaela Paraschiva (Constructorul 
București). Iată de altfel clasamen
tele primelor întreceri la obliga
torii. : Juniori II : 
gu 7.5—54,8 p ; 2. 
cu (Șc. sp. nr. 2 
p . 3. Klaus Schell 
21,0—40,8 p ; Junioare II : 
xana Stănișor 7—57,5 p ; 2. 
Grigorescu (Șc. sp. nr. 2 
14,5—54,8 p ; 3.
(I.E.F.S) 20,5—48,8 p ; 4. Tiinde 
Horwat (Olimpia Cluj) 28,0—28,4 p; 
Juniori I : 1. Cătălin Ioniță (Șc. sp. 
nr. 2 Buc.) 7—60,1 p ; 2. Leonardo 
Azzola (Olimpia' Cluj) 14,0—45,4 p; 
Junioare I : 1. Mihaela Paraschiva 
(Constructorul București) 10,0—59,6 
p ; 2. Emilia Tibula (Dinamo Bucu
rești) 11,5—59,4 p; 3. Felicia Pel- 
muș (Dinamo București) 20,5—53,2 p.

Incepînd de ieri dimineață, pa
tinoarul „23 August“ găzduiește în
trecerile campionatului național de 
patinaj artistic. Programate la o 
oră prea matinală (7 dimineața), 
primele dispute ale patinatorilor 
noștri au avut loc în fața unor tri
bune complet goale, iar faptul este 
regretabil cu atît mai mult cu cit, 
după părerea noastră, nici reuniu
nile care urmează nu se vor bucura 
de o mai mare... atenție. Această 
situație neplăcută putea fi evitată 
dacă Federația de patinaj ar fi amî- 
nat cu cîteva zile disputarea cam
pionatului său programat tocmai în 
perioada cînd pe patinoarul bucu- 
reștean au loc jocurile din cadrul 
turului IV al campionatului diviziei 
A. O amînare de cîteva zile a între
cerilor de patinaj ar fi convenit, 
sintem siguri, și sportivilor.

1. Cristian Nea- 
Adrian Georges-
Buc.) 13,5—52,2 

(Petrolul

La sflrșitul acestei luni

Brașov)
1. Ro-

Sirnona 
Buc.) 

Irina Nichiforov

CAMPiONATELE INTERNAȚIONALE 
DE JUDO ALE ROMÂNIEI

Tradiționala competiție de judo orga
nizată de federația noastră de speciali
tate — Campionatele internaționale ale 
României — va avea loc la sfirșltul a- 
cestei luni. în zilele de 27 și 28, în sala 
Floreasca din Capitală. Au confirmat 
pină acum participarea judoka din 
V.R.S.S., Bulgaria și R.D. German».

Cătălin Ioniță

la I

în evolu

ției

FELIX

juniori 
timpul 

sale.

SENIORII

Foto: M.

(Șc. sp. 2 Bucu
rești) — ciștigător 

al „obligatoriilor"

ora 7, întrecerile 
de patinaj artistic

Astăzi, de la 
campionatului 
continuă cu figuri obligatorii seni
oare, figuri obligatorii seniori și 
programul scurt juniori I. De la ora

14,45 : program scurt: seniori, se
nioare, perechi, juniori II băieți și 
fete și junioare I.

Ghearghe ȘTEFANESCU



PE ITINERARELE
VACANȚEI

IN TABĂRĂ, LA PREDEAL,

DOUĂ PARTIDE DE MARE INTERESintra

(Urmare din pag I)

DE LA VILA
LA VIRFUL CU DOR $1

(Urmare din pag. I)

Atur al divizieiIn primulbine, deși

VOLEI

BASC H ET;

în tabăra de la Predeal, 
sîntem siguri, de multe

Ioan
vor-

Ce 
zile !... 
„Energia"

• La 28 ianuarie se vor relua 
întrecerile campionatului diviziei 
naționale de juniori și școlari.

„ȘOIMUL» BUȘTENI

CO ELITA „ENERGIEI"...

CABANA „PEȘTERA»...

© între 4 și 6 februarie, la Pre
deal, se va desfășura consfătuirea 
cu președinții comisiilor județene 
de arbitri și arbitri divizionari A. 
Cu acest prilej se vor dezbate 
noile modificări ale regulamen
tului.

Nr.-7288

ÎN FAȚA FILEULUI

Intre banda de asfalt care urcă 
pe Cioplea și drumul care duce la 
cabana Clăbucet sosire, pitulate 
între brazi falnici, seculari, se află 
trei vile care rețin atenția prin ar
hitectura loir elegantă. Numele lor 
„Liliana", „Anișoara" și „Oituz". 
Aici au făcut popas de vacanță, cei 
mai buni elevi ai Școlii sportive 
„Energia" din București.

I-am întîlnit, împreună cu antre
norii lor, pe pîrtia Clăbucetului, 
altă dată sus la Gîrbova. I-am re
văzut la cabana „Trei Brazi" și la 
cea de la „Poiana Secuilor". Janiel 
Pleșa a fost unul dintre ei. Boxer 
la categoria juniori mici. 48 de ki
lograme. O speranță a „Energiei" 
și a pugilismului nostru de perfor
manță, cum mi-a dat să înțeleg an
trenorul Bogdan Gugu.

Pleșa este un tînăr bine construit 
pentru box, cu mușchi armonios 
reliefați, cu ochi ageri, inteligenți, 
în cele 7 zile de tabără a alergat 
aproape 100 de kilometri, a ridicat 
haltere, a făcut cîteva ușoare de
monstrații în compania altor colegi 
de școală.

— De ce atîta zel, Janiel Pleșa ?
— Se apropie campionatul școli

lor sportive, etapa de la Brașov, 
programată pe 14 ianuarie. Ce a 
mai rămas ? Doar cîteva

— Cum se va prezenta 
la competiție ?

— Nădăjduiesc, foarte 
vom avea adversari dificili, pe cole
gii noștri din Brașov și Sibiu mai 
ales...

Viorel Răuț este sportiv judoka. 
A ocupat locul 2, anul trecut, în 
campionatul copiilor. Evocînd me
ciurile susținute atunci, Viorel în
cearcă un sentiment de amără
ciune :
- Nu 

realiza 
erau cit 
mai jos 
însă...

Gabriel Slăvuțeanu și Viorel Pet- 
cu fac parte din echipa de rugby, 
fruntașă în campionatul municipal 
de juniori. Sînt doi băieți modești, 
ascultători — doi dintre cei 17 mî- 
nuitori ai balonului oval prezenți 
în tabăra de la Predeal — față de 
care antrenorul Ion Vasilică nu
trește o simpatie aparte :

— Sînt ajutoarele mele în toate 
ocaziile : la pregătirea temelor pen
tru antrenament, la organizarea 
meciurilor, a vieții de tabără...

De altfel, ca să respectăm reali
tatea, toți antrenorii s-au declarat 
mulțumiți de felul cum elevii lor 
au înțeles să respecte programul

taberei, îndatoririle de pregătire, 
disciplina. Ilie Gheorghe în cazul 
tinerilor judoka ; Traian Nădășan 
cu referire la caiaciștii săi ; 
Grigoriță, atunci cînd a venit 
ba de canotori.

— După boxeri, cine va 
tuna aceasta în competiție ?

Ne-a răspuns antrenorul de judo :
— Băieții mei și ai antrenorului 

Sorin Arjoca... 10 flăcăi — cîte 5 
la junori mari și juniori mici — 
care vor lua parte la campionatele 
școlilor sportive de la Craiova.

— Emoții ?
— Da și nu. Cînd te pregătești 

bine, altfel intri pe saltea. Totuși, 
știți dv., în sport mai apar și „ne
cunoscute"...

Munca conștiincioasă a celor 
peste 150 de elevi de la „Energia", 
desfășurată 
îi va scuti, 
surprize.

sînt mulțumit... Puteam 
mai mult. Cîteva ezitări 
pe aci să mă arunce chiar 
de locul 2... Anul acesta.

tă și pe distanțe de la 300 la 2 000 
de metri. Sigur, crosul îi intere
sează în primul rînd pe atleți, dar 
conducerea taberei a recomandat ca 
toți copiii să fie prezenți la această 
acțiune, băieții și fetele. O reco
mandare 
ordine.

Tot cu 
s-a pornit și inițiativa organizării 
unor drumeții și excursii. Pînă la 
urmă, 
să ia parte Ia acest gen de activi
tate. _ 
ieșeni. în frunte cu prof. Die Bortă, 
care au efectuat o excursie de două 
zile pînă la Vîrful cu Dor și ca
bana Peștera, iar 
vizitarea muzeului 
țiunii Sinaia. 12 
care excursia va 
uitat.

încerc să culeg 
din partea beneficiarilor 
Marcel Tomșa din Arad 
pion național de juniori 
metri obstacole — este 
de zilele petrecute aici, 
din Bușteni cu. singurul 
n-a putut admira zăpada 
vind către munți ; Cristina Sima 
(una și aceeași cu cerbera de la 
intrare 1), campioană de gimnas
tică la junioare II și cîștigătoarea 
Concursului „Interviziunii — 1972“,

care a devenit cuvînt de

caracter de recomandare

însă, toată lumea a tinut

Recordul l-au bătut atleții

la înapoiere cu 
Peleș și a sta- 

temerari pentru 
rămîne de ne-

cîteva impresii 
taberei... 
— cam- 
la 1000 

satisfăcut 
Va pleca 
regret că 
decît pri-

consideră că tabăra a fost o bună 
școală de viață, de formare a unor 
deprinderi, de dezvoltare a spiri
tului gospodăresc ; Walter Mi- 
tschang din Timișoara, campion re
publican al școlilor sportive la tri
plu salt, este convins că eforturile 
depuse aici, în tabără, vor fi răs
plătite mîine, în concursurile și 
competițiile la care va lua parte; 
Gheorghe Buruiană din Galați — 
locul 2 la crosul republican de la 
Oradea — apreciază strădania 
conducerii taberei, a colectivului de 
profesori pentru a asigura tuturor 
elevilor condiții excelente de pre
gătire, așa cum și-au dorit toți.

în ce ne privește, considerăm ne
cesar să subliniem reușita taberei 
de la „Șoimul", asigurată de un co
lectiv de profesori inimoși și pri- 
cepuți (Gheorghe Teșu, Niculina 
Voinea, Norocel Gheorghiu, Maria 
Lazăr, Ion Zanca, Ioana Năstăsoiu, 
Iulius Reinholtz, Dumitru Zarif și 
Gheorghe Mărgineanul, care a știut 
să rezolve unele „necunoscute", să 
elimine o serie de improvizații, o- 
ferite de o vilă spațioasă moder
nă. dar neglijată de organizația lo
cală de turism. în principal, lipsa 
unor injectoare a complicat într-o 
bună măsură munca colectivului 
de elevi și profesori, solicitînd 
timp prețios pentru încălzirea ca
merelor și instalațiilor auxiliare. 
Nu este prima oară cînd sesizăm 
acest neajuns. Și totuși...

SUB
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BOX ____-
COMPETIȚIILE PE ANUL 1973,

SEMNUL UNOR NOI PREVEDERI ALE
caută soluții pentru îmbunătățirea apărării

k. d.-uri echivalează cu un k. o

celelalte comisii ale fede-Ca și
rației de box, Colegiul central de 
arbitri s-a preocupat în ultima vre
me de găsirea unor soluții care să 
favorizeze progresul boxului româ
nesc.

Cîteva dintre propunerile „cava
lerilor ringului" au fost recent a- 
probate de Biroul federal, astfel că, 
începînd din acest an, competițiile 
pugilistice interne se vor desfășura 
conform noilor prevederi ale regu
lamentului. Dar, să explicăm.

S-a pornit de la concluzia des
prinsă în urma participării pugiliș
tilor români la Jocurile Olimpice 
de la Munchen, unde mulți dintre 
sportivii în care se puneau justifi
cate speranțe au părăsit prematur 
competiția, ca urmare a unor ac
cidente survenite 
țelor în apărare, 
deci că apărarea 
îmbunătățită.

Pentru stimularea perfecționării 
mijloacelor de apărare ale boxerilor 
români s-a hotărît ca în competi
țiile viitoare, pugiiistul junior care 
va fi de două ori în situație de k.d. 
pe parcursul unui meci (și nu în
tr-o repriză, așa cum prevedea ve
chiul regulament) să fie oprit de a 
mai continua lupta și declarat 
vins prin R.S.C. (abandon dictat 
arbitru). De asemenea, boxerul 
nior care va fi numărat de trei

datorită deficien-
S-a considerat 

boxerilor trebuie

în
de 

se- 
ori

REGULAMENTULUI

re-
ar-

trei

într-un meci (deci, nu într-o 
priză) va fi abandonat de către 
bitrul din ring.

Boxerilor care pe parcursul a
luni de zile vețr suferi mai multe 
k.d.-uri li se va aplica același re
gim ca și celor ce au fost învinși 
prin k.o. Bineînțeles, regulamentul 
se referă la k.d.-urile înregistrate 
în urma 
la cap.

Astfel, 
de patru 
timp de trei luni va fi oprit să mai 
boxeze o lună de zile. în aceeași 
situație vor fi puși și seniorii care 
au fost k.d. de șase 
trei luni, chiar dacă 
odată k.o.

O altă hotărîre a 
trai de arbitri se referă la maniera 
în care vor fi arbitrate pe viitor 
meciurile de către arbitrii de ring. 
Aceștia vor primi indicații specia
le în sensul stimulării luptei corp 
la corp, în care mulți dintre frun
tașii boxului nostru sînt încă defi
citari. Arbitrii din ring pot să adu
că o importantă contribuție în a- 
cest sens, lăsînd lupta mai liberă, 
în care boxerii să fie obligați să 
se descurce „de aproape" și nu să 
se ia în brațe, la prima apropiere, 
așteptînd comanda break. Opririle 
repetate ale meciului dăunează 
spectacolului pugilistic și cursivită-

aprecia boxui

destul de des 
arbitri care

recepționării unor lovituri

un junior trimis la podea 
ori în meciurile susținute

ori în timp de 
n-au fost nici-

Colegiului cen-

ții acțiunilor, ajutîndu-i pe unii 
boxeri, mai puțin pregătiți, să obți
nă victorii în fața unor adversari 
superiori, dar care nu sînt lăsați 
să-și evidențieze superioritatea.

Probabil, fără să fie nevoie de 
noi modificări ale regulamentului 
de box, Colegiul se va preocupa și 
de schimbarea opticii unor arbitri 
în maniera lor de a 
periculos cu capul.

Se observă încă 
pe ringurile noastre
fac atenți sau chiar avertizează 
pe unii sportivi pentru bpx peri
culos cu capul, în momentul cînd 
ei execută eschive corecte. Această 
greșită interpretare a acțiunilor 
boxerilor a făcut ca foarte mulți 
pugiliști și chiar antrenori să re
nunțe la un atît de valoros și spec
taculos procedeu de apărare. Și ast
fel, arsenalul de cunoștințe tehnico- 
tactice ale pugiliștilor români a 
sărăcit de un procedeu foarte 
folosit (și apreciat ca atare) de 
versari.i lor în marile întreceri 
temaționale.

Apreciem că o consultare între 
antrenori și arbitri, chiar într-o 
lecție practică (sau mai multe), ar 
fi singura soluție de unificare a 
părerilor și precizare a ceea ce re
prezintă „box periculos cu capul" 
și ce este eschiva. în asemenea 
condiții, s-ar putea face un impor
tant pas înainte și pe această linie, 
boxerii noștri putînd folosi eschi
vele fără teama de a fi penalizați.

Mihai TRANCĂ

fost 
des 
ad- 
in-

UN PUGILIST PE TOBOGAN...
In mintea unor boxeri, mai mult 

sau mai puțin valoroși, s-a înrădă- 
:inat convingerea — complet gre
șită — câ boxul românesc a înce
put odată cu ei și că se va duce 
de rîpă cînd dumnealor vor pune 
mănușile în cui. Și crezînd acești 
înfumurați că situația este chiar 
așa cum gîndesc ei, au ajuns la 
convingerea că orice ar face, orice 
ar drege, li se iartă totul deoarece 
„au nevoie de mine". Unul dintre 
aceștia este Victor Zilberman, un 
vechi... client al comisiei de dis
ciplină din cadrul federației de 
specialitate.

Nu de mult, Victor Zilberman 
a săvîrșit din nou un act de in
disciplină în cursul pregătirilor 
lotului național, sfidînd nu numai 
regulile de etică sportivă, ci și 
normele de comportare în peri
oada pregătitoare pentru o întîl- 
nire internațională. El consideră, 
probabil, că pierzîndu-și nopțile 
și hoinărind pînă la ora patru în 
zori contribuie la buna sa formă 
fizică. Din fericire, antrenorii lo
tului au fost de altă părere și au 
supus analizei biroului federal „ca
zul Zilberman". Și biroul federal, 
ținînd seama de numeroasele aba
teri de la disciplina și etica spor
tivă a boxerului Victor Zilberman, 
de nenumăratele sale angajamente 
neîndeplinite, a hotărît sancționa
rea sa severă (suspendare pe 6 
luni din activitatea competiționa- 
lă internă șl pe un an din 
vitatea internațională). Iată, 
că părerea .pe mine nu mă 
ționează. deoarece sînt cel 
bun si au nevoie de mine" 
dovedit a fi falsă.

acti- 
deci, 

sanc- 
mai 
s-a

Dar cum a ajuns Zilberman în 
această situație ? Ce eforturi au 
făcut antrenorii săi, conducerea 
clubului Steaua, din care face par
te, pentru a-1 convinge să se com
porte ca un adevărat sportiv ? Vă 
redăm o scurtă discuție cu antre
norul Ion Chiriac.

— Vă spun sincer, pe mine nu 
mă miră sancțiunea primită de 
Victor Zilberman. Nu știu ce s-a 
întîmplat: dar în ultima vreme a 
ținut-o dintr-o abatere în 
întîrzieri repetate de la program, 
absențe Ia pregătire, lipsă de 
cupare la antrenamente...

— Și ce măsuri ați luat ?
— Pe lîngă faptul că a fost 

ționat administrativ, atît eu 
unii tovarăși din conducerea clu
bului am stat de vorbă cu el, ex- 
plicîndu-i unde îl va duce atitu
dinea sa. Te ascultă smerit ca un 
mielușel, își recunoaște greșelile, 
își ia angajamente și după o scurtă 
perioadă de timp iar face una boa
cănă. L-am vizitat și acasă, am 
discutat cu părinții lui. Și aceștia 
s-au plîns că au destule necazuri 
cu el, că se poartă necuviincios în 
familie. Victor are o părere mult 
prea bună despre sine. Se apreci
ază fără pic de modestie și se 
crede un mare campion, ceea ce 
e departe de a fi o realitate. Mă
sura luată de federație este severă, 
dar binevenită. Cred că e una din
tre puținele care vor avea o influ
ență pentru îndreptarea sa. Hotă
rîrea federației 
măsuri concrete 
ducerii clubului 
reia Zilberman

alta :

prco-

sanc-
cit și

va fi urmată de 
și din partea con- 
nostru, în fața că- 
și-a luat nenumă-

rate angajamente, fără a Ie res
pecta.

Am fost la Iotul de box, unde 
I-am întîlnit pe antrenorul fede
ral Ion Popa. L-am întrebat dacă 
nu poate să ne spună ceva în... 
apărarea lui Victor Zilberman. 
Ne-a privit surprins, spunîndu-ne: 
„Să-1 apăr? Nu pot și nici nu tre
buie să-l apere cineva. Prea și-a 
făcut de cap în ultima vreme. Am 
încercat în multe feluri să-1 adu
cem pe drumul bun. A fost sanc
ționat administrativ, a fost de cî
teva ori exclus temporar din lot, 
am făcut ședințe în care am discu
tat comportarea sa. De fiecare 
dată și-a luat angajamente, unele 
chiar în scris, dar nu le-a res
pectat".

Dar ce gîndește Victor Zilber
man în aceste momente hotărîtoa- 
re, poate, pentru cariera sa spor
tivă ? Iată-i părerea, exprimată în 
ședința în care i s-a adus la cu
noștință hotărîrea biroului fede
ral, ședință la care au participat 
și colegii săi din lot: „Cred că 
măsura federației este prea dras
tică și nu face nici un serviciu 
boxului românesc !“

Ce părere aveți ? El, Victor Zil
berman, se confundă cu... boxul 
românesc! Iată unde duce lipsa 
de modestie, îngîmfarea. Iată 
l-a determinat să sfideze munca 
sfaturile antrenorilor. Poate că 
ceastă perioadă de suspendare 
va face să gîndeggcă altfel, 
muncească cu seriozitate și modes
tie, așa cum pînă acum nu a înțe
les să facă.

Petre HENJ

• Zilele acestea, federația ur
mează să desemneze pe cei doi ar
bitri care vor oficia la meciul tur 
din „Cupa cupelor", dintre echi
pele feminine Ț.S.K.A. Sofia și 

Torre Reggio Emilia (Italia).

• La începutul lunii februarie, 
asociația sportivă Spartac Bucu
rești va organiza o competiție vo- 
leibalistică destinată echipelor fe
minine, la care vor participa, după 
toate probabilitățile, Universitatea 
Craiova, Voința M. Ciuc, Ceahlăul 
P. Neamț și Spartac București.

cu Detry Haga (Olanda), iar parti
da este considerată a fi una dintre 
cele mai importante ale acestei 
faze a competiției. Faptul că pri
mul joc se va disputa la București, 
în sala Giulești, ne permite să spe
răm că voleibalistele antrenate de 
Davila Plocon vor avea o compor
tare bună, care să le ofere posibi
litatea abordării cu șanse de cali
ficare partida programată la 21 ia
nuarie, la Berlin.

Cel de-al doilea cap de afiș îl 
constituie partida dintre NIM Bu
dapesta și Tatran Praga, ambele 
formații avînd în componență mul
te voleibaliste valoroase. în cele
lalte întîlniri, o sarcină facilă are 
Dinamo Moscova în partida cu 
V. C, Hanovra (R. F. a Germaniei)

POLITEHNICA,
Cele 10 participante la campiona

tul național de baschet feminin și-au 
încheiat prima parte a întrecerii, 
urmînd ca la 25 februarie să-și 
reînceapă disputa în cadrul turului 
secund al competiției. în cele nouă 
etape desfășurate în decurs de șapte 
săptămîni, divizionarei? A au lup
tat pentru a ocupa o poziție cît mai 
onorabilă sau pentru a evita zona 
retrogradării în clasamentul cam
pionatului, iar din această confrun
tare s-au născut spectacole fru
moase. apreciate de public. Din pă
cate, însă, nivelul tehnic al celor 
mai multe meciuri a fost 
sau chiar submediocru, în 
sub valoarea pe care o 
prezența reprezentativei 
pe locul 5 în ierarhia europeană, 
consemnată în anul 1972, în Bulga
ria. Aceasta demonstrează că antre
namentele din cadrul cluburilor se 
desfășoară nesatisfăcător sub ra
portul cantității și intensității soli
citate de baschetul internațional, 
fapt care trebuie privit și analizat 
cu toată seriozitatea de Colegiul 
central al antrenorilor și de con
ducerile tehnice ale echipelor.

Revenind la întrecerea propriu- 
zisă. vom aminti că, așa cum s-a 
petrecut și în ediția trecută a cam
pionatului republican, lupta pentru 
ș^fie s-a dat . tot între formațiile 
Politehnica București, I.E.F.S. și 
Rapid. De astă dată, însă, baschet
balistele de la Politehnica (antrenor 
Grigore Costescu) au știut să pună 
în valoare individualitățile remar
cabile pe care le au (Suzana Sza
bados, Gabriela Ciocan șt Ev n-teri na 
Savu), au alcătuit o echipă sudată 
și s-au instalat pe primul loc al 
clasamentului, anunțînd că sînt 
foarte hotărîte să reintre în posesia 
titlului. Pe locul secund se află 
I.E.F.S. (antrenor loan Nicolau), 
posesoarea unui lot valoros ca talie

I.E.F.S. Șl RAPID AU DOMINAT DIN NOU
în ceea 

: și ca- 
i parti- 
î retur, 

jucă-

mediocru 
orice caz 
pretinde 

României

DE LA I.E.A.B.S.
Azi se pun în vînzare biletele 

de intrare la jocul internațional 
de baschet 
namo Buc. 
ce va avea 
în ziua de 
Ele se vor „ ._ 
case de bilete : stadionul Dina
mo, C.N.E.F.S. și sala Floreasca, 
în ziua jocului.

dintre echipele Di-
— Ț.S.K.A. Moscova, 
loc în sala Floreasca, 
11.1.1973, la ora 20. 
găsi la următoarele

și tehnicitate, dar cu lipsuri 
ce privește disciplina de joc 
pacitatea de concentrare în 
dele decisive. Poate că în 
cînd este posibilă reintrarea 
toarelor Doina Iftimie și Viorica 
Balai, I.E.F.S.-ul va evolua la va
loarea la care îi dau dreptul cali
tățile fizice și talentul componente
lor echipei. Rapid (antrenor Sigis
mund Ferencz), cu un lot evident 
mai slab decît în campionatul tre
cut (Doina Staneu operată la ge
nunchi, Maria Roșianu transferată. 
Doina Prăzaru plecată din Bucu
rești), a făcut față întrecerii dato
rită eforturilor depuse în special 
de Dorina Suliman. Anca Racoviță 
și Gabriela Nicola, dar accidentarea 
ultimei i-a scăzut considerabil po
tențialul de joc în ultima parte a 
turului. în plus, nu putem omite 
că jucătoarele de rezervă nu s-au 
ridicat 
nici nu 
ajungă 
tora.

O comportare remarcabilă a 
t-o Universitatea Timișoara 
trenoare Ruxandra Wittman), 
unele căderi surprinzătoare 
de potențialul formației) au arătat 
că mai există fisuri în pregătire. 
Cît privește echipa Voința București 
(antrenor Gheorghe Benone), ea 
și-a făcut o promițătoare revenire 
în divizia A și sîntem convinși 
că rezultatele bune de pînă acum 
vor constitui un stimulent pentru 
tinerele și talentatele jucătoare ce 
o 'hlbăîtfi'e^c; CHfJtil Oradea (antre- 
nor Floriarr Ar.dor). lipsită de a- 
portul Vioricăi Boca (transferată 
la Politehnica . București), coșgetera 
ediției 1971—1972 a diviziei A, s-a 
străduit să facă față întrecerii, dar 
este clar că o infuzie de tineret a 
devenit absolut necesară. Univer
sitatea Cluj (antrenor Nicolae Mar
tin), cu un lot foarte tînăr, a re
intrat timid în divizia A și pentru 
a redeveni ce a fost cu cîțiva ani 
în urmă este nevoie de muncă mai 
multă, mai cu seamă din partea 
tinerelor jucătoare. Constructorul 
București (antrenor Marian Spiri
don) nu și-a găsit cadența, deși po
sedă un Iot destul de valoros, în 
care experiența și tinerețea ar tre
bui să se îmbine în mod armonios.

la valoarea titularelor și 
au arătat că vor izbuti să 
vreodată la nivelul aces-

avu- 
(an- 
dar

(față

ELECTROPUTERE - O

Flux continuu către performanță ® Pe lingă spadă, echipe
si fete

Satu Mare (antrenorLa Sănătatea
Gheorghe Ghiurcan), plecarea (ca 
studente) a jucătoarelor Ildiko 
Villanyi, Elisabeta Doboși și Ta
mara Todosciuc s-a făcut simțită, 
dar cunoscînd ambiția sătmărence- 
lor sîntem convinși că ele vor evita 
retrogradarea. Pe ultimul loc Voința 
Tg. Mureș (antrenor Ladislau Gru
ber), a cărei revenire în divizia A 
nu a fost, deocamdată, convingă
toare.

și Start Lodz (Polonia) în cea cu 
A.S.P.T.T. Montpellier (Franța).

în aceași zi în care la București 
se va disputa meciul Rapid — Dy
namo Berlin, la Iași, în frumoasa 
sală a sporturilor, PENICILINA va 
primi replica echipei SLAVIA BRA
TISLAVA în cadrul întîlnirilor pro
gramate în „Cupa cupelor". Ca și 
meciul rapidistelor, și cel al ele
velor antrenorului N. Roibsscu, are 
o deosebită importanță, deoarece 
de el depinde calificarea în turneul 
final al acestei prime ediții. Echi
pa română, care are în lot ele
mente cu certă experiență compețio- 
nală, trebuie să facă față unor ad
versare „călite" și ele în multe con
fruntări internaționale. Să sperăm, 
însă, că Florentina Itu, Aurelia 
Ichim, Ana Chirițescu și coechi
pierele lor vor putea să acumuleze 
suficiente seturi în 
lor J. Bendova, 
J. Hluchanova șî a 
bre ale sextetului 
ca în deplasare, la 
realizeze calificarea

Dintre celelalte întîlniri, echili
brată se anunță doar partida 
Ț.S.K.A. Moscova — Ujpest Dozsa 
Budapesta, în rest Wisla Cracovia 
și Ț.S.K.A. Sofia avînd partenere 
de întrecere de o valoare mai scă
zută.

Așadar, echipele noastre au de 
susținut partide dificile, însă a- 
ceasta nu exclude, cu toată valoa
rea adversarelor, posibilități de a 
se califica în fazele superioare ale 
celor două competiții.

fața cunoscute- 
Z. Borgulova, 
celorlalte mem- 
Slaviei, pentru 
22 ianuarie, să 
în finală.

SPADEI ROMÂNEȘTI

ocazia campionatelor de calificare de 
la Constanța.

înțelegerii conducerii clubului de 
care am amintit i se asociază spriji
nul nemijlocit al conducerii secției 
(președinte, prof. Hariton Stoiculescu,

D. STANCULESCU

VERITABILĂ ȘCOALĂ A

spadasinii din Craiova TREBUIE să 
ajungă în loturi, la diferite eșaloane 
(este o deviză înscrisă pe frontispi
ciul secției și care presupune muncă 
asiduă, o continuă perfecționare) se 
ivesc situații cînd unii sportivi trec 
în alte cluburi. Anul acesta, de pil
dă, Electroputere va pierde — vre
melnic — nu mai puțin de 5 spada
sini consacrați, titulari ai echipei : 
Podeanu, Bunea, Cărămidă și Isăilă 
— toți Ia Steaua, în stagiu militar, 
iar Duțu la I.E.F.S., ca student.

într-o atare situație, antrenorul a

Pasează Suzana Szabados (nr. 8), una din principalele autoare ale victo
riilor echipei Politehnica. Fază din derby-ul Politehnica — I.E.FS.

de fioretă băieți
nei activități prodigioase desfășurată 
nu întotdeauna în condiții prea îm
bietoare.

Și mai recent, la Electroputere s-au 
format alți spadasini de suprafață, 
componenți ai lotului de tineret — 
Podeanu, Bunea, Cărămidă, Isăilă, 
foști campioni sau finaliști la „juni
ori mari". Isăilă, în plus, are meritul

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

VIAȚA ÎN SECȚII 

de a fi ajuns în finala „Cupei Ro
mâniei", acum doi ani, într-un baraj 
cu Anton Pongraț, marele strateg al 
spadei de la

de perfor-în scrima românească 
manță,. clubul sportiv Electroputere 
din Craiova se identifică cu o veri
tabilă școală a spadei. Așa a fost din 
1965 de cînd a luat ființă secția de 
scrimă a acestui club, așa s-au pe
trecut lucrurile și înainte, pe cînd o 
mînă de scrimeri se pregăteau la 
Progresul (1957), apoi la Flacăra roșie 
(1958), după aceea la Jiul (1959) și în 
fine la C.S.O. (1960), sub ochii scru
tători ai antrenorului Paul Ghinju. 
Ca să respectăm adevărul istoric 
scrima olteană se leagă nemijlocit 
de numele acestui tehnician ambițios 
și tenace, care și-a creat o adevă
rată vocațfe în a selecta și forma 
elemente de certă valoare competițio- 
nală.

Ne amintim de „4“-ul de aur al 
scrimei de Ia „Electroputere" alcă
tuit din spadasinii Popescu—Mironov— 
Alecu—Ghimpușan, de. anul 1966 cînd 
echipa a intrat în divizia A, de anii 
1969, 1970 și 1971 cînd s-a situat con
stant pe poziția a doua în clasament, 
după campioana țării, Steaua — anul 
trecut, locul 3 — de prezența trăgă
torilor craiovenl în multe finale ale 
unor mari concursuri interne sau in
ternaționale, de marea descoperire a 
antrenorului Ghinju — spadasinul 
Constantin Duțu, titular în echipa de 
spadă a României, prezent la J. O. 
de la Mijnchen. Sînt mărturii ale u-

Tg. Mureș.
★

Paul Ghinju nu lucrea- 
mulți trăgători — doar 

Unul este maestru al sportului 
(Duțu), alți 8 au categoria I, 10 pose
dă categoria a Il-a și restul categoria 
a IlI-a. Dar cine îi intră în mînă 
este serios și acceptă programul de 
pregătire (8 antrenamente pe săptă- 
mînă) ajunge departe. Exemplele de 
mai sus sînt edificatoare.

De altfel, obligația de a lucra in
tens este determinată și de unii fac

tori obiectivi : în afara faptului că

Antrenorul 
ză cu prea 
35. " '

fost nevoit să forțeze motoarele, să 
aducă în prim plan o serie de ele
mente foarte tinere, pe Ion Dima, 
Mircea Rotaru și Dumitru Mănescu 
— toți sub 17 ani — și în același timp 
să recurgă, temporar, la serviciile 
unor sportivi din prima garnitură a 
clubului. Este vorba de Popescu și 
Mironov. Nu este o muncă prea ușoa
ră, dar Paul Ghinju este încrezător, 
știe ce elemente a scos la iveală, nu 
acceptă să-și piardă vremea cu tineri 
fără perspectivă. Așa că lotul de spa
dă în alcătuirea amintită (și lîngă 
care se pregătesc alți doi „boboci", 
Alexandru Moisin și Cătălin Bănică) 
lucrează din plin la omogenizare. 
Există toate nădejdiile ca noul cam
pionat să nu-1 găsească în criză de 
formă.

iiti••

i is®

Spadasinul Dumitru Popescu (in dreapta), de ani de zile titular în echipa 
clubului Electroputere, divizionară A, într-un asalt cu reputatul trăgător 

din Tg. Mureș, Anton Ponerat

★
Pentru o mai mare suprafață a 

secției, antrenorul — cu sprijinul con
ducerii clubului (președinte, George 
Popescu) intenționează să dea viață 
și unor echipe de floretă, atît la bă
ieți cît și li fete. Există deja cîteva 
elemente care promit: Romulus 
grea, Ion Nițulescu, Liviu 
Viorel Radulescu, Zenaida 
Rodica Onu .Viorica Dudău, 
Ionescu și Marilena Stănescu.

Furnizoare de elemente pentru pro
bele de floretă — și în general pentru 
întreaga secție — este Casa pionieri
lor din Craiova, directoare, prof. Ga
briela Popescu), unde antrenorul a 
găsit un excelent vad în sportul muș
chetarilor. Se înțelege că devenind o 
pepinieră a clubului sportiv Electro
putere, secția de scrimeri de la Casa 
pionierilor are porțile deschise pen
tru o mare masă de copii, recrutați din 
toate școlile generale ale municipiu
lui de pe Jiu. Primul examen al flo- 
retiștilor și floretistelor va avea loc 
chiar în acest sezon competițional, cu

Maestrul sportului la spadă Con
stantin Duțu, component al echi
pei naționale și olimpice, cea mai 
valoroasă descoperire a antrenoru

lui Paul Ghinju

Ne-
Popescu, 

Treap. 
Daniela

vicepreședinte, George Tudorică). A- 
ceasta vrînd să însemne înzestrarea 
secției de scrimă cu material și echi
pament adecvat (planșe metalice, ma
nechine mecanice, aparate electrice, 
lame, fir de corp).

Mai greu, deocamdată, se rezolvă 
problema sălii de lucru, comună cu 
boxul. Trecerea pugiliștilor în sala 
de la ștrandul Tineretului ar fi o so
luție. Altă Soluție: continuarea... sim
biozei, dar în condiții mai rezonabile 
(vezi orele de cîntar, montarea apara
telor etc.) După părerea noastră sînt 
lucruri mărunte și este în puterea 
conducerii clubului și a secției să le 
rezolve. In fond, cine nu dorește ca 
scrima craioveană să prospere tot mai 
mult, să dea la iveală , alte și alte 
elemente de nădejde?

Țlberiu STAMA



_________________ LA ORDINEA ZILEI ________________

ANGAJAMENT, RĂSPUNDERE, COLABORARE
Deocamdată, cu un control medical, cu o 

„miuță" în sală (făcută mai mult „de amorul ar
tei"), cu preparativele pentru plecarea în obiș
nuita „etapă de munte”, cu demersuri pentru per
fectarea unul turneu în zone geografice cu climat 
mai favorabil, echipele divizionare A intră — pe 
zi ce trece mai plenar, MAI ANGAJANT — în 
perioada de pregătire a viitorului sezon.

De ce am subliniat cuvîntul „angajant" ?
Pentru că vrem să scoatem în relief caracterul 

cu totul deosebit al acestui început de an fotba
listic, an în care fiecare zi, fiecare ceas de antre
nament angajează responsabilități — aie jucăto
rului, ale antrenorului, ale clubului — nu numai 
față de echipa respectivă ci față de întregul fot
bal românesc.

Sigur, în această perioadă a pregătirilor la club, 
nici un antrenor nu poate să nu aibă în vedere 
realizarea acumulărilor pentru echipa sa, pentru 
randamentul cit mai bun al acesteia (începînd de 
la 11 martie, cînd se va relua campionatul), pen
tru atingerea unor obiective particulare de clasa
ment ca și a altora mai generale, de nivel de 
ansamblu al competiției noastre interne principale.

Dar, în același timp, fiecare antrenor trebuie să 
se considere un „încadrat”, cu mari obligații și 
răspunderi, în acțiunea mult mai largă și mai im
portantă, legată de potențialul fotbalului româ
nesc în acest an de hotăritoare reprezentare inter
națională, în care obiectivul competițional suprem 
propus ii constituie calificarea echipei naționale 
in turneul final al C.M.

Recentul curs de perfecționare al unor tehni
cieni de frunte ai fotbalului nostru, ținut la Bucu
rești, a avut în vedere acest deziderat major al 
activității din anul în care am intrat, fiind an
corat la realitățile și exigențele lui 1973 nu nu
mai sub aspectul tematicii sale, bazate pe impe
rativele tehnice ale fotbalului modern, ci și prin- 
tr-o serie de acțiuni extratematice, cum au fost 
cuvîntul de închidere al președintelui F.R.F. și 
consfătuirea ulterioară cu antrenorii echipelor de

Divizia A, la care subiectul central l-a constituit 
echipa națională.

Iată, așadar, profilată net una din primele sar
cini care revin antrenorilor : aceea de a se îngriji 
in mod cu totul deosebit de felul cum se pregă
tesc selecționabilii, de nivelul pe care-I vor atinge 
aceștia în diverse etape ale pregătirii, de felul 
cum se vor prezenta în campionat și — mai pre
sus de orice — la marile chemări ale echipei na
ționale în acest an decisiv.

Scriem aceste rînduri pentru că nu o dată, în 
trecutul nu prea îndepărtat, s-a spus (și pe bună 
dreptate) că echipa națională este rezultanta cam
pionatului, a pregătirii componenților săi nu în 
cele cîteva zile ale convocărilor la lot ci în lun
gile săptămîni ale instruirii la club. Și scriem 
aceste rînduri nu numai pentru Nelu Nunweiller. 
pentru Valentin Stănescu, pentru Bazil Marian ci 
pentru toți antrenorii de Divizia A care au sau 
— mai ales — pot avea sub ochi, zi de zi, săp
tămîni în șir, oameni susceptibili de a îmbrăca 
tricoul echipei naționale în sezonul care se apro
pie sau în sezonul de toamnă.

Ne place să credem că perioada de pregătire în 
care intrăm este considerată de tehnicienii echi
pelor nu numai ca o nouă „piatră de încercare" 
a capacității lor profesionale, a exigenței lor în 
raport cu obligațiile față de clubul cu care au 
contract ci față de întregul fotbal românesc, de 
întreaga opinie publică, de toți cei care iubesc, 
in țara noastră, acest sport, de toți cei care se 
interesează de acest modern fenomen social care 
este fotbalul.

Din acest punct de vedere, al unei efective con
tribuții a antrenorilor de club la buna prezen
tare a echipei naționale, al unei sincere colabo
rări cu responsabilii direcți ai lotului, perioada 
de pregătire din următoarele două lunt, ca și re
turul campionatului, capătă — mai mult ca ori- 
cînd — contur și pondere, se încarcă cu parti
culare semnificații.

Radu URZICEANU

ȘI LA DINAMO A SUNAT ADUNAREA!

MIRCEA LUCESCU: „CINE NU VA MUNCI
CONȘTIINCIOS IN această lună,

VA RECUPERA GREU TERENUL PIERDUT!1'
Aspecte de la controlul medical al jucătorilor dinamoviști

Ieri dimineață, pe aleile parcului 
de la complexul „23 August", printre 
alți sportivi i-am zărit și pe fotbaliș
tii de la Dinamo București. La pri
ma vedere, îți puteai închipui că este 
vorba de vreun meci amical neprevă
zut. Dar nu! Ei se aflau acolo pentru 
controlul medical, atît de necesar îna
intea startului pregătirilor pentru 
noul sezon.

în liniștea de la Centrul de medi
cină „23 August", fiecare jucător di- 
namovist trecea pe la fișier și, apoi, 
cu un dosar în mînă, pătrundea dis
cret pe ușa diverselor cabinete. Era, 
dacă vreți, un fel de... antrenament 
în circuit, dar de data aceasta nu în- 
tr-o sală de gimnastică sau pe drept
unghiul verde al stadionului, ci pe

FURTUNOASA TOAMNĂ A PROGRESULUI

culoarele și scările centrului de me
dicină sportivă.

Pe rind, Lucescu, Nunweiller VI, 
Cheran, Dumitrache, Sătmăreanu II, 
Dobrău și ceilalți, urmăriți îndeaproa
pe de medicul echipei, dr. Mircea 
Ciortea, au trecut pe la serviciile de 
radiologie, boli interne, O.R.L., neuro
logie, ortopedie, stomatologie etc.

Prima escală, la cabinetul de dez
voltare fizică. Se fac mal întîl măsu
rătorile antropometrice. Aici cîntarul 
„îi dă de gol" pe acei jucători care, 
în vacanță, au depășit regimul ali
mentar normal. Se ia înălțimea, se 
măsoară capacitatea toracică, se ia 
pulsul și tensiunea. în alt cabinet, 
lui Nicolae Petre și Gabriel Sandu li 
se face electrocardiograma .

Pe internaționalul Mircea Lucescu 
l-am întilnit pe șaua bicicletei ergo- 
metrice, pedalînd de zor. Probele au 
arătat că el se află în deplinătatea 
calităților fizice. Deci, în vacanța de

iarnă nu prea și-a irosit forțele. Lac 
de transpirație, ne spune:

— Ne așteaptă o perioadă extrem 
de grea, cu cîte două antrenamente 
zilnice, de intensitate maximă. Este 
perioada în care va trebui să depunem 
cea mai mare cantitate de efort. După 
părerea mea, formația probabilă va 
începe să se contureze după primele 
zile de pregătire: cine nu va munci 
conștiincios în această lună, e greu 
să mai recupereze terenul pierdut cu 
cîteva săptămîni înaintea începerii 
returului.

Ora 13. Cavai, Rămureanu și Con- 
stantinescu, deși rivali pe postul de 
portar al echipei Dinamo, sînt prie
teni nedespărțiți. Au plecat împreună, 
printre ultimii, de la centrul de me
dicină sportivă „23 August". Exame
nul medical a fost trecut cu bine de 
toți trei. Dar cel al titularizării? Ră- 
mîne de văzut, la 11 martie.

Gheorghe NERTEA

START
LA POLITEHNICA

IAȘI a
Ieri, la sediul clubului Politeh

nica Iași, antrenorul Constantin 
Laurențiu s-a întîlnit, pentru pri
ma dată după vacanță, cu elevii 
săi. După o scurtă analiză a tre
cutului și a sarcinilor de viitor, li
derul seriei I a Diviziei secunde 
și-a anunțat planul de asalt al pre
gătirilor din această iarnă : 10 zile 
de antrenamente la Iași, după care 
două săptămîni la Borsec. Antre
norul C. Laurențiu ne-a comunicat 
că în componența lotului nu a apă
rut nici o noutate.

ÎN LOTUL 
LUI „POLI" 
TIMISOARA, 

REAPARE BUNGĂU
Astăzi își începe pregătirile de 

iarnă și liderul seriei a 11-a a Di
viziei B, Politehnica Timișoara. 
Pînă luni, studenții bănățeni vor 
efctua antrenamente în orașul de 
pe Bega, urmînd ca după aceea 
să-și mute ,,cîmpul“ de activitate 
pentru 10 zile, la Băile Herculane, 
Antrenorul Ion Ionescu ne-a spus 
că singurul lucru notabil este re
introducerea lui Bungău în lotul 
de bază, fost o vreme la echipa 
Politehnica II din campionatul ju
dețean.

EUGEN IORDACHE: „

Aș fi vrut să-1 fi ascultat și dv., 
stimați cititori, pe Eugen Iordache de- 
pănînd povestea Progresului. Aproape 
că nu-ți vine să crezi ! Are atîtea de 
spus încît ideile îi vin disparate, se 
încalecă; sare de la una la alta. Toate 
se unesc, însă, intr-un punct conver
gent, pe care, pe o foaie de hîrtie ce 
o are în față, îl notează cu „P“. Tre
buie să refaci legăturile dintre idei, 
să Ie conexezi, să întrebi a doua oa
ră pentru a lămuri o situație. Pe ne- 
gîndite îți apare în față tabloul exact 
al frumoasei toamne trăite de fos
tul internațional la Progresul — și, 
odată cu el, de echipa însăși.

A luat-o în primire la 19 iulie, în 
plină vară, la vreo două săptămîni 
după 'fihala „Cupei României", unde 
fusese prezent cu Jiul. La primul an- 
trenameriț.— doar trei jucători: Gi
ron, Crdcfiifiescu și Sandu Ion. Lip
seau cîțiva din oamenii de bază ai 
echipei .djn str. Dr. Staicovici: Măn- 
doiu, Viorel Popescu, Adrian Con-

Șl TOTUȘI AM PUTEA

Stantinescu, Dudu Georgescu. „Auzi
sem eu că vor pleca niște jucători, 
dar credeam că e așa, numai o agita
ție înainte de campionat. Nici nu-mi 
închipuiam că s-au dat dezlegări cu 
atîta ușurință. Și cînd colo, zvonurile 
nu erau zvonuri, ci adevăruri".

Constatare foarte tristă, dar cu... 
constatarea nu puteai juca în campio
nat. Și zilele treceau. Se apropia pri
ma etapă. Trebuia echipă.

— Și cum ați reușit s-o realizați, 
Eugen Iordache ?

— Nici eu nu știu ! Dar dacă acum 
mă uit îndărăt, să știți că am o mul
țumire sufletească, aceea că din ni
mic, avînd ajutorul clubului și al sec
ției am reușit să fac ceva. E drept, 
nu am încă echipa care să-mi dea o 
garanție, dar un embrion s-a creat. 
Lucrați în continuare — mai ales că 
jucătorii cei mai mulți sînt tineri — 
s-ar putea ajunge la un rezultat. A- 
firmația mea nu este hazardată și nu

VENI PE LOCUL I !"

e nici o „lauda pro domo". Dacă v-ați 
putea imagina de unde am început...

' Rememorăm împreună pe cei ple
cați. O echipă întreagă ! Manta, la 
Universitatea Craiova: Tănăsescu, la 
Sportul studențesc; Grama vrea să 
joace la Jiul; Gh. Georgescu își satis
face serviciul militar; Beldeanu, Ia 
C.S.M. Reșița; Dumitriu IV, la Steaua; 
Iordan la Rapid; Radu Ionescu, în 
carantină, tot la Rapid; Casai, la 
F.C. Argeș; Raksi, la Metalurgistul 
Cugir. Cei mai mulți dintre ei ar fi 
rămas mai departe sub culorile Pro
gresului dacă echipa reușea prima 
dată să nu retrogradeze din A, iar a 
doua oară să revină. Și ar fi fost, 
poate, o echipă.

Dar să-l lăsăm pe Eugen Iordache 
să ne povestească în continuare: „Mai 
întîi am promovat la lotul primei for
mații doi juniori crescuți în cadrul 
clubului: Barthales și Bora. Amîndoi 
m-au mulțumit pe deplin. Apoi, dez
legările fiind date, am insistat ca

Vn instantaneu dintr-un meci Progresul — Metalul București. Ha „bancari" (tricouri în dungi) pot fivăzuți 
Dudu Georgescu (în săritură), Gh. Georgescu, Tănăsescu... O tempora!

k.-f' S

pentru cei plecați să primim ceva în 
schimb. Și am reușit: pentru Casai 
i-am primit pe Dumitru Ștefan și pe 
Vintilă. în locul lui Tănăsescu au ve
nit Petre Gheorghe și Farcaș. Ultimul, 
ocupat cu studenția, nu s-a mai pre
zentat. Pentru Dumitriu IV au venit 
de la Steaua, Pîslaru și Gligore. La 
Gligore am renunțat. Ducea viață ne
sportivă. Țicheli a sosit de la Reșița 
în locul lui Beldeanu. Lui Mirăuță și 
Crăciunescu le-am dat noi dezlegarea. 
Și cînd totul credeam că s-a liniștit, 
mi-au plecat Giron și Sandu Ion Ia 
Rapid, iar Grama ne-a părăsit și el. 
Pî„ă Ia urmă, Giron și Sandu au re
venit, dar tot au constituit un cui în 
drumul nostru. De la antrenament la 
antrenament se schimba lotul. Vă 
dați seama că toate acestea au fost în 
dauna pregătirii. Am terminat turul 
și iată că acum a intervenit o altă de
fecțiune, una dintre cele mai grele 
pentru echipă: ne-a părăsit Dudu 
Georgescu. Nu știu ce s-a întîmplat 
cu el. Tocmai el care a fost unul din 
pilonii pe care s-a reconstruit echipa, 
jucător crescut la Progresul. Este un 
copil liniștit, clubul l-a ajutat, dar 
cred că în plecarea sa a fost influ
ențat".

— După toate aceste peripeții, stn- 
teți mulțumit de rezultatul turului ?

— Față de toată frămîntarea din 
ultima jumătate de an, locul ocupat e 
o realizare. Dar e o realizare care nu 
trebuie să ne mulțumească. De abia 
cele reușite pînă acum ar trebui să 
constituie punctul de plecare spre o 
împlinire adevărată. Ba aș spune și 
altceva: cu Dudu Georgescu în forma
ție și cu încă vreo doi jucători im
plantați, cu deosebire în atac, jucă
tori mai de forță, pot spune că ne 
putem bate chiar in retur pentru lo
cul I ! Avem un program care ne a- 
vantajează: opt jocuri pe teren pro
priu. Majoritatea „celor de sus" vin 
la noi. De pildă, Politehnica Iași, care 
va juca în retur și la Galați, cu 
„Teașcă". Ieșenii ar putea, deci, pier
de patru puncte în aceste două par
tide. Dar să nu zicem hop...

— Ce credeți că ar mai trebui pen
tru viitor ?

— Echipei un sprijin și mai sub
stanțial, iar clubului mai multă forță, 
mai multă fermitate și chiar duritate, 
pe alocuri, in relațiile cu celelalte 
cluburi. Nu trebuia să se dea dezle
gare jucătorilor amintiți, cum nu i 
se va da nici lui Dudu și nici lui 
Grama !

Am mai discutat un timp cu Eu
gen Iordache. Despre viitoarele pre
gătiri. despre tactică, despre adver
sarii din primăvară...

Mircea TUDORAN

PRIMII PAȘI AI RAPIDULUI SPRE NOUL SEZON!
Rapid nu au vrut să scape prilejul unui nou c..‘.________ : rl

tn imaginea realizată de fotoreporterul nostru T. Macarschi, 
Stefan, Dumitriu II, Grigoraș, asistați de antrenorul

După ce 
parte la analiza 
pe 1972, jucătorii de 

sala Giulești.
se disting Petreanu, Dumitriu III, Naum, 

Gh. Nuțescu. „

antrena ment și iată-i la lucru, în

au luat 
activității 

la

ANTRENORII IN ACȚIUNE FINIM RIDICAREA «JH
(Urmare din pag l)

cut-o și în turul 'campionatului. în 
toamnă am marcat 12 goluri în depla
sare, față de cele 11 înscrise acasă. 
Acest lucru spune mult. Sîntem con
vinși că echipa poate practica un fot
bal mai bun, mai spectaculos și mai 
eficace."

Ștefan Coidum (Jiul): „O PREGĂTIRE COMPLETĂ ÎN PERIOADA 
MARILOR ACUMULĂRI"

„Cred că fiecare antrenor și fie
care jucător se gîndește să-și adu
că contribuția la îmbunătățirea ni
velului general al campionatului. Că 
nu întotdeauna s-a realizat concor
danța dintre intenție și reușite, e o 
problemă, care ridică Și ea destule

V. Stănescu (Steaua) : „VOM MUNCI MAI MULT Șl MAI BINE"

„Stimați tovarăși,
Noi, membrii echipei de fotbal din comuna Bolotești (jud. Vran- 

cea) apelăm la înțelegerea și sprijinul dumneavoastră pentru a ne 
ușura participarea la campionatul județean. Pînă acum am plătii 
taxele și alte sume cerute de participarea în campionat din micile 
noastre resurse. Transportul nu este asigurat, cu toate că avem 
în comună un C.A.P. puternic și o organizație LJ.T.C. care, însă, nu 
ne acordă sprijinul.

Credem că este o cinste pentru comună că are o echipă în
scrisă in campionatul județean. Nu înțelegem, cum se face că obli
gațiile ce le au nu sînt respectate de către organele locale.

ASOCIAȚIA SPORTIVA „PUTNA" BOLOTEȘTI

DACĂ IA BOLOTEȘTI (jud. Vrancea) fflflll
AR MANIFESTA MAI
Comuna Bolotești este o co

mună frumoasă. Situată în apro
pierea municipiului Focșani, ea 
s-a dezvoltat în acești ani tot 
mai mult. Oameni harnici și 
bunj gospodari, cetățenii din Bo
lotești se străduiesc să-și pe
treacă timpul liber în mod cit 
mai plăcut și util. Căminul cul
tural oferă un cadru adecvat 
pentru satisfacerea setei de fru
mos, iar baza sportivă, posibili
tatea — în special pentru ti
neri — de a-șî măsura forțele 
în diverse întreceri. Și, totuși — 
așa cum aveam să aflăm mai 
tîrziu — la Bolotești sportul în- 
tîmpină destule greutăți, singura 
disciplină practicată cu consec
vență fiind fotbalul. în rest...

Există, deci, un DAR — scris 
cu majuscule și în scrisoarea ex
pediată cu puțină vreme în ur
mă pe adresa redacției de aso
ciația sportivă „Putna". Am con
siderat, prin urmare, necesar să

MULTĂ INIțIATIVĂ...
răspundem apelului lansat de 
tinerii fotbaliști printr-o depla
sare la fața locului.

Avînd în vedere și faptul că 
destul de recent secretariatul 
Comitetului județean de partid 
Vrancea a întreprins o amplă 
acțiune de analiză a sportului 
în această zonă a țării, analiză 
care a scos în evidență necesi
tatea unei mai profunde orga
nizări a mișcării sportive a ju
dețului, la Bolotești ne-am adre
sat tovarășului loan Safalichi, 
secretar al comitetului comunal 
de partid.

— Cum apreciați activitatea 
sportivă care se desfășoară în 
comună ?

— Nu aș putea spune că ea 
este mulțumitoare, dacă ținem 
seama că ea se rezumă doar la 
fotbal. Cred că dispunem de 
suficiente forțe pentru practi
carea și a altor discipline.

— în scrisoarea pe care am

primit-o Ia redacție, tinerii re
proșează organelor locale că nu 
ii sprijină. Ce ne puteți spune 
despre aceasta ?

— Fără a încerca să disculp 
pe cei în cauză, va trebui să 
spun, totuși, că în aceeași mă
sură sînt poate și tinerii vino- 
vați. Să vă ofer un exemplu : 
cînd a fost vorba sâ se găsească 
un loc adecvat pentru baza 
sportivă li s-a acordat tot spri
jinul, în schimb cînd a trebuit 
să se treacă la amenajarea ei, 
puțini, foarte puțini, au fost ti
nerii care au venit la teren. Să 
maj adaug, pentru a completa 
tabloul, că echipamentul nu a 
fost bine gospodărit, fiind, în 
pafte. acum, distrus. Desigur, 
nu negăm faptul că atît noi, cit 
și conducerea C.A.P. ar fi putut 
acorda un sprijin mai eficient. 
Nu cu mult în urmă mașinile 
au fost angrenate in campania 
agricolă, dar nu e mai puțin 
adevărat că și solicitările lor 
vin, uneori, în preziua sau chiar 
în dimineața meciului... Deci 
este firesc să întreb și eu de ce 
se așteaptă ca inițiativa să vină 
din partea noastră ?

— In ce măsură activitatea 
sportivă este sprijinită de pro
fesorul de educație fizică din 
școală ?

• — Dacă la nivelul elevilor se
poate vorbi de o satisfăcătoare 
activitate sportivă sub îndruma
rea profesorului de specialitate, 
la nivelul comunei aceasta se 
face mai puțin simțită. Princi
palul motiv ; fluctuația de ca
dre. Avînd în vedere că nu a- 
vetn un cadru didactic calificat, 
în fiecare an la catedră s-a pre
zentat un nou profesor suplini
tor. Concluzia se desprinde de 
la sine... Nici baza materială 
nu este suficientă. De aceea, în 
preajma terenului de fotbal 
vrem să mai amenajăm cîteva 
spații destinate altor discipline : 
volei, tenis, baschet, handbal, 
să construim niște vestiare.

— Trebuie să înțelegem, deci,

că doriți să se practice și alte 
sporturi, în afară de fotbal ?

— Indiscutabil i Nu vrem ca 
totul să se reducă numai la fot
bal, pentru că dispunem de su
ficiente posibilități pentru a se 
putea practica și alte ramuri 
sportive. Aș mai adăuga că nu 
există creat un climat discipli
nar adecvat, ceea ce desigur, 
este în defavoarea întregii acti
vități. Va trebui însă mai 
multă organizare a întregii ac
tivități în acest domeniu, o mai 
activă prezență a organizației 
U.T.C. care răspunde direct de 
problemele sportului (n.r. să 
completăm, aici, că după cum 
am aflat la comitetul județean 
U.T.C., acesta a repartizat aso
ciației o anumită sumă destina
tă activității sportive, factorii 
responsabili nu au știut să o 
utilizeze, păstrînd-o în cont). 
De altfel, cu prilejul Conferin
ței comunale de partid, in pla
nul de măsuri a fost specificat : 
„Va trebui să se acorde un spri
jin substanțial activității spor
tive și în mod deosebit spor
tului de masă, ce va trebui să 
se desfășoare în școli, pregătirii 
și întreținerii bazelor sportive, 
participării profesorilor la orga
nizarea unor activități".

★
Vasile Lăluci, unul dintre sem

natarii scrisorii, și alți tineri din 
comună recunosc că ar fi necesar 
mai mult spirit organizatoric, că 
activitatea sportivă se reduce, 
cu excepția fotbalului, doar la 
nivelul școlii. Fără a spune că 
apelul lansat de tinerii din co
muna Bolotești ar fi nefondat, 
socotim, totuși, că ar fi fost mai 
bine să pună ei înșjși umărul, 
cu elanul specific vîrstei, să de
pășească greutățile — unele o- 
biective. e drept —, să găsească 
cele mai bune soluții pentru ca 
activitatea sportivă să cunoască 
o dezvoltare pe măsura dorin
țelor și a posibilităților.

loan VALENTIN

„încă din sezonul de toamnă al a- 
nului trecut, am reușit să eliminăm 
in totalitate gradul de comoditate 
care se mai făcea vizibil la unii din
tre jucătorii echipei noastre.

Intențiile noastre de viitor se în
dreaptă spre îmbunătățirea jocului. 
Pentru aceasta va trebui să muncim 
cît mai mult și cît mai bine. Tn plus, 
ne mai propunem să combatem din 
fașă jocul brutal luînd cele mai dras
tice măsuri față de elementele nedis
ciplinate. Numai așa vom putea să 
ridicăm potențialul echipei Steaua la 
un nivel cit mai bun. Toți factorii 
care răspund de procesul de instruire 
vor acorda o deosebită atenție ședin
țelor de pregătire, în așa fel incit ju
cătorii să răspundă așa cum trebuie,

solicitărilor maxime. Dorim ca acei 
jucători care vor face parte din lotul 
reprezentativ să se prezinte la con
vocări într-o excelentă formă spor
tivă. Numai muncind susținut ne pu
tem vedea eforturile încununate de 
succes și ne vom atinge scopul co
mun; calificarea echipei României la 
turneul final al C.M. din 1974“.

cauze ce trebuie căutate. în primul 
rind în modul în care se efectuează 

procesul de instruire-antrenamer:. 
Se înțelege, deci, că ceea ce ne 
propunem noi, în viitorul apropiat, 
este o bună pregătire, acum în pe
rioada de iarnă cînd se obțin marile 
acumulări. O bună pregătire a echi
pei sub toate aspectele, astfel incit, 
indiferent că va juca în depla-arf» 
sau acasă. Jiul să practice un fotbal 
de bună calitate, bogat în conți
nutul său tehnico-tactic, plăcut spec
tatorilor și apreciat de tehnicieni și 
de cronicari.

Dacă echipa va practica un fotbal 
bun, și lucrul acesta ni-1 propunem, 
în special, pentru partidele din de
plasare, unde în tur am rămas da
tori, atunci nici satisfacțiile nu ne 
vor ocoli".

Ilie Oană (Petrolul) : „ACCENT PE FACTORII IMPORTANJI Al AN
TRENAMENTULUI"

„La drept vorbind. Petrolul poate 
demonstra că s-a gîndit, încă de la 
începutul acestui campionat, la con
tribuția sa pentru ridicarea nive
lului valoric al competiției rezer
vate celor mai bune echipe ale țării.

Dr. C. Radulescu (C.F.R. Cluj) : „PRECONIZĂM UN JOC OFENSIV 
MAI ACCENTUAT..."

„Ceea ce ne-am propus pentru vii
torul sezon izvorăște dintr-o expe
riență făcută în anii trecuți și în 
urma căreia eu și colegul meu Lau
rențiu Munteanu ne-am dat seama 
că am greșit. Este vorba de orien
tarea pregătirii. înainte la începu
tul perioadei pregătitoare, puneam 
accent pe acumulări fizice generale, 
lăsînd pentru ultima parte antrena
mentul specific Și echipa a inceput 
slab campionatul.

Șesizînd greșeala am operat mo
dificarea care, după părerea noastră, 
se impunea Am început cu lucrul 
specific în condiții cît mai apropiate 
de situațiile de joc (cu adversari), 
folosind mijloace care serveau și 
pregătirea fizică. în același timp, 
am dat altă structură ciclului săp- 
tămînal. Rezultatul a fost că e- 
chipa a debutat în condiții bune în 
noul campionat.

Mergînd pe această linie, vom 
căuta ca în această perioadă pre
mergătoare returului să asigurăm e-

chipei un plus de pregătire față de 
toamnă, mai intensă, cu două antre
namente pe zi. Beneficiind de par
ticiparea activă a .jucătorilor, de 
care nu avem de ce ne plînge. spe
răm să realizăm în retur și un joc 
ofensiv mai accentuat, ca organi
zare și eficiență".

Și, normal, va încerca în conti
nuare. să joace pe măsura idealu
rilor sale care se confundă cu un 
fotbal de un nivel ridicat.

Pentru aceasta vom căuta ca pre
gătirea pe care o începem în pe
rioada. de iarnă să o îndreptăm spre 
factorii importanți. Și vom desfă
șura aceste pregătiri ja un nivel su
perior, pentru a răspunde în același 
spirit ridicat și în cadrul .jocurilor 
care pun atîtea probleme.

Fie că partidele se vor desfășura 
acasă sau în deplasare, fie că me
ciurile vor fi cu miză sau fără, vom 
urmări mereu să practicăm un fot
bal de calitate, în avantajul, în pri
mul rind, al echipei și, implicit, al 
valorii. campionatului".

I. Reinhardt (C.S.M. Reșița) : „VOM ÎMBUNĂTĂȚI SUBSTANTIAL 
FINALIZAREA"

„încă din primele partide ale ac
tualei ediții a campionatului echi
pa mea a încercat, și în multe dintre 
ele a reușit, să desfășoare un joc 
cursiv, elastic. La antrenamente am 
pus accentul pe pregătirea fizică, pe 
însușirea cit mai temeinică a pro
cedeelor tehnice executate în viteză. 
Rezultatul strădaniilor noastre s-a 
văzut în unele meciuri, în care a 
existat o bună circulație a balonului 
și a jucătorilor.

Pentru retur ne propunem ca. pe 
lingă îmbunătățirea elementelor 
menționate, să rezolvăm, substan
țial, finalizarea.

Doresc ca spectatorii din Reșița, 
cît și din celelalte orașe să aplaude 
cît mai mult evoluția formației pe 

care o antrenez. Sper că la reușita 
jocurilor vor contribui toți compo- 
nenții formației".

O ATRACTIVĂ FORMĂ DE JOC: 
LOTERIA ÎN OBIECTE!

începînd de joi 11 ianuarie 1973, se 
vor pune în vînzare, îa întreaga țară, 
biletele LOTERIEI IN OBIECTE o nouă 
formă de joc oferită participanților de 
către Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport.

Participarea la această Loterie în 
obiecte se va face pe bilete de 5 lei 
care se vor găsi în unitățile proprii 
Loto-Pronosport, unitățile Comerțului de 
Stat și unitățile Cooperației de Consum.

Prin această loterie, Loto-Pronosport 
oferă participanților posibilitatea de a 
obține — în număr NELIMITAT — cîș-

tiguri a căror valoare va fi între 100 lei 
și 70.000 lei. Participanții vor putea să-și 
aleagă singuri obiectele, în limita sumei 
cîștigate și conform listelor cu obiecte ce 
vor fi afișate din timp.

• Astăzi este ULTIMA ZI în care vă 
mai puteți procura biletele pentru tra
gerea Pronoexpres de miercuri 10 ianua
rie a.c. Tragerea va fi televizată direct 
din Studioul de Televiziune cu începere 
de la ora 18.35.

Rubrică redactată de LOTO-PRONO
SPORT,



VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT
NICOLAE CEAUSESCU

J

wifi lume
IN PAKISTAN Preambul la meciul Dinamo—Ț.S.K.A. din cadrul C.C.E.

(Urmare din pag l)

laborarea pașnică în relațiile interna
ționale 
cipiile 
Xrității 
rane a 
adîncă , _ _ ____  ____
ciumneavoastră neabătut acordat prin
cipiilor Chartei Națiunilor Unite ca 
bază pentru pace și pentru o ordine 
dreaptă mondială, precum și efortu
rile dumneavoastră constante și sin
cere pentru susținerea cauzei popoare
lor Asiei și Africii in realizarea 
țelurilor și aspirațiilor lor legitim?, 
fără amestec din afară, au constituit 
un Izvor de încurajare pentru po
poarele iubitoare de pace de pre
tutindeni.

Ca recunoaștere a acestor contri
buții și ca semn de apreciere pentru 
marea prietenie pe care o nutriți 
față de Pakistan, din partea guver
nului și poporului Pakistanului dau 
expresie sentimentelor noastre de 
adîncă stimă, aeordîndu-vă dumnea
voastră. domnule președinte, cea mai 
înaltă distincție civilă în țara noas
tră. „Nishan — I — Pakistan".

Președintele Consiliului de Stat a! 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat președintelui 
Republicii Islamice Pakistan. Zulfi
kar Aii Bhutto Ordinul Steaua Re
publicii Socialiste România clasa 1, 
în semn de înaltă apreciere a me
ritelor deosebite ale șefului statului 
pakistanez în dezvoltarea și întărirea 
rriatrlor de prietenie si colaborare 
dintre Republica Socialistă România

și devotamentul fată de prin- 
independentei naționale, inte- 
teritoriale și egalității suve- 
tuturor statelor au produs o 

impresie în Pakistan. Sprijinul

și Republica Islamică Pakistan pen
tru contribuția activă adusă de pre
ședintele Pakistanului la cauza pă
cii, înțelegerii și. colaborării inter
naționale.

Tot în după-amiaza zilei de luni, 
președintele Zulfikar Aii Bhutto și 
soția sa. Nusrat Bhutto, au făcut o 
vizită protocolară de răspuns pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Ceaușescu 
Ceaușescu.

Vizitele 
atmosferă caldă, cordială.

★
La sediul Palatului prezidențial din 

Rawalpindi au început, luni după- 
amiază. convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Republicii Islamice Pakistan, Zul
fikar Aii Bhutto.

La convorbiri participă, din partea 
română — George Macovesru. min*-- 
trul afacerilor externe, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
Ghem-ghe Oprea, consilier al preșe
dintelui, Mihai Magheru, ambasadorul 
României la Islamabad, și alte per
soane oficiale.

Din partea pakistaneză iau parte 
J.A. Rahim, ministru pentru proble
mele prezidențiale, ministrul comer
țului și producției, Mubashir Hasan, 
ministrul afacerilor economice și fi
nanțelor, Rafi Raza, consilier snec'nl 
al președintelui, Aziz Ahmad, secre
tar general la Ministerul Afaceri
lor Externe, S. A. D. Bukhari am-

Și

s-au

tovarășei

desfășurat

Nicolae
Elena

într-o

basadorul Pakistanului la București, 
și alte persoane oficiale.

Tn cursul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că, a avut loc un schimb de păreri 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări, precum și asupra unor 
probleme internaționale.

★
Președintele Republicii Islamice 

Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, și so
ția, Nusrat Bhutto, au oferit, .la Pa
latul Prezidențial un dineu în cinstea 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu

In timpul dineului, desfășurat în
tr-o ambiantă caldă, cordială, preșe
dintele Zulfikar Aii Bhutto și preșe
dintele Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

Au fost intonate imnurile 
ale celor două țări.

★
După dineu, președintele 

Ceaușescu și tovarășa
Ceaușescu. împreună cu președintele 
Zulfikar Aii Bhutto si Nusrat Bhutto 
au asistat, la Teatrul „Liaquat me
morial Hali", la un spectacol de cîn- 
tece și dansuri populare, prezentat 
de Academia de arte din Pakistan.

Tn semn de omagiu pentru oaspeți, 
un cor de femei a interpretat, în 
limbii română, cîntecul „De ți-aș fi 
bădiță, dragă".

Cei rioi președinți se fotografiază 
în mijlocul artiștilor, cărora li se 
oferă frumoase coșuri cu flori.

Ț.S.K.A. MOSCOVA
J

VALOROASA REPREZENTANTA
A BASCHETULUI SOVIETIC

de stat

Nicolae
Elena

CAMPIONATE
DE FOTBAL
IN EUROPA

a 1 ■ ~aj :
Nijmegen
— Feye-

Co Ahead
F.C. Am-

După cum s-a mai anuntat, joi la ora 20 se dispută, în sala Flo- 
Ț.S.K.A. Moscova, în 

rindurile 
de patru

reasca, meciul de baschet Dinamo București
cadrul sferturilor de finală ale Cupei campionilor europeni. In 
de mai jos, publicăm o prezentare a celebrei echipe cîstigătoare 
on a C.C.E., transmisă de corespondentul nostru din Moscova.

în istoria baschetului sovietic, nu 
există echipă cu un palmares mai 
strălucit decit cel al formației 
Ț.S.K,A. Moscova. Baschetbaliștii 
de la Ț.S.K.A. au obținut numeroase 
victorii in campionatul U.R.S.S., 
participat cu succes 
pionilor europeni și 
roși componenți 
țării.

în momentul de
vorbi ceva mai concret despre va

au 
la Cupa cam- 
au dat nume- 
reprezentativei

față se poate

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ DIN BRAZILIA

NICOLAE MUSTATA, DE FAPT PE LOCUL 9
OLÂIxîiÂ — (eiapa 

F.C. Utrecht — N.E.C.
2— 0 : P.S.V. Eindhoven 
noord Rotterdam 0—1 :
— F C. Groningen 0—0: 
sterdam — N.A.C. Breda 0—0 ; 
Haarlem — Telstar 1—2 : A.Z. 67 
Alkmaar — Ajax Amsterdam 0—5: 
M V.V. Maastricht. — F.C. Twente 
Enschede 1—0 : Sparta Rotterdam
— F.C. den Bosch 3—1 ; F.C. den 
Haag — Excelsior Rotterdam 2—0. 
Clasament: 1. Feyenoord — 30 p;
2. Aiax — 28 d : 3. Soarta — 25 o.

GRECIA (etapa a 15-a) : A.E.K.
— Atromitos 1—0 ; Aegaleo — Ka- 
lamata 1—0 : Fostir — Olvmnln™ 
kos Nikosia 2—1 : Olympiakos Pi
reu — Olympiakos Voios 3—0 ; 
P.A.O.K. — Panionios 2—1 : Ser
va! — Panathinaikos 1—1 : Pana- 
haiki — Heraklis 2—0 : Ethnikos
— Kavala 2—0; Trikala — Aris
0—0 Clasament : 1. P.A.O.K. —
42 n ; 2. Olympiakos Pireu
3. Panathinaikos — 39 p.

BELGIA (etapa a 
Trond — F.C. Liege 
u-erp — Diest 2—0 ; 
Crossing Schaerbeek 
c’ng White - 
F C. Malines
3— 2 ; Anderlecht 
5—2 ; Standard Liege 
se 0—0 : Union St. Gilloise — Be- 
ersehot 1—I. Clasament: 1. F.C. 
Bruges — 25 p : 2. Standard Lie
ge 20 p ; 3. Racing White — 19 p.

SPANIA (rtana n 17-a): Atlet’co 
Bilbao — Real Socîedad 
■Espanol Barcelona — Malaga 
Real Madrid — Celta Vigo 
Betis Sevilla — Castellon 
Oviedo — Gijon 1—0: Valencia — 
Las Palmas 0—0: Saragossa —
C.F. Barcelona 0—2. Granada
— Burgos 2—0, Deportivo Coru-

Atletico Madrid 
Clasa- 
25 p; 
3. Es-

15-a):
2—1 : 
Berchem —

3—0; Ra- 
F.C. Bruges 1—1 ; 
- Cercle Bruges 

Beri n gen
S.K. Lier-

na — 25 n : 2.
na — Atletico-Madrid 1—1. 
ment: 1. C.F. Barcelona — 
2. Atletico Madrid — 23 p ; 
pano] Barcelona — 22 p.

FRANȚA (etapa a 19-aj; Nice — 
•Reims 2—2 : F.C. Paris — Nan- 

1—2 : Nîmes — St. Etienne 
; Lyon — Marseille 4—4 ;

Valenciennes 1—1 ; An- 
Bastia — 

Bordeaux — Metz 
— Sochaux 1—1 ;

Ajaccio 6—0. Clasa- 
— 29 p : 2. Nantes

tes 
4—2 
Nancy 
gers- — Red Star 1—0 :
Ren nes 4—0 ; 
2—0: Sedan
Strasbourg — 
ment: 1. Nice
— 27 p ; 3 Nîmes — 24 p.

SCOȚIA (etapa a 20-a)) : 
breath — Patrick Thistle 
Dumbarton — Hearts 0—2: 
dee — Dundee United 3—0 
nian — East Fife 1- 
nock — Motherwell 
ton — Ayr United 1-
— Celtic 2-
Falkirk și St. Johnstone 
deen au fost aminate. Clasament: 
1. Hibernian — 30 p (din 
ciuri): 2 Rangers — 29 p 
(jocuri) : 3. Celtic — 28
17 meciuri).

PORTUGALIA (etapa a 
C.U.F. — Monti jo 1—0 :
— Atletico 1—0 ; 
lx>na — Boavista 4—1 : 
raes — Beira Mar 2- 
Unio Coimbra 2-
— Sporting 1—1 
Barreironse 4—0 :
— Belenenses 
1. Benfica — :
— 25 p ; 3. Sporting

IN CROSUL SAN SILVESTRO
Ieri s-a înapoiat în Capitală 

tivul Nicolae Mustață, primul 
român participant la 
cros internațional de San ’ Silve
stro, de la Sao Paulo, disputat în 
noaptea de 31 decembrie și la con
cursul internațional din același oraș, 
din ziua de, 2 ianuarie. După cum 
se știe, Nicolae Mustață a ocupat 
la prima alergare locul 11, printre 206 
de participant! , și primul 
cursa de 10.000 m.

spor- 
atlel 

tradiționalul 
San

oanieni numărul celor care au văzut 
cursă pe parcurs sau la T.V. și radio, 
în toată Brazilia.

„NECUNOSCUTUL ALERGĂTOR 
ROMAN"

In tot acest cadru, un alergător 
necunoscut, venit din România se 
pierdea în viitoarea evenimentului 
Aproape că nici nu era prezentat, 
atenția fiind concentrată asupra

St. 
Ant

40 p;

veneeu otilem os W mii metros

Avenida Brigadeiro Luis Antonio 
ca să atace apoi urcușul de pe strada 
Consolapao. Lasă în urmă unul după 
altul toți concurenții, urmărind 
grupul fruntaș. Locuitorii au început 
să-i pronunțe numele. Deodată, Mus
tață a devenit nume cunoscut Pe 
linia dreaptă din Avenida Paulista 
s-a apropiat de fruntași, dar nu 
mai era timp de ocupat o poziție 
bună. A trecut al 9-lea, dar nu 
știu cum s-a făcut de a fost plasat 
pe locul 11. De altfel, filmul cursei 
a confirmat Jocul 9. De aceea 
primit ca premiu 
tuetă, reprezentînd 
zilian. numit aici 
rită de Ministerul 
l-au t * " ’ ____
tor Mora învingătorul, omul ' care a 
participat Ia 5 ediții ale cursei, me
xicanul Perez si Lasse Viren, plasat 
pe locul 8 Mustață a fost atletul 
cel mai elogiat.

VICTORIE TACTICĂ LA 10 000 M
In ziua de 2 Ianuarie, întreceri 

pe pista complexului Ibirapuera (cu 
ani în urmă, aici Iolanda Balaș a 
participat în gimnaziul complexului 
la un concurs). Lasse Viren, cu muș
chii blocați. n-a participat. Victor 
Mora a arătat că nu are putere 
pentru 10.000 și s-a înscris la 5 000 
m. Deși cu mușchii obosiți, Mus
tață a intrat la 10.000 m, luptînd 
cu Julio Quevedo (Guatemala). Re
nato Martini (Italia), Jorge Ramos 
(Argentina), German Correa (Colum
bia). Victor Serano (Porto Rico) etc.

Julio Quevedo, alergător de 29 
minute, a pus stăpînire pe cursă, 
în timp ce Mustață ocuoa a natra 
poziție, fiindu-i teamă de italianul 
Penate Martini, cu care s-a mai 
tîlnit la București, într-un cros 
apoi in Italia. Dună 10 ture s-a 
murit că doar Quevedo poate 
omul primejdios si s-a apropiat

a și 
sta- 
bra- 
ofe- 

... - Ziarele 
scos în evidență și după Vic-

ei frumoasă 
un pionier 
llandeirante. 
Muncii.

loarea ecnipei Ț.S.K.A. 
deoarece evoluția ei este 
cu regularitate. în cadrul 
natului unional, aflat în plină des
fășurare. Ț.S.K.A. a jucat șapte me
ciuri (patru la Tbilisi. în cadrul 
unui tur al campionatului, două la 
Kiev și unul la Moscova, cu Di
namo). Ț.SK.A. a obținut cinci vic
torii și candidează, împreună cu 
Jalghiris Kaunas și cu Dinamo 
Tbilisi, la primele locuri. Amin
tim rezultatele ■ la Tbilisi : 76—65 
cu R.T.I. Minsk, 85—75 cu Dinamo 
Moscova, 88—78 cu Kalev Tartu, 
74—76 cu Dinamo Tbilisi ; la Kiev : 
81—64 cu S.K.A. Kiev și 89—73 
cu Stroitel Kiev ; la Moscova : 
85—89 cu Dinamo Moscova. Mosco- 
viții au pierdut partida cu Dinamo 
Tbilisi deoarece nu s-au prezentat 
în cea mai bună formă. In plus, 
sportivii de la Dinamo Tbilisi sînt 
adversari incomozi, iar cei 10 000 
de spectatori (cei mai numeroși din 
țară) și-au susținut cu multă căl
dură favoriții. în această dispută, 
S. Belov a fost ținut foarte bine 
și nu a prea marcat, în schimb, 
ceilalți jucători care au făcut par
te din selecționata campioană olim
pică. este vorba de Zarmuhamedov 
și Edesko, au înscris 14 și respec
tiv 13 puncte. Pentru S. Belov, ine
ficacitatea a fost însă un simplu 
accident, deoarece în alte întilniri 
el este coșgeterul echipei (29 p cu 
R.T.I. Minsk, 29 p cu Dinamo Mos
cova, 16 p cu Kalev Tartu). S. Be
lov și Edesko sînt cei mai buni 
în apărare, iar în atac Zarmuha
medov, Iastrehov, Kovalenko și tî
nărul pivot Petrakov (2 m) sînt ex- 
celenți. Petrakov a marcat 17 p in 
partida cu Dinamo Moscova, 20 cu 
Kalev Tartu, 13 cu S.K.A. Kiev. 
In acest campionat s-a remarcat 
prin jocul bun în apărare și tî
nărul Miloserdov.

Moscova, 
urmărită 
campio-

Spectaculos zbor spre coș al baschetbalistului Iastrebov, pe care-l 
vedea joi, în meciul Dinamo — Ț S K A.

Foto : TASS -

vom

Ar-
2—1 : 
Dun- 

Hîber-
0 ; Kilmar- 
1—0: Mor- 

-1 : Rangers 
1. Partidele Airdrie —

Aber-

10 m<='-
(din 20 
p (din

17-a) :
Leixoes

Benfica Lisa- 
Guima- 

■0: Farense— 
•0 : Unio Tomar

F.C. Porto — 
Vitoria Setubal 

0—0. Clasament : 
34 p : 2. Belenenses 

21 p.

Iată, în rindurile de mai jos, re
latarea core- pondentului nostru in 
Brazilia, PEDRO VILLA, în legă
tură cu cele două întreceri.

★
E greu de exprimat în cuvinte 

atmosfera care a dominat crosul in
ternațional 
la cea de. 
în noaptea 
națt-vă un 
cuitori. cu, 
tă. care, paralizează timp de 
minute ca să facă loc pe 
levarclele principale, luminile 
giorno".- și decorate ca pentru Anul 
Nou unui grup de atleți sosiți din 
toate colțurile lumii. Atracția unor 
nume ca Lasse Viren, dublu cam
pion olimpic și recordman mondial, 
Victor Mora, indianul care repre
zintă Columbia, unul din marii a- 
lergători ai Americii Latine, Carlos 
Tavares din Portugalia. Renato Mar
tirii ‘din Italia, David Black din An
glia sau Gunnar Ekman din Suedia, 
explică, faptul că sute de - mii ,de 
oameni s-ău instalat pe cei 8900 de 
metri ai parcursului și mai ales la 
l»tou. pentru a aplauda concurenții. 
Cine a stat în casă, a putut admira 
întrecerea la televizor sau la radio. 
Se evaluează la 10—12 milioane de

de San Silvestro, aflat 
a 48-a ediție, și disputat 
de 31 decembrie. Imagi- 

ora.ș cu 7 milioane de lo- 
o circulație impresionan- 

care paralizează timp de 25 
ca să facă loc pe bu- 

„a

Campionatul de hochei

de 
in

Numai un grup redus 
stabiliți de mulți ani 
il căutau din ochi.
în sine a avut incidentele

detelor". 
români. 
Brazilia.

Cursa .. _
ei. De pildă, în Brazilia cine vine la 
sport, aduce cu sine artificii si poc
nitori. Atleții își făceau încălzirea, 
alții erau la start, cînd, după ce 
la microfon s-a spus că în cîteva 
clipe se va da plecarea, o pocnitoare 
a izbucnit 
ternic de 
renții au 
a încercat 
oprească.

asurzitor, ca un foc pu- 
armă și deodată Concu- 
pleoat în cursă. Degeaba 
serviciul de ordine să-i 
Cursa era începută cu 

vreo 80 de concurenți, în timp ce 
ceilalți își mai legau șireturile pan
tofilor. Și cum nu mâi era nimic de 
salvat, au fost invitați să plece și 
ei. Lasse Viren, finlandezul favorit, 
Victor Mora și mexicanul Perez a- 
veau un avans de peste 100 de me
tri. La start, românul Nicolae Mus
tață și alți concurenți. Goana teri
bilă de recuperare, cu toate conse
cințele ei, s-a declanșat furios. Vic
tor Mora lupta in frunte cu Perez, 
Lasse Viren era al cincilea și ținea 
greu ritmul, iar în urmă un pluton 
imens în mijlocul căruia se afla 
Mustață. încet. încet, șirul s-a des
trămat, alergătorii buni s-au grupat, 
iar atletul român . cobora vertiginos

In
și 

lă- 
fi 

. . _ ,___ de
guatemalez. Calculul s-a dovedit just 
căci Martini resimțea cursa din 31 
decembrie și nu mai tinea ritmul. 
Mustață a rămas în spatele lui Que
vedo pînă la turul 20, cind Victor 
Serano rămas în urmă cu un tur. 
s-a „lipit" de cei doi lideri, făcînd 
jocul lui Quevedo. Patru ture, 
trei au alergat în șir, Quevedo 
frunte, cot la cot cu Serano, 
Mustată în urmă. La intrarea 
ultimul tur, Mustață își dă seama 
că există primejdia să fie blocat la 
sprint și accelerează ritmul, depă
șește pe amîndoi concurenții și ' la 
300 de metri de sosire începe ade
vărata finală. Mustață. în aplauzele 
mulțimii, ia un avans tot mai mare 
și cîștigâ pînă la ootou peste 30 de 
metri. Timpul : 30:46.0 — e mai
puțin important, ne o pistă grea și 
mai ales după efortul alergării 
noaptea Anului Nou.

Presa braziliană a scos în 
dență comportarea alergătorului 
mân, care a primit medalia de 
din partea guvernatorului Statului, 
Laudo Natel. împreună cu guverna
torul se afLa prezent Henri Adair, 
șeful Casei Civile care e și preșe
dintele clubului Sao Paulo F.C. A- 
flind că e vorba de un sportiv ro
mân, a și întrebat ce e nou lâ Di
namo, 
căci a 
Aflînd 
teresul 
și mai

Aceasta . ,
ticipări a unui atlet român la 
trecerile pe pista 
Sao Paulo.

cei 
in 

iar 
în

PARTIDE CEVA MAI ECHILIBRATE
ȘI MAI INTERESANTE IN ETAPA A DOUA

Partidele disputate în cadrul celei 
de a doua etape a turului TV al 
campionatului diviziei A la hochei 
au fost — spre deosebire de cele clin 
runda anterioară — ceva mai echi
librate Si. prin aceasta, mai intere
sante. De pildă, jocul din deschide
re în care s-au întîlniț Dinamo și 
Dunărea Galați a oferit celor pre- 
zenți o dispută dîrză, cu multe faze 
de bună calitate. Și aceasta dato
rită, tn primul rtnd, felului în care 
au evoluat hocheiștii gălățeni, care 
s-au apărat curajos și foarte exact 
din punct de vedere tactic, contra- 
atacînd destul de frecvent șl.. une
ori, cu adresă pe spațiul porții. In
tr-un euvînt, ei au dat de furcă se-

rios ephipei noastre campioane care 
a fost nevoită să facă serioase efor
turi pentru a fi scutită de emoții 
Din nou s-a detașat prin compor
tarea sa tînărul portar de la Dună
rea Galați. Gheorghe Huțan prompt 
in intervenții și foarte inspirat în 
rezolvarea" acțiunilor rapide și în 
forță ale jucătorilor de la Dinamo 

în celălalt meci, Steaua a avut o 
misiune mai ușoară, cîștigînd deta
șat confruntarea sa cu formația S.C. 
Miercurea Cine, care 
campionat ni se pare 
Iul obișnuit. Abia în 
această echipă a fost 
sivă pe gheață, dar 
chiar șl pentru... golul

Rezultate tehnice : Dinamo — Du
nărea Galați 4—1 (2—0. 1—1. 1—0) ; au 
marcat : Tone, Boldescu, Gh. Huța- 
nu, Pană pentru Dinamo, Curelaru 
pentru Dunărea Galați ; au condus : 
FI. Gubernu. C. Sgîncă ; Steaua — 
S. C. Miercurea Ciuc 7—0 (3—0. 3—0, 
1—0) ; au marcat : G. Szabo. Gheor
ghiu. Popa, Kemcnessi, Fodorea. 
Bucur și Ștefanov ; au condus O. 
Barbu și Gh. Mureșanu.

în acest tur de 
mult sub nive- 
ultima repriză 

ceva mai ngre- 
era prea tîrziu 
de onoare (c.a.).

Astăzi este zi de pauză, campio
natul continuind mîine, de la or» 
16,30, cu meciurile : S. C. Miercurea 
Ciuc — Dunărea Galați ; Dinamo — 
Steaua.

în ofensivă se simte, totuși, ab
sența lui Andreev (2,15 m), operat 
recent de menise și, după cum spun 
medicii, indisponibil pentru mai 
multă vreme. în locul lui este fo
losit Djacenko (2,12 m), transferat 
de la S.K.l.F. Erevan. Djacenko 
nu-1 poate înlocui, încă, pe Andre
ev, dar are mari perspective. Ori
cum, antrenorul Aleksandr Gomel- 
ski este optimist și dorește ca e- 
chipa sa să obțină un rezultat cît 
mai bun în actuala ediție a C.C.E.

IURI DARAHVELIDZE 
„Sovietski Sport" — Moscova

FONDISTELE ROMANCE
PE LOCUL 5

»»£

Recordmanii mondiolâ Io săriturii in înălțime se destăinuie

JORDANKA BLAGOEVA: „DOI METRI

Mai bine de 10 ani i-au fost ne
cesari Jordankăi Blagoeva (25 ani, 
1,75 m, 65 kg) pentru ca să ajungă 
în vîrful piramidei celor mai bune 
săritoare în înălțime din lume. In 
1961, tînără elevă la școala medie 
din Mihaîlovgrad, juca baschet și 
participa deseori la concursuri de 
cros. In anul ce a urmat, a făcut 
cunoștința antrenorului Petar Di-

IN CONCURSUL DE SCHI
DE LA BOHINJ

PENTRU 1974!“

BELGRAD, 3 (Agerpres). — Cea de
19-a ediție a concursului internațio

nal de schi fond de la Bohlnj (Iugo
slavia) s-a încheiat cu disputarea pro
belor de ștafete.

Cursa feminină de 3X5 km a reve
nit formației U.R.S.S. (Nina Paramo
nova, Galina Dereeva și Maria Voro
nina) cronometrată în lhl6:8, urmată 
de S.U.A. lhl7:15,7 și Canada lhl7:56.9 
Echipa României (Rodica Clinciu, 
Marcela Leampă și Elena Bășa) a o- 
cupat locul 5 in lh21:02,9.

Proba masculină de 3X10 km â fost 
cîstigată de selecționata Cehoslovaciei 
(Henith, Beran și Rezac) cu rezultatul 
de 1 h 40:13,9. Pe locurile următoare 
s-a.u situat echipele U.R.S.S. lh40:53,5 
și R. F. a Germaniei lh41:15,2. For
mația României (Nicolae Sfetea, 
Gheorghe Voicu și Nicolae Cojocaru) 
a ocupat locul 13 cu timpul de 
lh49:48,4.

La întreceri au luat parte 88 de 
sportivi și sportive din 13 țări.

a

mare, 
este istoria prime*

și asfaltul

PEDRO VILLA
Sao Paulo, ianuarie 1973

SPORTIVI

EDIȚIE AII aLA A Si»»

echipă pe care o cunoaște, 
jucat contra lui Sao Paulo, 
că Mustată e dinamovist, 
șefului Casei Civile a

JOCURILOR AFRICANE
LAGOS 8 (Agerpres). — Intr-un 

cadru festiv și în prezența a peste 
50.000 de spectatori, pe Stadionul 
național din Lagos au fost inau
gurate întrecerile celei de a 2-a 
ediții a Jocurilor Africane. In tri
buna de onoare au luat Joc repre
zentanți 
superior al sportului african, 
federațiilor internaționale 
vitați de peste hotare. După into
narea imnului nigeria,n șj cel al 
Jocurilor Africane, a urmat o spec
taculoasă defilare a celor 35 de 
delegați. La* sfirșitul festivității, 
spectatorii au urmărit o frumoasă 
suită de dansuri folclorice prezen
tată de un grup de dansatori ni
gerieni. Tncepînd de astăzi, peste
I 500 de sportivi și sportive din 
țările Africii se
II discipline printre care atletism, 
fotbal, natație. tenis, ciclism și 
judo.

ai C.I.O., ai Consiliului 
ai 

și in

vor întrece la

mitrov, care a atraș-o în jurul șta
chetei și cu ajutorul său a urcat 
încet, dar sigur, toate treptele mă
iestriei sportive.

Primele sale încercări — prin 
foarfecă (avea un cult deosebit 
pentru stilul Iolandei Balaș) — au 
ajuns doar la 1.30 m, dar în 1963, 
era campioană de junioare’ a Bul
gariei. .Din 1967 a început să par
ticipe cu regularitate la concursuri 
internaționale, iar trei ani mai tîr
ziu, recordul ei personal era de
I, 84 m. Sezonul ’72 a fost însă pen
tru campioana bulgară cel mai 
rodnic ; cîștigătoare la Balcaniadă 
cu 1,90 m, medaliată cu argint la
J. O. și în final — recodmană a lu
mii cu 1,94 m.

La o recentă conferință de presă, 
Jordanka a dezvăluit cîteva din
tre secretele spectaculosului salt 
calitativ :

— Cu cine ați lucrat in ultimii 
ani ?

— Am rămas credincioasă pri
mului meu antrenor, Petar Dimi
trov. El m-a ajutat (în 1967) să 
trec la rostogolirea ventrală, con- 
vingîndu-mă că acest stil mă va 
purta spre performanțe dintre cele 
mai bune. Și tot el 
tot timpul, mai ales 
se (care nu au fost 
dezarmez niciodată 
lupta cu mine însămi.

— Cum vă exnlicați înfringe- 
rea de la Miinchen ?
— Am pornit în concurs cu șan

se sporite. Din păcate, am fost con
centrată numai asupra duelului 
meu direct cu Ilona Gusenbauer, 
deoarece Rita Schmidt ieșise în fi
nal din concurs. Cînd am trecut 
1,88 m. mă si vedeam pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului. întru- 
cit vest-germancei Ulrike Meyfarth 
nu-i acordam prea mari șanse. 
Cînd aceasta din urmă a reușit, 
totuși, să treacă 1.90 m, am primit 
un veritabil șoc, în urma căruia nu 
mi-am mai putut reveni. Deși, la 
acea oră. eram capabilă de 1,94 m. 
De altfel, am si dovedit 
cru C’teva săptămîni mai 
Zagreb.

— V-ați așteptat, la 
anului 1972, să, deveniți 
cordmană a lumii ?
•— De ce nu... Am muncit foarte 

mult în ultimii trei ani ; zeci, sute 
de repetări și apoi un studiu detai
lat, mișcare cu mișcare, pe 
kinogramelor. Am 
gimnastică și am 
tregi.

— Considerați 
mită ?
— Deloc, 

chiar 
ul ei, sînt 
această cifră. Eu personal vizez doi 
metri. Cred că voi ridica ștacheta 
Ia această înălțime în 1974 !

— Tn pregătirea dv. ați avut 
Imaginile pilduitoare ale unor 
mari campioni ?
— Valeri Brumei și Iolanda Ba

laș au fost, după părerea mea, cei 
mai mari săritori în ultimele trei 
decenii

- Ș> 
norului
— Rar

pronostic. Cînd nu lucrează pe sta
dion, îl poți găsi cufundat în schițe 
și planuri. Mă întreabă însă tot 
timpul : cînd începem serios pre
gătirea pentru Montreal ?...

m-a încurajat 
după insucce- 
putine). să nu 
și să continui

acest lu- 
tîrziu, la

începutul
re-

baza 
făcut și multă 
alergat ore în-

1.94 m o li-

Gusenbauer. Schmidt 
Meyfarth cu ,,flop“- 
capabile să depășească

care este părerea antre- 
dv. ?
poți scoate de la el un

TURNEUL DE ȘAH
LONDRA 8 (Agerpres). — După con

sumarea a 11 runde. în turneul interna
țional de șah de la Hastings continuă să 
conducă marele maestru danez Bent 
barsen cu 7l/2p.» urmat de Hartston (An
glia) 7 p. șl o partidă întreruptă, Uhl- 
mann (R.D. Germană) 6‘/2 p.» (1), Tufc- 
makov (U.R.S.S.) 6V1 p,

ROLAND COLLOMBIN
A PRELUAT CONDUCEREA

ÎN „CUPA MONDIALĂ
GARMISCH PAKTENKIRCHEN 8 

(Agerpres). — Talentatul schior elve
țian Roland Collombin a cîștigat și 
cea de-a doua probă de coborîre din 
cadrul concursului internațional de la 
Ga.rmisch Partenkirchen (R. F. a Ger
maniei), contind pentru „Cupa Mon
dială". El a realizat timpul de 1:46,30, 
fiind urmat în clasament de Marcello 
Varallo (Italia) 1:46,53 și de Bernhard 
Russi (Elveția) 1:47,13.

în urma acestor victorii, realizate 
simbătă și duminică, pe aceeași pîr- 
tie, elvețianul Collombin, în vîrstă de 
23 de ani, de profesie desenator teh
nic, a trecut în fruntea clasamentu
lui „Cupei Mondiale", totalizînd 86 p. 
Austriacul Zwilling se află pe locul 
doi cu 76 p.. urmat de italianul Va
rallo 56 p. Pe echipe conduce Aus
tria cu 377 p. Elveția ocupă locul doi 
cu 205 p, urmată de Franța 179 p., 
Italia 178 p„ R. F. a Germaniei 90 p. 
etc.

SPARTAK MOSCOVA

A

„CUPA

LA

CÎȘTIGAT

AHEARNE"

HOCHEI
STOCKHOLM 8 (Agerpres). 

Tradiționala competiție internațio
nală de hochei pe gheață „Cupa 
Ahearne" a fost cîștigată în acest 
an de formația Spartak Moscova. 
Hocheiștii sovietici au terminat ne
învinși turneul (care s-a desfășu
rat timp de trei săptămîni în mai 
multe orașe suedeze) totalizînd 12 
p. Pe locurile următoare s-au cla
sat echipele suedeze Leksand 8 p 
și Soedertaelje 6 p. Formația ca- 
nadiană „Bo Totems" s-a situat 
pe ultimul loc (7) cu 0 p.

în ultimul meci susținut, Spartak 
Moscova a învins cu scorul de 
10—5 (2—2, 3—2. 5—1) echipa „Bo 
Totems". în această partidă. dis
putată Ia Stockholm în prezența a 
peste 8 000 de spectatori, cei mai 
buni jucători din formația învin
gătoare au fost Serghei Korotkov, 
Vladimir Gureev si Viktor Sali
mov.

DE LA HASTINGS
In runda a 11-a. tînărul maestru aus

tralian Walter Browne l-a învins în 34 
de mutări pe fostul campion mondial 
Vâslii Smîslov (U.R.S.S.). Barcza a cîș- 
tigat la Stean și Wade la Mesfel. Parti
dele Radulov — Rațkovlcl, Hartston _
Eley, Larsen — Westerlnen șl Tuk.nnkov 
— Hort s-au încheiat remiză.
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