
VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN PAKISTAN
RAWALPINDI 9 (Agcrpres). — 

Marți, 9 ianuarie, la Casa Pre
ședinției din Rawalpindi, au con- 
ti nu-a t convorbirile oficiale dintre 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
■Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Islamice Pakistan. Zul- 
fikar Aii Bhutto.

Din partea română au fost pre
zenți George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae M. Ni
colae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior, 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Mi
hai Magheru, ambasadorul Româ
niei la Islamabad și alte persoane 
oficiale.

Din partea pakistaneză au par
ticipat J. A. Rahim, ministru pen
tru problemele prezidențiale, mi
nistrul comerțului și producției, 
Mubashir Hasan, ministrul aface
rilor economice și finanțelor, Rafi 
Raza, consilier special al președin
telui. Aziz Ahmad, secretar general 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
S.A.D. Bukhari, ambasadorul Pa
kistanului la București, și alte 
persoane oficiale.

în cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a fost efectuat 
schimb de păreri cu privire 
unele probleme internaționale 
tuale.
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amiază, președintele 
de Stat, tovarășul

Marți la
Consiliului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a sosit la 
bordul unui elicopter, IntiH) scurtă 
vizită la Șantierul marelui baraj 
de la Tarbela, de pe fluviul Ind, 
unul din obiectivele economice de 
cea mai mare însemnătate pentru

a Pakista-dezvoltarea economică 
nului.

După o jumătate de 
elicopterul aterizează 
tou din imediata apropiere a șan
tierului.

în drum spre sediul central al 
șantierului, numeroși locuitori din 
împrejurimi și lucrători ai șantie
rului aclamă îndelung, fac semne 
prietenești cu mîna, flutură stegu- 
lețe românești și pakistaneze.

Și aici, ca și la Rawalpindi, 
sîntem martorii unor emoționante

oră 
pe

de zbor, 
un pla-

manifestări pline de căldură, 
sinceră bucurie. Aceste manifes
tări vorbesc în mod elocvent des
pre sentimentele de stimă și con
siderație nutrite față de conducă
torul unei țări prietene a poporu
lui pakistanez, a tuturor popoare
lor care luptă pentru înlăturarea 
efectelor dominației străine, pentru 
accelerarea dezvoltării, pentru va
lorificarea în folosul propriu a bo
gățiilor naționale.
. La intrarea în sediul șantierului 

sînt prezentați specialiștii care lu
crează la construirea acestui obiec
tiv. Pe Iîngă inginerii și tehnicie
nii pakistanezi sînt prezenți și spe
cialiști din 23 de țări ale lumii, 
printre care și din România, care au 
ținut să îl salute pe conducătorul 
român.

Vizitînd diferitele obiective ale 
noii construcții, tovarășul Nicolae

de

(

Ceaușescu se interesează de prin
cipalii lor parametri, apreciază am
ploarea lucrărilor efectuate. La 
trecerea oaspeților români, munci
torii, mulți dintre ei aflați Ia 
înălțimea schelelor, le fac o caldă 
manifestație de simpatie. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu răspund cu prie
tenie acestor manifestații sponta
ne, se fotografiază în mijlocul 
muncitorilor.

In cinstea solilor poporului ro
mân, guvernatorul Provinciei fron
tierei de nord-est a oferit un 
jun, care s-a desfășurat într-o 
bianță cordială.

în continuare, elicopterele 
care călătoresc președintele Nicolae 
Ceaușescu, celelalte persoane ofi
ciale române șj pakistaneze se în
dreaptă spre Institutul pakistanez 
de științe și tehnologie nucleară 
de lingă Islamabad, pe care îl vi
zitează.

Oaspeții sînt apoi invitați în sa
lonul oficial, unde tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
semnează în Cartea 
Deși scurtă, vizita 
ilustrare concludentă 
poate realiza atunci 
forță a atomului este pusă în sluj
ba omului, a bunăstării sale.

Luîndu-și rămas bun. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urează noi suc
cese colectivului de oameni de 
știință de aici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu și per
soanele care îi însoțesc s-au îna
poiat la Rawalpindi în cursul 
după-amiezii.
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SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C.E ÎN SEMIFINALELE „C.C.E." 
LA TENIS DE MASĂ FEMININ

MECIUL DINAMO-Ț.S.K.A. MOSCOVA INAUGUREAZĂ
A

MlINE „LUNA BASCHETULUI INTERNAȚIONAL"
0 Oaspeții au sosit ieri dimineață • S. Belov, Edeșko și Zarmuhamedov, 
campioni olimpici, în lotul Ț. S. K. A. W Dinamo și-a încheiat pregătirile

LA BUDAPESTA
STATISTIKA

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

de onoare, 
a prilejuit o 
a ceea ce se 
cînd uriașa

Foto : Dragoș NEAGUde la Ț.SK.A. MoscovaGyorgy Fazekas și Doina Mitricică
campioni la figuri obligatorii

Gyorgy FazekaȘj campion național 
la „obligatorii", în timpul execu
ției programului prin care s-a im

pus în fața arbitrilor

Foto: Ion MIHÂICA

Ieri, întregul lot al sportivilor 
participanți la campionatul națio
nal de patinaj artistic a trecut, cel 
puțin o dată, prin fața comisiei de 
arbitri. Dimineață au intrat în con
curs seniorii și senioarle, cu pro
gramul „obligatoriilor", iar după 
amiază, aceași concurenți și, în 
plus, juniorii șl junioarele, de toate 
categoriile, au evoluat în cadrul 
programului scurt. înainte de a re
lata cîteva impresii culese din cea 
de a doua zi a întrecerilor ne sim
țit datori să aducem unele lămu
riri privind modul de desfășurare 
a actualelor dispute ale patinatori
lor. La ediția din acest an a cam
pionatului de patinaj au intrat în 
vigoare modificările aduse regula
mentului internațional la congre
sul LS.U. de la Veneția. Modifică
rile la care ne referim au darul 
să pună mai mult în evidență pro
gramul de >,libere", dînd posibili
tatea de afirmare sportivilor cu ca
lități motrice deosebite. După cum 
se știe este vorba de reducerea fi
gurilor impuse de la șase la trei și 
de introducerea unui nou program, 
așa numit „scurt", compus din ele
mente libere, aceleași pentru toți 
concurenții, program executat cu 
acompaniament muzical. Și, încă 
un amănunt : titlul de campion na
țional se acordă, îneepînd cu această 
ediție a campionatului, separat pen
tru figuri obligatorii și libere, exis- 
tînd și un titlu de campion națio
nal absolut ce revine concurentu
lui sau concurentei care în urma 
„obligatoriilor" și a „liberelor" a- 
cumulează cel mai bun punctaj.

întrecerile de ieri s-au soldat, în

general,
Gyorgy Fazekas 
cel mai bun
figurilor de școală, nu și-a dezmin
țit faima nici de data aceasta, reu
șind să culeagă din partea arbitri
lor cele mai mari note. Cu aceasta, 
talentatul nostru sportiv a cucerit 

- titlul de campion național la obli
gatorii,iar datorită diferenței de 10 
puncte cu care conduce în clasa
ment, față de principalul său ur

măritor (Mircea Ion), are toate șan
sele să-și adalXffe Tfi’ ^âî'âiâ'res și ce
lelalte titluri de campioni.

La fete, Doina Mitricică, campi
oana de senioare de anul trecut, 
și-a confirmat valoarea ocupînd, pe 
merit, primul loc în clasamentul

cu rezultate scontate, 
recunoscut drept 

„desenator" român al

G. ȘTEFĂNESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

ANCHETA NOASTRĂ

C,u siguranță, nici o altă discipli
nă sportivă n-a suscitat, la Cluj, 
mai multe analize și discuții decît 
a făcut-o, în ultimii ani, natația. 
Apreciată a se afla valoric sub po
sibilitățile ce i s-au creat și în in
voluție față de etapele precedente,

Vineri, în Sala sporturilor din Pitești

• I. E. F. S.— învingătoare
• „U" Timișoara joacă în

Vineri, sîmbătă și duminică, Sala 
Sporturilor din Pitești găzduiește ai 
doilea turneu de sală — din cadrul 
turului II — al campionatului femi
nin de handbal, divizia A. Cele 10 di- 
vizionare — Universitatea timișoara, 
I.E.F.S., Universitatea București, Tex
tila Buhuși, Voința Odorheî, Construc
torul Timișoara, Rapid București, Rul
mentul Brașov, Progresul București 
și Mureșul Tg. Mureș — vor susține, 
în trei zile, 15 meciuri, fiecare for
mație urmînd să evolueze în trei par
tide, întîlnirile încep în fiecare zi la 
ora 15. , _T .Liderul clasamentului. Universita
tea Timișoara susține următoarele în- 
tîlniri: cu Rapid București (vineri), 
Mureșul Tg. Mureș (sîmbătă) și Voința 
Odorheî (duminică). După turneul de 
Ia Pitești, studentele timișorence se 
vor grăbi să se întoarcă acasă, deoa
rece la 20 ianuarie au de susținut me
ciul tur din cadrul sferturilor de fi
nală ale C.C.E. cu campioana Dane
marcei, formația F.I.F. Copenhaga. 
Arbitrii desemnați sînt Spasov și Var- 
banov (Bulgaria). Partida retur — fi
xată inițial pentru 30 ianuarie — se 
va desfășura după toate probabilitățile 
la 3 februarie, la Copenhaga. Condu
cerile celor două cluburi au căzut de 
acord asupra acestei date, _ urmînd ca 
organizatorii competiției șă-și dea și 
ei avizul. Celelalte sferturi de finală 
se dispută între echipele l.L. Vestar 
(Norvegia) — S.C. Leipzig (R. D. Ger
mană); Radnicki Beograd (Iugoslavia) 
— Spartak Kiev (U.R.S.S.), meciul tur 
va fi arbitrat de cuplul M. Grebeni- 
șan — Paul Radvany; Plastika Nitra 
(Cehoslovacia) — Niloc Amsterdam 
(Olanda).

A doua clasată,, I.E.F.S., vine la a- 
cest turneu aureolată de victoria re
purtată recent în turneul internațio
nal de la Rostock. Formația studente-

in turneul de la Rostock
C.C.E. cu F.I.F. Copenhaga
lor din București s-a clasat pe primul 
loc, înaintea redutabilelor echipe Jal- 
giris Kaunas, Empor Rostock și II.G. 
Copenhaga. I.E.F.S. are de susținut 
partidele cu Voința Odorheî (vineri), 
Textila Buhuși (sîmbătă) și Construc
torul Timișoara (duminică).

Tn sfîrșit, fosta campioană a țării, 
Universitatea București, echipă de 
primul pluton, aflată încă în cursa 
pentru obținerea titlului, întâlnește pe 
Mureșul Tg. Mureș (vineri), Voința 
Odorheî (sîmbătă) și Textila Buhuși 
(duminică).

VOINȚA ARAD
în cadrul actualei ediții a „Cu

pei campionilor europeni" la tenis 
de masă, echipa feminină Voința 
Arad va susține partida semifinală 
cu Statistika Budapesta. întîlnirea 
va avea loc. marți 16 ianuarie, la 
Budapesta. Formația maghiară va 
cuprinde, printre altele și pe cu
noscutele jucătoare Beatrix Kishazi 
și Iudith Magos, în timp ce echipa 
arădeană va conta pe Eleonora 
Vlaicov, Magdalena Lesai, Maria 
Corodi și Iudith Krejek.

IUL NASTASE
INCfPt SUITA

TURNEELOR
CIRCUITULUI AMERICAN

Baschet baliștii
Echipa masculină de baschet 

Ț.S.K.A. Moscova, cîștigătoare de 
patru ' .. ..................... ~
oferit ciștigătoarelor C.C.E., de mai 
multe 
avînd
membrii reprezentativei deținătoa
re a titlului olimpic, a sosit ieri di
mineață pe aeroportul internațional 
Otopeni. O mică delegație, din care 
nu a lipsit prof. Dan Niculescu, an
trenorul formației Dinamo Bucu
rești, i-a întîmpinat pe oaspeți pen
tru a le ura bun 
pitala țării noastre, unde vor evo
lua joi la ora 20, în sala Floreasca, 
în cadrul sferturilor de finală 
Cupei campionilor europeni.

Firesc,--^pR^irtle l-au căutat 
primul rînd pe Serghei Belov, 
preciăt ca unul dintre cei mai buni 
baschetbaliști din lume și căruia 
i-am solicitat părerea în legătură 
cu întîlnirea Ț.S.K.A. — Dinamo :

„Deoarece am jucat o singură 
dată împotriva unei echipe româ
nești, în 1969 cu prilejui Sparta- 
chiadei armatelor prietene desfășu
rată la Kiev, nu pot spune că am 
prea multe cunoștințe despre bas
chetul dumneavoastră. Totuși, a- 
preciz, prin prisma performanței

ori a „Trofeului l’Equipe"

ori campioană a U.R.S.S. și 
în componență trei dintre

venit în ca-

ale

în
a-

la sosirea la aeroportul Olopeni 
dinamoviștilor bucureșteni. califi
cați în sferturile de finală ale 
C.C.E., că acest joc sportiv este 
practicat la un nivel destul de înalt 
în România. Referitor la meciul cu 
Dinamo, este normal să sper într-o 
victorie a echipei noastre, însă, in 
același timp, sînt convins că intîl- 
nirea va fi plăcută și va satisface 
exigențele spcctatorilor“.

Apoi, după obișnuitul schimb de 
păreri într'e oaspeți și gazde, spor
tivii sovietici au plecat spre hotel, 
pentru o binemeritată odihnă. 
După amiază, la ora 18, ei au efe- 
tuat primul antrenament de aco
modare în sala Floreasca, urmînd 
ca astăzi să facă ultimele retușuri 
în. vederea întrecerii cu campionii 
României. Lotul deplasat este ur
mătorul (între paranteze, înălți
mea) . S. Belov (1,92), Edeșko (1,96), 
Zarmuhamedov (2,05), acești trei 
jucători au făcut parte din lotul 
olimpic al U.R.S.S., E. Kovalenko 
(1,95), Iastrcbov (1,90 m), Petrakov 
(2.00), Miloserdov (1,87 m), Djacen- 
ko (2,12 m), Kulkov (1,87 m), Uiuk

Ieri dimineața, Ilie Năstase a pă
răsit Capitala, pe calea aerului. 
După o serie de antrenamente pre
alabile, reputatul nostru tenisman 
va lua startul în circuitul turneelor 
de peste ocean, probabil, la Omaha 
(24—28 ianuarie).

O interesanta inițiativă brașoveană

D. STANCULESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

In județul Brașov — apreciat, pe 
bună dreptate, pentru bunele rezul
tate obținute în toate domeniile spor
tului — a fost lansată o nouă ini
țiativă. Este vorba despre cîteva ac
țiuni menite să ducă la moderni
zarea procesului de învățămînt. Nor
mal, pentru noi, prezintă importanță 
acțiunile care conduc la mărirea e- 
ficienței orelor de educație fizică. 
Faptul este cu atît mai demn de 
luat în considerație — și nu numai 
privit la nivelul strict local, jude
țean — cu cit este recunoscut Im
portantul rol pe care-1 au școlile de 
toate gradele în augmentarea epor-

natația — în special înotul și sări
turile — continuă să reprezinte 
marele semn de întrebare al spor
tului clujean de performanță. Am 
căutat să elucidăm problema soli- 
citînd pentru aceasta întreg activul 
angrenat în viața acestei discipline.

BAZĂ NERAȚIONAL EXPLOATATĂ
Prima ușă la care am bătut — 

după o suită de vizite făcute, la 
diferite ore, la bazinul acoperit — 
a fost cea a tovarășului Liviu Sîn- 
giorzan, persoană legată de viața 
natației clujene printr-o dublă- res
ponsabilitate : cea de director al 
A.B.S. Cluj și de președinte al co
misiei județene de specialitate. An- 
ticipînd concluziile pe care tocmai 
voiam să i le comunic și, poate, 
chiar, agravîndu-le puțin, interlo
cutorul meu avansează scurt :

— Știu, e aproape gol !
— Aveți, probabil, și o statistică.
— Bineînțeles ! Ca ea să fie însă 

cît mai relevantă, vreau să ofer 
mai întîi rețeta recomandată — și 
cerută — pentru o astfel de bază 
de dimensiuni regulamentare : 7 
culoare, fiecare suportind cite 15 
înotători pentru fiecare din cele 7 
ore cîte sînt afectate zilnic înotului, 
ar totaliza un număr de 735 de 
sportivi care ar trebui să se perin
de în fiecare zi pe la bazin. Or, la 
noi cifra n-a depășit niciodată 200. 
ceea ce reprezintă cîte 4 înotători 
pe culoar intr-un ceas. Un lux prea 
mare, oricît aș vrea eu să-mi lepăd

haina de negustor al acestei baze — 
a cărei întreținere se ridică zilnic 
la 3900 de lei — și s-o îmbrac pe 
cea de om interesat în performan
ță. care nu stopează lecția de antre
nament cînd ceasul indică consu
marea orei afectate unei grupe și 
care știe că sportivii nu trebuie să 
se înghesuie pe culoare ca sarde
lele.

— Analizînd prin prisma preșe
dintelui comisiei de specialitate, 
cîți din cei „aproape 200“ se pot 
numi de performanță ?

— Numărul lor nu depășește de
getele de la o mină.

— Motivele ?
— Multiple. Nici unul nu poate 

fi însă delimitat concret, pentru că 
fiecare își găsește explicație în- 
tr-altul și uite așa... un lanț al slă
biciunilor.

— Să încercăm, totuși, să-i deli
mităm verigile.

CENTRELE DE INIȚIERE SÎNT 

SURSE DE VENIT, DAR NU Șl 
REZERVOARE DE CADRE

Notația ■ sport olimpic — estrș una dintre disciplinele cu mare 
priza ta tineret. Este și motivul pentru care in ultimii ani au fost 
construite numeroase bazine, unele dintre ele acoperite, în dife

rite centre ale țârii, au fost înființate cursuri de inițiere, a fost sporit 
numărul secțiilor.

Clujul, centru cu tradiție în mișcarea noastră sportivă, nu oferă 
insă astăzi natației românești decît foarte palide satisfacții. Deși baza 
materială a fost îmbunătățită, deși există specialiști, deși' copiii' iubesc 
și aici —- ca pretutindeni — înotul, rezultatele realizate în ultimii ani de 
reprezentanții Clujului sint total nesemnificative. Ba mai mult, alte cen
tre — lipsite de posibilitățile actuale ale Clujului — cum sint Sibiul, 
Brăila, Oradea ș.a. obțin performanțe net superioare. De ce ? Ancheta 
noastră a scos în evidență carențele care generează răminerea in urmă, 
rezultatele nesatisfăcătoare. Sperăm că specialiștii din Cluj, profesorii 
de educație fizică, organele de resort vor acționa pentru depășirea aces
tui impas, pentru reintegrarea Clujului in circuitul centrelor de nădeide 
ale natației românești. Este nevoie de mai multă dăruire, de pasiune, 
de mai multă munca și o mai bună organizare. Toate acestea 
posibile.

VOLEIBALISTELE DE [A RAPID

Simona Arghir (în imagine, ăruhcînd la poartă) va fi ia Pitești una 
dintre „piesele grele" ale fostei campioane, „XJ“ București

— Primul și poate cel mai impor
tant motiv — susține același inter
locutor — rezidă în existența unei 
slabe baze de masă a înotului clu
jean. Aceasta este, de altfel, o 
anomalie mai veche, pe care am 
sesizat-o la timpul cuvenit și pe 
care am încercat s-o remediem pen
tru că i-am anticipat rezultatul. 
Printre acțiunile întreprinse : de
clanșarea centrelor de învățare a 
înotului și aducerea Ia bazin, pen
tru desfășurarea orelor de educație 
fizică, a claselor I—*1—III din șco
lile aflate în perimetrul bazinului. 
Rezultatul ? Ambele forme au luat 
o turnură egoistă, rczumîndu-se la 
predarea cîtorva procedee fără să 
se urmărească selecționarea micilor 
veleitari și îndrumarea lor către 
performanță. Exemplu concret : din 
cei circa 2000 de copii cîți au tre-

Nuso DEM'AN

(Continuare in pag. a Z-a)

DAVILA PLOCON: „echipa noastră știe
pentru rczultat!“

Decorul 
Iești. Zece 
coară pe ușa dinspre vestiare. în 
sală. Sînt voleibalistele de Ia Ra
pid, echipa campioană a țării. în 
urma lor. antrenorul Davila Plo
con. Chipurile lor trădează tinere
țea. voioșia. Doar Plocon, fostul 
nostru internațional are fața brăz
dată parcă de griji. îl înțelegem i 
duminică echipa sa va susține ri
nul dintre cele mai grele examene, 
întîlnind în Capitală pe Dynamo 
Berlin, campioana R.D. Germane, 
în cadrul competiției continentale 
care cneamă la start echipele cam
pioane.

Privind cîteva minute antrena
mentul celor zece voleibaliste ale 
clubului feroviar. Piocon le dă te
ma pregătirilor și se apropie. Știa 
motivul prezenței noastre i

— Da, duminică avem un

cunoscut al sălii 
fete, mititele, se

Giu- 
stre-

tului și educației fizice. Dintr-o dis
cuție avută cu Gh. Buiuc. inspector 
județean cu problemele sportive, am 
aflat că este vorba despre un sistem 
organizat de informări reciproce în
tre profesorii de educație fizică din 
județ pe de o parte, și diferiți spe
cialiști care activează fie la Brașov, 
fie la nivele superioare (C.N.E.F.S., 
I.E.F.S.), pe de altă parte. Discu
țiile au ca punct de plecare orga
nizarea minuțioasă a orei de educa
ție fizică, Întrebuințarea eficientă a 
mijloacelor moderne și a complexe
lor de exerciții în economia orei, cla
rificarea ultimelor cerințe și orien
tări privind educația fizică din școli. 
Practic, aceste acțiuni au luat si vor 
lua formele cursurilor I.C.P.P.D., aie 
conferințelor ținute de specialiști, ale 
discuțiilor purtate cu profesorii asu
pra condițiilor specifice din fiecare 
școală, ale schimburilor de experiență 
și păreri din cadrul cercurilor peda
gogice. După această pregătire teo
retică prealabilă, vor fi desemnați 
circa 20—30 de profesori din mediul 
rural și urban, cei mai bine pregă
tiți, care vor' experimenta lucrurile 
discutate atît în cadrul orelor, cît 
și In fața altor cadre didactice ; se 
vor trage, în fine, concluziile și se 
va trece la aplicarea pe scară largă 
a metodelor și procedeelor celor mai 
avansate și eficiente de susținere a 
orelor.

Prezenți zilele trecute Ia una din
tre reuniunile cercului pedagogic al 
profesorilor de educație fizică bra
șoveni, am putut constata cum se 
realizează practic inițiativa de care 
aminteam mai sus. Au participat, în 
calitate de Invitați, tovarășii prof. 
N. Ceaușescu de la catedra' de pe
dagogie a I.E.F.S., Alex. Mogoș din 
partea C.N.E.F.S., Elena Georgescu, 
inspector general județean, Vasile

(Continuare în pag, a 2-a)

Radu TIMOFTE

de joc

Szekely și Hu
rt ouă

Marta
xandra Vraniță. 
din cele zece voleiba

liste ale Rapidului

meci greu. Cunoaștem stilul 
al formației ce ne va vizita. Este 
o echipă alcătuită din jucătoare 
înalte, bune la blocaj, dar ceva 
mai lente. Tocmai această caren
ță a lor vom căuta să o exploa
tăm în favoarea noastră. De fapt, 
pregătirile noastre pentru meciul cu

Dynamo au început încă din turneul 
întreprins în Israel. De pe atunci 
am încercat să imprimăm jocului

Mircea TUDORAN

(Continuare in pay. a 4-a)
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PE ITINERARIILE VACANȚEI SCHI „CUPA BRAȘOVIA"-CONCURS DE ANVERGURA

SCHI-DIN 
ÎN TABĂRA

La Izvorul Mureșului, tabără per
manentă a Ministerului Educației 
și Invățămîntului, și-au dat întîl- 
nire, în vacanța de iarnă, mai bine 
de 200 de elevi schiori, copii și ju
niori. Sosiți din Brașov, Rîșnov, 
Gheorghieni, Vatra Dornei, Sibiu, 
Toplița și Miercurea Ciuc, part.ici- 
panții la tabără — toți reprezen
tanți ai unor școli sportive, au avut 
prilejul să urmeze un program ex
trem de interesant, de pregătire, 
dar si de odihnă, condus cu com
petență de un colectiv de cadre di
dactice, a cărui activitate a fost Co
ordonată de prof. Iosif Olteanu.

Respectîndu-se cerințele metodice 
și recomandările federației de spe
cialitate toți elevii au luat parte la 
o primă etapă, de acomodare pe 
schi. Acest proces a fost mult fa
cilitat de faptul că selecția elevilor 
s-a realizat in mod corespunzător

ZORI Șl PÎNĂ SEARA-
DE LA IZVORUL MUREȘULUI

Kristo Benedek-Miercurea Ciuc, 
ambii cu același timp — 25:56.0.

La categoria juniori, 4 km pe lo
cul I s-a situat elevul Csaba Ko- 
lumban din Gheorghieni, cu timpul 
de 16:15,0. Benone Cristoloveanu 
din Rîșnov a ocupat locul 2 (16:49,0), 
iar Iosif Ciota din Gheorghieni, lo
cul 3 (17:07,0). In fine, la catego
ria juniori 3 km, linia de sosire a 
fost trecută, in ordine, de Ion N. 
Stoian (11:26.0). Ion Gh. Stoian 
(12:06,0) ambii de la „Brașovia” și 
Petre Totoescu (12:17,0) din Vatra 
Dornei.

Iată și primele clasate la juni
oare, 4 km : 1. Ilona Gogii (Miercu
rea Ciuc) 17:47,0. 2. Iuliana Pața 
(Vatra Dornei) 18:00,0, 3. Virginia 
Cristoloveanu (Rîșnov) 18:12,0. 
3 km : 1. Erszebet Peter (Miercu
rea Ciuc) 12:01,0, .2. Eva Bartolon

9
(Gheorghieni) 12:50,0, 3. Dorica
Olaru (Vatra Dornei) 12:59,0. 1,5 km: 
1. Katita Petros (Miercurea Ciuc) 
6:13,0, 2. Mimi Oneioiu (Brașovia) 
6:17,0, 3. Elena Vis (Brașovia) 
6:30,0.

în cadrul activităților cultural- 
educative. elevii din tabăra de la 
Izvorul Mureșului au luat parte la 
seri de cintece si recitări dedicate 
aniversării a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii, au vizitat îm
prejurimile — așezări comunale cu 
o bogată activitate sportivă de 
masă, cum sînt cele de la Valea 
Slrimbă, Sindominic, Tomești și Di- 
trău — iar unii au făcut ascensiuni 
la Sica (990 m), Soimus (1 553 m) 
și Ciumani (1 695 m). De peste tot, 
participanții la tabără au cules 
frumoase impresii, elemente pentru 
reușite jurnale de vacanță...

Schi pentru toți cei 
dornici să se inițieze, 
pionieri și școlari.
Foto : T. MACARSCHI

în școlile de bază. Ia Izvorul Mu
reșului fiind trimiși numai tineri 
bine dotați, cu calități adecvate 
mai ales schiului de fond.

în etapa următoare antrenorii 
s-au ocupat îndeaproape de însu
șirea sau în multe cazuri de corec
tarea tehnicii mersului pe schi, a 
coborîrilor și ocolirilor. Merită a 
fi remarcați pentru modul cum au 
îndrumat această activitate antre
norii prof. Ștefan Borbat, Nicolae 
Sumedrea ți Rodica Sindrilaru Pal 
De fapt grupele conduse de acești 
antrenori s-au aflat aproape de di
mineața ți pînă seara pe schiuri, 
asigurîndu-li-se o pregătire fizică
generală și specifică foarte bună, 

Etapa a treia din activitatea ta
berei a coincis cu organizarea unui 
concurs de schi, pe categorii de 
vîrstă, încheiat cu rezultate promi
țătoare.

Astfel, la categoria Juniori, 6 km. 
elevul Laszlo Markos din Miercu
rea Ciuc a reușit să acopere dis
tanța în 25:05,0. L-a urmat Adal
bert Ianossl din Gheorghieni 
(23:41,6), Ovidiu Gîrbocea-Rîșnov și

——---------

AL JUNIORILOR NOȘTRI
„Cupa Brașovia" — primul concurs 

din 1973 și al treilea al sezonului — 
a fost, din aproape toate punctele de 
vedere, un succes.

După lipsa de zăpadă din ultimele 
săptămîni ale anului trecut, concu- 
renții juniori și seniori de la probele 
de fond s-au prezentat la startul în
trecerilor bine pregătiți din punct de 
vedere fizic. Antrenorul federal C. Ti- 
ron, prezent, pe trasee, ne mărturi
sea că, în general, este mulțumit de 
gradul de antrenament al fondiștilor 
de toate vîrstele. Aceasta înseamnă 
că pregătirea începută încă de la sfîr- 
șitui vervi a fost in co.aiiiuare Dine 
eșalonată, în așa fel, incit, în peri
oada competițională, sportivii să a- 
jungă aproape de forma lor maximă. 
In sprijinul acestei afirmații vine ar
gumentul clasării unii mare număr 
de schiori, de la toate categoriile de 
vîrstă, de-a lungul a foarte puține 
secunde. Așadar, antrenorul federal 
afirmă că, cel puțin pe plan național, 
este satisfăcut de nivelul de pregătire 
al fondiștilor. Rămîne de văzut în ce 
măsură confruntările internaționale 
care vor urma ne vor da motive de 
satisfacție și astfel, comportarea din 
concursul de la Bohinj (Iugoslavie) să 
fie retușată in bine.

Și în cazul probelor alpine putem 
sublinia cîteva lucruri bune. în pri
mul rînd este vorba de o participare 
mai largă a juniorilor. S-au reunit cu 
acest prilej peste 90 de concurenți din 
centrele de mare tradiție (Brașov. 
Predeal, Sinaia) la care s-au adăugat 
alții din localități mai puțin cunoscute 
în acest domeniu: Miercurea Ciuc. 
Gheorghieni, Oradea, Vatra Dornei, 
Petroșani, Reșița. Au fost oferită,
astfel, posibilități multiple de con
fruntare tuturor juniorilor fruntași
din țară. „Cupa Brașovia" devenind,
după campionatele naționale, cea mai 
importantă competiție rezervată spe
ranțelor. Este, cum se vede, un con
curs de anvergură, in cadrul căruia 
schimbul de mîine simte febra mari
lor întreceri încă de la o vîrstă fra
gedă. Schiul nostru nu are decît de

Ferenez Foriko 
(Școala sportivă 
Rrașovia) a fost, 
și Ia acest în
ceput de an, li
nul dintre fon- 
cliștii juniori care 
au dominat în
trecerile de la 
Poiană

Foto :
V. SECĂREANU 

Brașov

cîștigat de pe urma unor astfel de 
acțiuni.

In încheiere, un cuvînt și pentru 
cei oare, de atîtea ori, înfruntă frigul 
și zăpezile pentru ca un concurs să 
se poată desfășura în cele mai bune 
condiții — organizatorii și arbitri. De 
astă dată, cu prilejul „Cupei Brașo- 
via“, ei au trebuit să facă mari efor
turi în altă direcție: asigurarea ză
pezii pe traseele de concurs. Neexis- 
tînd altă posibilitate, ei au cărat-o 
din alte părți și. trebuie s-o recu
noaștem, pentru aceasta li se cuvin 
mai mult decît simple felicitări...

SOCIETATEA TURISTICĂ „GENȚIANA 
ÎN SLUJBA DRUMEȚIEI MONTANE
în scopul cultivării interesului 

pentru excursii și drumeții, a luat 
ființă prima Societate județeană 
turistică de drumeție montană, 
„Gențiana" — Argeș.

De la constituirea sa, societatea 
a desfășurat o intensă activitate

AZI, SE DISPUTĂ PARTIDELE DECISIVE ALE CAMPIONATULUI,
„CAPUL DE AFIȘ" FIIND TRADIȚIONALUL DERBY DINAMO-STEAUA

HOCH E I
Respectînd o prevedere regula

mentară care precizează că după 
două jocuri consecutive, în orice 
competiție de amploare, este obli
gatorie o pauză, în runda a IV-a 
a campionatului diviziei A la ho
chei pe gheață a fost ieri... relache. 
Un prilej foarte nimerit pentru cele 
patru competitoare de a-și regrupa 
forțele, de a acumula noi energii 
în vederea meciurilor derby care 
sînt programate astăzi, de la ora 
16,30, pe patinoarul „23 August". 
Este vorba despre întîlndrea dintre 
S.C. Miercurea Ciuc și Dunărea Ga
lați, decisivă pentru ocuparea locu
lui III în clasament și despre tra
diționalul meci de vîrf al campio
natului în care se vor afla față-n

Moment de tensiune la 
daș Anatal, deși tatonat 

din meciul Dinamo —

poarta echipei din 
de Gh.. Iluțanu, va

S. C. Miercurea Ciuc, disputat în prima

Miercurea Ciuc. 7'inărul fun- 
rezolva. însă situația. Fază 

etapă 
Foto î Dragoș NEACU

față cele mai bune formații ale 
hocheiului nostru : Dinamo Bucu
rești și Steaua.

Lupta pe aceste două planuri dis
tincte ale competiției este deosebit 
de echilibrată și de aprigă, rezul
tatele din tururile anterioare fiind, 
în acest sens, edificatoare : DINA
MO — STEAUA 4—2, 2—2, 3—3 ; 
S.C. MIERCUREA CIUC — DUNĂ
REA GALAȚI 6—2, 1—3, 3—3. Nu 
este, deci, nici o exagerare dacă 
spunem că etapa de azi este cea 
mai importantă a întrecerii, cu atît 
mai mult cu cît fiind vorba de pen
ultimul tur al campionatului se 
poate presupune că fiecare din 
cele patru formații va arunca în 
luptă întreaga capacitate, încercînd, 
firesc, să nu amine clarificarea dis
putei pînă în... ceasul al doispre
zecelea. în aceste condiții nu ne 
rămîne decît să sperăm că, în focul 
întrecerii, jucătorii nu vor uita re
gulamentul, oferind spectatorilor 
două meciuri de hochei adevărat și 
nu „surogatul" (un fel de combi
nație între box—rugby și hochei) pe 
care-1 practică, din păcate, cîte- 
odată.

Lăsind, însă, La o parte dispu
tele din campionat și pasiunile (atît 
de dăunătoare, de cele mai multe 
ori, prin „incandescența" lor) pe 
care ele le declanșează și să ve
dem ce au adus nou jocurile consu
mate în primele două etape ale a- 
cestui tur, pe planul lotului repre
zentativ. Această problemă devine 
acută, dacă avem în vedere faptul 
că peste aproximativ două luni 
echipa reprezentativă se va alinia 
la startul unei dificile competiții 
internaționale : grupa B a campio
natului mondial. Așadar, ce se poate 
consemna la acest capitol ? înainte 
de toate, faptul că o serie de jucă
tori din „garda veche" au manifes
tat o oarecare revenire de formă. 
Este vorba, în primul rînd, de por
tarul Dumitraș, apoi de Gh. Huța- 
nu, Calamar (surprinzător de activ 
ca fundaș...) și Scheau, acesta din 
urmă arătîndu-se a fi mai contro

lat, mai util echipei. Dintre ho- 
cheiștii mai tineri s-au impus în 
jocurile de duminică și de luni 
fundașii Ioniță, Țone și Justinian. 
La această categorie nu încape în
doială, însă, că revelația turneului 
a fost, pînă în prezent, atacantul 
dlnamovist Marian Cost ea. Aștep
tăm ca partidele de azi să confir
me aceste observații și, poate, să 
facă lista să fie mai lungă.

Clasamentul înaintea meciurilor. 
de azi (DE LA ORA 16,30 : S.C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea Galați ; 
Dinamo — Steaua) :

1. Dinamo Buc. 11 9 2 0 67—25 20
2. Steaua 11 8 2 1 53—19 18
3. S.C. M. Ciuc 11 1 1 9 31—69 3
4. Dunărea Galați 11 1 1 9 15—53 3

concretizată în înființarea unor fi
liale asemănătoare : „Muscelul" (la 
Valea lui Ivan) pentru Cîmpulung 
și comunele învecinate, „Posada" 
(pe muntele Ghițu) pentru Curtea 
de Argeș și comunele învecinate, 
„Topologul" (pe muntele Podeanu) 
pentru comunele de pe valea To- 
pologului.

S-a început amenajarea unor 
trasee noi și refacerea refugiilor 
atît de importante pentru turiști 
cum este cel de la Iezer.

Pentru dezvoltarea gustului de 
drumeție, Ia clubul ARO al comi
tetului sindical a? Uzinei mecanice 
din Cîmpulung Muscel, dr. Victor 
Popa, vicepreședinte al societății 
„Gențiana", a organizat proiectarea 
unor diafilme și diapozitive cu te
mele „Frumusețile naturii Musce
lului" și „Gențiana pe drumuri de 
munte".

Pentru sezonul alb, Societatea 
„Gențiana" a întocmit, prin filia
lele sale, un amplu plan de măsuri 
care a început să fie pus în apli
care — fixarea de trasee pentru 
concursuri de schi și săniuțe (Voi- 
nea, Plaful lui Pătru, Strîmtu, Va
lea TopologiilUi, Valea Argeșului 
etc.), alcătuirea unor itinerarii pen
tru excursii pe schiuri, înființarea 
unor centre de învățare a schiului 
în diverse localități, printre care 
Sălătruc, Aref, Corbeni, Nucșoara, 
Rucăr, Dîmbovicioara, Dragoslavele 
și altele.

ILIE FEȚEANU — coresp. județean

PATINAJ /
Ca și în ceilalți ani, concursul re

publican rezervat speranțelor patina
jului de viteză — desfășurat recent 
pe pista naturală a lacului Ciucaș din 
Tușnad — a scos la iveală numeroase 
talente. Astfel, în pofida condițiilor 
atmosferice neprielnice, care au in
fluențat negativ calitatea gheții, tineri 
patinatori ca Radu Neculicioiu, Ma
rian Mihai (ambii de la Dinamo Bra
șov), Mihai Mereuță (Sc. sp. 2 Buc.), 
Ibolya Szatniari (Mureșul Tg. Mureș), 
Adalbert Lakatos (C.S.M. Cluj), Ma
rius Nuna (Agronomia Cluj), ca să 
amintim numai cîteva dintre nume
roasele elemente de perspectivă, au 
trecut cu succes pragul unei competi
ții pretențioase, de natură să-l stimu
leze în procesul de instruire.

Dar dincolo de numărul mare de 
participanți dotați pentru acest sport, 
actualul concurs a Însemnat și o edi
ție a confirmărilor. Dintr-o statistică 
simplă, reiese că Eva Szigeti (Sc. s.p. 
M. Ciuc) a cîștigat detașat toate pro
bele, dovedindu-se o alergătoare cu 
perspectivă. De asemenea, Carmen 
Dragoman (Șc. sp. Sibiu), Attila Var
ga, Ladislau Focht (Din. Brașov). La- 
dislau Lazar (S.C.M. Ciuc), loan Opin- 
caru (Șc. sp. Sibiu). se anunță ca vir-

NATATIA CLUJEANĂ, LA UN PAS DE... ÎNEC!
? 7
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cut pe la bazinul mare în anul 
1971—19’2 (anul în care li s-au 
creat maximum de facilități) n-au 
fost selecționați decît vreo 15, fapt 
ce ne demonstrează că prea puțin 
s-a avut in vedere umplerea „re
zervorului" și că interesul a fost 
canalizat, în cazul centrelor, spre 
perindarea cit mai multor grupe 
care să aducă antrenorilor-instruc-

tori cîți mai mulți bani.
— Cît privește acțiunea cu cla

sele ?
— Ideală din punct de vedere so

cial, aproape nulă din punct de 
vedere al performanței, pentru că 
o singură lecție pe săptămînă este 
practic ineficientă, iar antrenorii 
s-au preocupat prea puțin de recru
tarea elevilor ce promit elemente 
pe care să le angajeze într-un pro
ces mai complex și continuu de 
pregătire.

GRUPE UMPLUTE CU BALAST

Făcînd un pas de la cei aflați în 
afara grupelor de pregătire la cei 
incluși în acestea, sesizăm o altă 
deficiență care explică de ce per
formerii înotului clujean se numără 
pe degete : selecția deficitară, grupe 
umplute cu neaveniți, reținuți pen
tru a justifica existența grupelor 
sau chiar a secțiilor. Cel mai eloc
vent caz : Politehnica, secție de 
performanță care a prezentat la 
faza județeană a campionatului re
publican 22 de înotători, dintre 
care, numai doi și-au realizat hare
murile de participare în finală, 
etapă la care nu s-a mai prezentat 
de altfel nici unul din cei doi, pen
tru că șansele erau nule din ple
care.

— Ctim explicați situația, tovară-

șe antrenor Iordache ?
— Deși total nesatisfăcătoare pen

tru mine ca tehnician (n.r. și încă 
un tehnician cu prestanță, care, a 
adus Clujului mai multe titluri de 
campion în perioada 1950—1962), 
situația expiică într-un fel starea 
de lucruri existentă într-o secție 
universitară, unde nu se primesc 
decît foarte rar cadre cît de cît 
avansate. Iar ca să începi pregătirea 
la 19 ani și să te gîndești și Ia per
formanță e o utopie. Tocmai de a- 
ceea m-am orientat pe grupă mixtă : 
copii de categoria A, juniori și se
niori, însă munca aceasta comună 
— în condițiile în care o prestez 
de unu.1 singur — este foarte difi
cilă. iar rezultatele extrem de rela
tive.

ACȚIUNI DE REVITALIZARE
TORPILATE DIN FAȘĂ
Cu un timp în urmă, cînd impa

sul devenise apăsător, s-a apreciat 
— de către forurile în drept — că 
singura soluție salvatoare este insti
tuirea unei secții unitare la nivelul 
Clujului, secție în care sâ fie an
grenați toți antrenorii de specialita
te și în care să se lucreze pe trepte 
de vîrstă. Rațiunea opțiunii : asigu
rarea unui flux continuu pc cele 7 
trepte de vîrstă — copii D.C.B.A., 
juniori, II, I, seniori — și stabilirea 
unor obligații ferme pentru fiecare 
specialist, angrenat pînă atunci atît 
în creșterea pepinierei cit și în per
formanță.

„Soluția salvatoare" n-avea însă 
să reziste decît 5 ceasuri, pentru că 
un telefon inoportun a torpilat 
totul.

— Tovarășe Jelescu-Hinsch, se 
știe că dumneavoastră — și o dată 
cu dumneavoastră școala sportivă 
la care activați — v-ați opus acțiu
nii de centralizare. neaderînd la 
soluția propusă. Care au fost cau
zele ?

— Nc-am opus fiindcă s-a pornit 
încă din start cu facilități și dez
avantaje. Mai clar : în acțiunea a- 
mintită, cadrelor de la C.S.M. le 
revenea misiunea să lucreze cu 
copiii de categorie D și C, iar nouă, 
celor de la școala sportivă, cu cei 
de B și A. La solicitarea tovarășei 
Benedek, antrenoare la C.S.M., is-a

aprobat să-și rețină grupa de cate
gorie B — în care avea cîteva spe
ranțe — deși după distribuție a- 
ceasta îmi revenea mie. Am cerut 
și eu să-mi lase cinci copii de la 
grapa mea de C, lucru care mi s-a 
refuzat și atunci școala a sesizat 
inechitatea, lucru pe care l-a rapor
tat ministerului, for care a interve

BULETINUL ZĂPEZII 
IN LUNA IANUARIE

Serviciul prevederilor de^ lungă du
rată asupra vremii din cadrul Institu
tului meteorologic ne informează :

în. perioada 10—12 ianuarie vremea se 
va răci ușor, cerul va fi mai mult aco
perit iar vîntul va prezenta intensificări 
din nord-est. Va ninge, local însă, în 
regiunile muntoase și deluroase. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
8 și -12 grade. în continuare, tempe
ratura va înregistra o ușoară creștere 
între 13 și 19 ianuarie, după care, între 
20 și 24 se va răci simțitor, iar ninso
rile locale vor fi mult mai accentuate 
în Carpații Răsăriteni. Tot în această 
perioadă, vîntul va prezenta intensi
ficări și pe alocuri va spulbera zăpada 
existentă.

Serviciul prevederilor de scurtă du-
rată ne comunică grosimea stratului de 
zăpadă din unele localități montane : 
Predeal — 2 cm., Cota 1 500 — nu, Bra
șov — nu, Vîrful Omul — 90 cm., Rarău
— 34 cm., Ceahlău — 7 cm., Semenic
— nu, Parîng — 4 cm., Vlădeasa — nu.

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
AI UNOR CLUBURI 

SI JUDEȚE
IN ANUL 1972
PROGRESUL BUCUREȘTI

Maria Alexandru — tenis de 
masă

Melania Decuseară — sărituri în 
apă

Toma Ovioi — tenis de cîmp
Aurel Ovanez — tenis de masă 
Horațiu Nicoiau — volei
Arcade Pantelimon — lupte 
Ana Gîrbea — scrimă
Alexandru Buzescu — tenis dc 

masă
Constantin Tănase — box
Radu Cocora — polo

PROGRESUL BRAiLA
Vasile Iorga (Progresul Brăila)

— lupte
Rodica Dragu (C. S. Brăila) — 

atletism
Mihai Hrisoveani (C.S. Brăila)

— ciclism
Argentina Pavel (C. S. Brăila)

— atletism
Doru Oprea (C. S. Brăila) — 

atletism
Valentin IKe (C. S. Brăila) —ci

clism
Victor Grigore (C.S. Brăila) — 

atletism
Marin Voicu (Progresul Brăila)

— lupte
Nlță Robu (Progresul Brăila) — 

box
Ionel Negrea (C.S. Brăila) — 

ca iac-canoe
JUDEȚUL SATU MARE

Ștefan Haukler (C.S. Satu Ma
re) — scrimă

Petru Kuki (C.S. Satu Mare) — 
scrimă

Constantin Moise (C.S. Satu Ma
re) — scrimă

Gheorghe Stan (C.S. Satu Mare)
— lupte

Vasile Knoblau (Olimpia Satu 
Mare) — fotbal

Horea Buzașu (Voința Satu Ma
re) — tir cu arcul

loan Uglal (Șc. sp. Satu Mare)
— baschet

loan Siliște (Voința Satu Mare)
— box

Marcela Moldovan (Șc. sp. Satu 
Mare) — scrimă

Ervin Kerekes (Șc. sp. Satu
Mare) — scrimă

MODERNIZAREA ORELOR
(Urmare din pag. 1)

Lăzăruț, președintele C.J.E.F.S. în a- 
locuțiunea sa, prof. N. Ceaușescu a 
pornit de la excepționala importanță 
pe care o au sportul și educația fizică 
în dezvoltarea multilaterală, fizică, 
intelectuală, morală, cetățenească, ca
racterologică a elevilor. în acest con
text, profesorului de educație fizică 
li slnt necesare atît cunoștințe gene
rale din alte discipline, cît și — mai 
ales — familiarizarea totală cu amă
nuntele celor mai moderne me
tode pedagogice. Este neapărat 
necesar ca elevul să fie atît 
obiect (cere să recepționeze cu
noștințele predate) cît și, fapt esen
țial, subiect al învățării. Aceasta 
presupune ca profesorul sâ conducă 
în așa fel ora, îneît elevul să ajungă 
să descopere singur noile cunoștințe. 
Caracterul informativ și cel forma
tiv al învățării constituie un tot ar
monios. Pe această linie, foarte im
portantă este conștientizarea utilității 
exercițiului fizic de către elev. Fap
tul devine realizabil prin alegerea 
mai multor mijloace din partea pro
fesorului, adaptate la complexitatea

CONCURSUL SPERANȚELOR LA VITEZĂ
tuale speranțe. Buna lor evoluție în 
continuare depinde, însă, de' seriozi
tatea cu care vor munci la antrena
mente.

Se cuvine să consemnăm și numele 
unor antrenori ca Ernest Urlich (Di
namo Brașov), Carol Gall (Mureșul 
Tg. Mureș), Maria Tasnadi (Șc. sp. 
M. Ciuc), Petre Tivadaru (Șc. sp. Si
biu), Eva Farkas (C.S. M. Ciuc) și 
alții care au în acest sezon o bună 
„producție" de tineri talentați.

Se știe că arbitrajul poate sau nu 
să contribuie la reușita întrecerilor. 
Din păcate, însă, activitatea oficiali
lor care au fost prezenți la Tușnad, 
ne prilejuiește unele comentarii cri
tice. In primul rînd vom menționa că 
maniera de arbitraj a fost uneori 
prea rigidă față de micii concurenți, 
copii pînă Ia 16 ani, și alteori prea 
indulgentă cu antrenorii, care n-au 
respectat disciplina sportivă. In plus, 
s-au comis o serie de erori supără
toare, ca de pildă, nume de concu
renți schimbate, cluburi inversate, 
punctaje greșite — pe foile de arbitra
je și clasamente. Iată numai cîteva 
din lipsurile arbitrilor, care au pro
dus nemulțurmri în rîndurile partici- 
panților și antrenorilor. Ceea ce a

lăsat o impresie deloc plăcută a fost 
acea forfotă gălăgioasă și neobișnuită 
pentru concursurile oficiale, cauzată 
de lipsa de autoritate a juriului care 
a lăsat pe antrenori și sportivi să se 
comporte, în tot timpul concursului, 
în voia lor. Intervențiile neregulamen
tare ale tehnicienilor, împămîntenite 
în ultima vreme, vor deveni mai. a- 
cute dacă responsabilitatea oficialilor 
nu va crește în viitoarele competiții.

In general, se poate spune că edi
ția 1973 a concursului republican al 
speranțelor a fost o competiție reu
șită, o utilă verificare a posibilități
lor tinerilor viteziști acum în ajunul 
campionatelor naționale.

Troian IOANIȚESCU

DE EDUCAȚIE FIZICĂ
firii, caracterului și condițiilor spe
cifice virstei elevilor săi. în funcție 
de aceste coordonate, structura și 
densitatea lecției, intensitatea, varie
tatea și atractlvitaitee exercițiilor a- 
lese pot și trebuie să fie modificate. 
Cultivarea calităților fizice, intelec
tuale și de caracter, stilizarea com
portamentală, obișnuințele și. deprin
derile igienice sînt și ele scopuri de 
prim ordin ale profesorului de sport 
Dar nu numai atit: el este, poate, 
cel mai in măsură să informeze con
ducerea școlii șl pe ceilalți profe
sori asupra potențialului biologic al 
elevilor sau claselor, pentru ca, și In 
funcție de ele, să se stabilească li
nele sarcini de moment ale proce
sului de învățămînt.

Foarte interesante au fost și ideile 
expuse de prof. Alexandru Mogoș pe 
tema căilor de sporire a eficienței 
lecțiilor de educație fizică. E nece
sar ca profesorul de sport să aibă 
permanent în vedere faptul că ora sa 
are attt un efect imediat (materializat 
prin dezvoltarea copilului), cît și unul 
întîrziat (sădirea convingerii că spor
tul trebuie practicat de-a lungul în
tregii vieți). De asemenea, este logic 
ca alegerea exercițiilor de către pro
fesor sâ conducă spre dezvoltarea ge
nerală a elevului șl nu spre tehni
cizarea unor procedee întrebuințate 
în diferite sporturi, fără ca aceasta 
să însemne excluderea lor totală. 
Faptul se realizează prin schimbarea 
dominantei de pe exercițiul pur (pa
sarea mingii de handbal, de pildă) 
pe complicarea lui, prin mărirea du
ratei și a intensității, prin întrebuin
țarea obiectelor sau aparatelor aju
tătoare. Din alt punct de vedere, este 
mult mai bine ca aprecierea elevi
lor să fie făcută, în mai mare mă
sură, prin prisma progresului reali
zat de ei, criteriu care sâ dubleze 
performanța (norma de control) și 
strădania depusă de-a lungul unui 
trimestru sau an. școlar. Prin toate 
acestea — ca și prin altele — poate 
exista în școli o activitate sportivă 
continuă șl susținută, realizată prin 
organizarea cît mai aproape de per
fecțiune a orei.

nit, indieîndu-ne să ne continuăm 
munca pe feuda noastră.

— Și atunci, soluția ?
— Cea ideală : liceu cu profil de 

înot, care să înglobeze toate cadre
le de specialitate și să-i ofere fie
căruia posibilitatea de-a conduce o 
grupă dintr-a I pînă într-a XII-a, 
demonstrind astfel ce poate.

CULTUL FALȘILOR ZEI
De mai mulți ani toată atenția și 

speranțele înotului clujean stau, în 
principal, legate de un sportiv in 
care s-a anticipat un veritabil per
former : Zeno Oprițescu.

Timpul îhsă a trecut și steaua 
n-a apucat să strălucească, ci doar 
să pîlpîie, pentru că un caracter di
ficil și o educație defectuoasă s-au 
opus unei mari împliniri sportive 
(și sociale) a „vedetei" care a în
ghițit de altfel sume apreciabile. 
Deseori suspendat și ieșit din for- 
taă in fața marilor competiții, „me
teorul" își revenea în perioadele 
de relache. coinpetițional, creînd de
rută și noi iluzii, pe care avea 
insă... grijă să le dezmintă curînd. 
ȘI tot așa pînă astăzi, cînd a căpă
tat o nouă sancțiune : suspendarea 
pe două luni, pedeansă consideraiă 
de către club (C.S.M.) ca ultima 
șansă ce i se oferă.

— Ca persoană care lucrați ne
mijlocit cu Oprițescu, ce „prezi
ceri" faceți pentru ziua de mîine ? 
— îl consultăm pe antrenorul Mla- 
din.

— Pentru mine, Oprițescu se află 
la punctul cînd se alege griul de 
neghină (n.r. : vîrstă de 18 ani). Și 
vreau să sper că ceea ce va rămîne 
va fi un griu de calitate.

— Fiind subiectul numărul 1 în 
natație, nici unul dintre interlocu
torii mei n-au ocolit „cazul Opri
țescu", așa că am posibilitatea să 
vă comunic o opinie generală : ace
ea că antrenorul Mladin — și im
plicit clubul C.S.M. — s-au cram
ponat prea mult de acest sportiv în 
care au investit mult — în detri
mentul altora — și de la care au 
primit puțin și că Oprițescu — da
torită tarelor lui de caracter și de 
educație — nu va avea niciodată 
un cuvînt mare de spus în natația 
românească.

Reflectăm : dacă viitorul „zeului" 
se anunță cu totul obscur, dacă 
Csaba Kokai — component al șta
fetei campioană balcanică în 1972 
— își pregătește trecerea în tagma 
specialiștilor, atunci performanța 
natației clujene rămîne în miinile 
a doi juniori — Gyongy Sovago și 
Zoltan Kasian — și a unui copil 
de categoria D, loan Radu.

Ce strîmbă oglindă pentru un 
oraș cu peste 200.000 de locuitori 
și două bazine acoperite, cu 6 clu
buri, 2 școli sportive, 2 licee cu pro
gram de educație fizică, cu antre
nori și profesori de specialitate ce 
se numără cu zecile.

—......... — —»1 ■

Performera nr. 1 a concursului republican al speranțelor, Eva Szigeti 
(Școala sportivă M. Ciuc) in momentul startului la una din numeroa-* 
, sete probe



0 JUMĂTATE DE ZI... ÎN VIZITĂ LA SPORTUL STUDENȚESC
A

de început de perioadă pregătitoare

Imagine surprinsă la antrenamentul de ieri al echipei Sportul studențesc
Foto: Theo MACARSCHÎ

ANTRENAMENTUL INTENS"

Ion Nunweiller (Dinamo) : „MĂRIREA GRADULUI DE TEHNICITATE, 
DAR iN SPECIAL AL ANGAJAMENTULUI FIZIC"

să găsim calea spre 
îmbunătățiri 

Universitatea 
mult, la ni- 
ridicarea ni-

Continuăm azi publicarea răspunsurilor unor antrenori oi echpeior cn 
Divizia A la ancheta ziarului in rindjl tehnicienilor fruntași ai fotbal__nostru.

Reamintim întrebarea :
„CUM VA PROPUNEȚI SA ACȚIONAȚI IN VIITORUL APROPIAT PENTRU 

CA ECHIPA DV. SA-SI ĂDUCA CONTRIBUȚIA LA 1M8UNATATIREA NIVELU
LUI GENERAL AL CAMPIONATULUI ?"

hic. pe fondul cărora să aducem 
îmbunătățirile ce se cer jocului 
în sine. Vom începe cu apărarea, 
ale căre scăderi neașteptate au 
făcut posibilă primirea unui nebă- 
nuît de mare număr de goluri. Mij
locul terenului pare apt pentru o 
construcție eficientă, pentru câ 
a_ci dispunem de jucători de va
loare. Anca, Mureșan. Soo, Pora- 
schi. Fanea sînt fotbaliști care pot

FI. Halogran (F. C. Argeș) : „SÎNTEM CONȘTIENȚI CĂ BAZA BU
NELOR COMPORTĂRI ESTE ........ ... ...............

îndeplini sarcinile unui joc 
dern. Și nici atacul nu stă rău în 
privința jocului spectaculos. Ră- 
mine, doar, 
eficacitate. Aducînd 
și la acest capitol, 
poate contribui mai 
velul așteptărilor, la 
velului general al camiponatului. 
Sînt convins că o vom face".

ECHIPELE BUCURESTENE iN BLOC-STARTURl
7

„Ținînd seama de faptul că fot
balul este într-o continuă evoluție, 
atît sub aspectul gradului de tehni
citate și al orientării tactice, dar 
mai ales al angajamentului fizic 
total, va fi necesar să dezvoltăm în 
cadrul procesului de 
mătorele aspecte ale 
instruire-antrenament

a) Asigurarea unui 
pregătire în vederea 
procedeelor tehnico-tactice. In acest 
scop, vom pune un deosebit accent 
pe individualizarea antrenamente
lor ca și pe numărul mare de re
petări al unor structuri de 
analoage jocului, mergînd 
automatizare ;

instruire ur- 
procesului de

înalt nivel de 
perfecționării

exerciții 
pină la

b) Continuarea lucrului intens pe 
toată durata activității competitio- 
nale, în vederea mărm.: :
de efort a organismul uu recesar* 
susținerii unor jocuri la cel ma. 
înalt nivel posibil;

C) Preocupare deosebit* și perma
nent* in vederea creării unui rit
mat de muncă, corespur-zător ce- 
rințelor fotbalului de 
a întăririi disciplinei de joc, * res
pectului față de echipterr. adver
sari și arbitrii ;

d) Accent pe mărirea ritmului de 
joc, prin acțiuni purtate In virez* 
cu o deosebită preocupare pecrru 
finalizare !

„Ce altceva decît 
pregătiri ?

Sintem conștienți 
kw comportări este 
irter.s Echipa F. C. Argeș, cu lo
ial de care dispune și cu o pregă- 

inică, este capabilă de 
un ridicat nivel tehnic și 
•. Vom face totul, în 
d. pentru refacerea uni-

;sp

pregătiri și iar

că baza bune- 
antrenamentul

speeta

Bozii Marian (Rapid) : „ATENTIE 
NAMENTULUI, DA». MAI ALES,

tații morale și a omogenității teh
nice, pentru ca să abordăm cu 
mai multă încredere și hotărîre 
returul și spre deosebire de sezo
nul din toamnă, să realizăm întîl- 
niri și. firește, și rezultate bune, 
aducîndu-ne, astfel, și noi contri
buția la sporirea interesului pentru 
campionat și a calității lui".

TUTUROR FACTORILOR ANTRE- 
ANTRENAMENTULUI INVIZIBIL"

Emanoil Hașoti (Farul) : „SĂ READUCEM ECHIPA IN PRIMUL 
PLAN AL iNTRECERII*

„In primul rînd ne preocupă 
readucerea echipei pe locul ce I 
se cuvine în fotbalul nostru. Se știe 
că, în toamnă, formația constân- 
țeană a avut două perioade total 
diferite în evoluția sa. Promițătoa
re, chiar bună, a fost evoluția din 
primele opt etape, cînd ajunsese 
pe primul loc în clasament. A venit 
acea înfrîngere în fața Rapidului 
și toate gîndurile noastre s-au nă
ruit. O cădere, mai ales psiholo
gică, a declanșat coborîrea pe toate 
planurile (joe, rezultate, poziție în 
clasament). Iată de ce, mai înainte 
de toate, ne-ath propus refacerea 
moralului (ți cred că vacanța ne-a 
ajutat în atest Sens), apoi a atmos
ferei de muncă, existentă la începu
tul turului.. De acești factori va 
depinde realizarea obiectivelor noas
tre, pentru că la capitolul tehni- 
co-tactlc. Farul are Încă suficiente 
rezerve.
Ștefan Onisie („U" Cluj): „SÂ ÎMBUNĂTĂȚIM JOCUL APĂRĂRII 

ȘIJFJCACITATEA ATACULUI"
„Desigur, poziția pe care echipa 

mea a încheiat turul campionatu
lui a surprins și a nemulțumit, 
în același timp. Consider că locul 
ocupat nu corespunde nici pe de
parte valorii Intrinseci a lotului 
de care dispunem și a fotbalului 
practicat.

peste 
in toamnă, element 
Ia o dinamică eores- 
jocului în ansamblul 
neglija nici efieacf- 

la care înaintașii au 
din cauza unor ca-

Vom încerca să sporim «rfirita- 
tea jucătorilor fără bal 
nivelul atins 
care să ducă 
punzătoare a 
său. Nu vom 
tatea, capitol 
fost deficitari
rențe de ordin tehnic și emoțio
nal. Eliminarea totală a manifes
tărilor necorespunzătoare a.e unor 
jucători în meciuri, cerem a fi 
sprijinită de toți cei ce participă 
la realizarea unei partide, rugin- 
du-i și pe arbitri să ne ajute prin- 
tr-o apreciere obiectivă și prin evi
tarea prejudecăților 
fotbaliști.

Sîntem hotărîți ca. 
pregătire acum. în 
Iarnă, să readucem 
mul plan al întrecerii, iar conțp* 
buția sa la îmbunătățirea calității 
campionatului să fie o certitudine*.

autodepășim, pentru a face față 
tuturor parametrilor, realmente mai 
ridicați, între limitele cărora vor 
trebui să se încadreze, prin activi- 
t rea lor, toții jucătorii. Aceasta cu 
ati: mai mult, cu cit noi, rapi- 
u.ș’t , sintem cei care vom da 
..lovitura de deschidere" a Sezonu
lui fotbalistic.

: .. r .e din Cupa cupelor ne 
- z: gă la eforturi mai mari. Avem, 
’-să. convingerea că vom repre
zenta. In continuare, cu onoare fot- 
:uul nostru in această competiție".

asupra uno:

printr-o bun* 
perioada te 

Farul pe prt-

Dar, să fim bine înțeleși, cu a- 
ceste constatări nu vom putea ob
ține succesele dorite. Iată de ce 
sintem hotărîți ca această perioadă 
de pregătiri să o folosim mai in
tens. cu o eficiență sporită. Ne vor 
sta în atenție toți factorii antre
namentului, îndeosebi fizic și psi-

O dimineață cu ceață deasă. Nici 
nu se luminase încă bine de ziuă și 
pe poarta mare a Căminului de 
studenți din str. Ștefan Furtună in
trau grupuri de tineri, 
du-i, îi privim.

— Sînt fotbaliști de 
studențesc — intervine 
Au ședință...

Ii întîlnim apoi în sală. Cu c zi 
înainte avusese loc analiza biroului 
clubului, acum, pe același temei — 
comportarea echipei în turul cam
pionatului Diviziei A — întîlnire 
între conducători, antrenori și ju
cători. Nu se vede, dar se simte : 
deasupra tuturor apasă un mare și 
greu „16". Este cifra ce nu poate fi 
uitată și care indică locul ocupat în 
clasament de echipa studenților 
bucureșteni la finele turului. Toți 
privesc bărbătește în urmă și recu
nosc că jocul prestat în toamnă i-a 
adus intr-o situație grea. Cauze ?

Cunoscîn-

Ia Sportul 
portarul.

Evoluția sub posibilități a majorP 
tății componenților echipei, neres- 
pectarea ideii de joc, angajament 
fizic deficitar, slab spirit de echipă 
ș.a.m.d. Vorbesc jucătorii. Kraus 
este de acord cu criticii® aduse și 
subliniază că numai prin efort unit 
se poate ieși din situația grea exis
tentă ; Ion Vasile apreciază că nu
mai prin multă muncă, dăruire, se 
poate rămîne în Divizia A ; Suciu 
promite... totul în ceea ce îl priveș
te ; Mircea Sandu recunoaște că 
uneori aportul său n-a fost cel aș
teptat. Acuză însă oboseala acumu
lată în campionatul european uni
versitar desfășurat în vară la Con
stanța. Cere să fie ajutat mai mult 
de echipă ; Octavian Ionescu vor
bește de comportarea necorespunză
toare a echipei, iar în ceea ce îl 
privește pe Mircea Sandu, este 
altă părere : ca „om de lot" 
echipa să joace pentru el, ci 
pentru echipă. Este o obligație 
revine celor mai buni...

Ședința se încheie, după care bă
ieții pleacă la un antrenament în 
sala de sport. în aeir plutește totuși 
optimismul. „în A e locul nostru" 
spune Tănăsescu. Intrăm in sală. 
Aliniați, jucătorii sînt gata. Antre
norul Octavian Popescu dă indica
țiile necesare și încep exercițiile 
fizice. Ne apropiem de antrenorul 
principad, Gh. Ola. E greu fără în

unei echipe 
Nu-i putem 

indiferent 
rezervat :

multă, 
sintem

de 
nu 
el 
ce

LIDERII PE TEREN NEUTRU...
Nllicfealca UH ar U Jucat ta scria a Ii o, iar „Poli” Timișoara in scria I...

Cec doc uder. ai d-r.z.e_ secunde. 
Politehnica Iași »: -Poli* Timișoara 
l-au tmnntt X- București. Deși; 
gur, e vorba de o metaforă. S-au 
întEnit, de fapt, antrenorii celor 
două teamuri studențești. Constan
tin Laurențiu. și Iqn Ionescu. Ia 
cursul de perfecționare profesiona
lă. ținut săptămina trecută in Ca
pitală. Am încercat un duel indi
rect și discret. Am folosit o coală 
de hîrtie și rugămintea ca fiecare 
dintre ei să-și exprime opinia des
pre seria in care— nu activează. In 
liniștea colii de hîrtie gîndurile 
celor doi s-au adunat sincer. Pri
mul a t răspunsul lui Ion Io-

ii este superioară prin 
de ansamblu, organizare 
tehnicitate, corespondentei 

Acest lucru face, 
întrecerea și 

tru locuri mai bune in

DIN PARTEA F.R.F

CONSTRUCTORUL GALATI-
IN TURUL CAMPIONATULUICEA MAI BUNA ECHIPA

tONLSCU

de cea mal bună 
de popice a sezo- 
îl merită cu priso-

în ședința sa din 9 ianuarie a.c., 
Biroul F.R.F. a dezbătut și apro
bat calendarul competițional intern 
și internațional pentru prima parte 
a anului în curs.

Au fost stabilite măsuri pentru 
la sfirșitul lunii ia- 

antrenorii
organizarea 
nuarie a consfătuirii cu 
și conducătorii centrelor 
pii și juniori.

Avînd în vedere necesitatea 
bunătățirii pregătirii echipei

ționale, în perspectiva obiectivelor 
propuse pentru acest an. Biroul 
F.R.F. a hotărit eliberarea tov. 
Angelo Niculescu, din funcția de 
antrenor al echipei naționale. Tot
odată. Biroul federal a apreciat ac
tivitatea îndelungată, rodnică des
fășurată de tov. Angelo Xieulescu 
la conducerea echipei reprezenta
tive. contribuția sa la «accesele ob
ținute in ultimii ani de fotbalul 
românesc.

Titlul onorific, 
echipă masculină 
tnului de toamnă, 
sință Constructorul Galați, care a ter
minat turul campionatului diviziei A 
cu un rezultat foarte bun, 7 jocuri 
cîștigate din 9 Tot popicarii gălățeni 
sînt aceia care au cucerit două titluri 
de campioni naționali în 1972, prin 
Uie Băiaș, de departe cel mai bun 
jucător al sezonului trecut și Iosif 
Tismănaru. De altfel, formația gălă- 
țeană are în acești doi sportivi oame
nii de bază, care la toate partidele 
de campionat au doborit cele mai 
multe pooice. Deci, gălățenii vor fi 
și anul acesta — evident, dacă și In 
retur vor avea aceeași comportare 
— protagoniștii turneului final (anul 
trecut ei au pierdut titlul la... potou, 
acesta revenind echipei Petrolul Plo
iești). în prima parte a campionatului 
1972—1973 formația campioană. Petro
lul, a avut o evoluție ștearsă, ea ocu- 
ipînd după tur un loc slab în clasa
mentul seriei Sud (8), și avînd cinci 
meciuri pierdute din nouă.

Urmărind clasamentul seriei 
nu putem aprecia corect disputa 
se va da în retur pentru 
celorlalte locuri fruntașe, (2 și 3) care 
vor acorda dreptul de participare, 
alături de cîștigătoarea seriei, la con
fruntarea finală pentru titlu. După 
Constructorul Galați, urmează nu mai 
puțin de cinci formații aflate la ega
litate de puncte — 10: Rapid și Glo
ria din București, Flacăra Cîmpina, 
Constructorul București și Victoria
Bod.

In seria Nord a campionatului mas
culin conduce Voința Cluj, dar fără 
să aibă o poziție consolidată. Ea are 
în imediata apropiere două echipe cu 
același număr de puncte (12). Este 
vorba de Voința Tg. Mureș, un sex
tet foarte puternic, cu jucători de 
valori apropiate și Jiul Petrila, re
velația actualului campionat, 
deși 
fost 
riei. 
ința 
are __ __ ,
dești, ©are însă în ultimul timp au 
făcut progrese lăudabile. Dintre aceș
tia pe primul loc se situează Iuiiu 
Bice, care și la finala campionatului 
național Individual a fost pe primul 
plan al disputelor. Clujenii au ocupat 
locul fruntaș al seriei datorită numă
rului mare de popice doborîte în de
plasare și celor șase victorii, dintre 
care două obținute la Reșița și Timi
șoara.

Sud 
ce 

ocuparea

care, 
e nou promovată în divizie a 

mereu printre protagonistele se- 
Revenind la fruntașa grupei, Vo- 
Cluj, trebuie să spunem că ea 
în componența ei jucători mo-

Inexplioabil de slab au evoluat tn 
tur două dintre formațiile 
regiune unde cu numai cîtiva azi ta 
urmă sportul popicelor avea rezulte 
dintre cele mia bune. Acum, echipe.e 
Olimpia Reșița, fosta campioană a țâ
rii și Voința Lugoj se afiâ pe ultimele 
locuri tn clasament cu 2 și. respectiv, 
1 joc cîștigat.

Iată și clasamentul primilor S ju
cători, alcătuiesc după ceiema: buze 
trei rezultate obținute acasă și în depla
sare: 1. L Băiaș (Constructorul Ga
lați) 981 p d (acasă 970 p d — in de
plasare 990 o d), 2. P. Branch! (Con
structorul ~ *** —
893), 3. I.
București) 934 p d (991—877), 4. C- 
Rădulescu (Rapid București) 927* p d 
(920—9®), * ..............
Ploiești) 916 p d (924—908). 6. Gh. Vuță 

Primele trei clasate în tur — seria 
Sud: l. Constructorul Galați 14 p. 2 
Rapid București 10 p (26 812 pd tn 
deplasare) .3. Gloria București 10 p 
(20 678); seria Nord: l. Voința Cluj 
12 p (25 375), 2. Voința Tg. ’Iureș 12 
p (19 862), 3. Jiul Petrila 12 p (19 660).

T. RABȘAN

București) Sfrt pd (1008 
Dumitru (Constructori

5. V Nicoiescu (Pe:ralul
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hdcralei, 
valoare 
tactică și 
sale din sena I. 
evident, mai dificil* 
lupta

. clasamentul seriei a n-a. Aici an
gajamentul psihico-fizic pentru cîști- 
garea punctelor este dus deseori 
spre cote greu de controlat regula
mentar și etic-sportiv. Această „at
mosferă* 
dezvoltă 
spre acel 
pe care, 
cu vin t și 
Apreciez in 
randamentul său in acest tur, mai 
ales ia disputa eu propria-i atmos
feră creat* in campionatul trecut 
si in special du** retrogradare, și 
apoi in lupta ea ceea ce putea să 
reprezinte, dar n-a reprezentat incă, 
F.C. Galati. -Poli" Iași a mers sigur 
spre primul loc. prezentîndu-ne, 
dup* părerea mea. pe una dintre 
promovatele in Divizia A ale aces
tui an*.

Am parcurs apot .coala cu opinii" 
s . • - - - ’ ..Consider
ci in seria a O-a activează echipe 
cu tradiție, care beneficiază de o 
beri material* organizatorici mai 

deci: ia seria noastră Nivelul 
calitativ al fotbalului practicat in 
această serie este superior, existind 

ă multe echipe de valoare și cu 
mai bogat* experiență eompeti- 
ual*. Oed că snb aspectul pro

movării elementelor tinere in eehi- 
eaiori. rom pari nd cele 
L seria I se poale lăuda 
in această direcție. Necu- 

deeit de la distanță această 
ă rezum numai Ia ideile 

—arum. In contextul 
amintit iași permit totuși, să apre
ciez si performanta lui -Poli*

la echipa timișerrani, trebuie 
apreciem crnep»lenta și munca 
te«să depzs* de ei in privința pro
cesatei taHmctiv-educativ și in ri- 
dicarea ealitatrs* a jocului ea ata
re. elemente care îndreptățesc spe- 
raaeeie amatorOor de fotbal de pe 
Bega — revenirea ia Divizia A".

Peste două zije am dus ideea mai 
departe. Cxw.eam opinfite celor 
do anseour. Un telefon In Timi
șoara . un telefon La Iași. Aceeași 
: ".trenare : -Doc* d.mr ea voastră 
ați fi jucat în serta cealaltă, credeți 
că ați fi fost Ixier •*.

ION IONESCU. ă-.trenorul tmi- 
porean. a intrat imediat tn replici : 
-De altfeL voiam chiar en si pro
pun eelezului mea Laurențiu si 
schimbăm ralurile rn retur, asa tn-

tr-o idee, dacă vreți, puțin absurdă. 
Ca să vadă 
ieși. Eu cred 
ușor, ceea ce 
dificultățile
CONSTANTIN LAURENȚIU 
să-și continue ideea emisă la Bucu
rești : „Opinia mea e că primele 
trei-patru echipe din cele două

lumea ce ar putea 
că am fi izbutit mai 
nu înseamnă eă ignor 
din seria cealaltă".

avea

doială să fii antrenorul 
ce deține lanterna roșie, 
scoate nici un zîmbet, 
ce-i spunem. E laconic,

— E greu, trebuie muncă
Pe care toți, bineînțeles, 
dispuși s-o depunem. Atit.

Pe lingă noi trec, doi cite 
pas alergător, jucătorii. Trop, trop, 
trop. „Mai repede"", răsună glasul 
„secundului" Octavian Popescu. „A- 
cum pe vîrfuri, ușor" ; „Respirați". 
De la Eugen Banciu, vicepreședin
tele clubului, culegem cîteva infor
mații : „Iată-i pe Moldoveanu și 
Cuperman de Ia Iași. Se pregătesc 
serios pentru a deveni titulari" ; 
„Ne va lipsi Jurcă, nerefăcut încă"; 
„Radu — de Ia tineret — se ope
rează de apendicită" ; „Lucaci e ac
cidentat" ; „Mircea Sandu și Tănă
sescu se operează de amigdale".

Antrenamentul din sală s-a ter
minat, dar a fost transferat în a- 
fara ei. începe aclimatizarea cu ae
rul rece. în ziua de 12 ianuarie lo
tul va pleca la Izvorul Mureșului 
unde echipa se va pregăti laolaltă 
cu formația bulgară Dunav Ruse. 
Studenții vor veni apoi în Bucu
rești — unii au de susținut exame
ne — urmînd ca după aceea să ple
ce, pentru continuarea pregătirilor, 
în R.P. Bulgaria.

doi, tn

Modeito FERRARINI

PREGĂTIRILE ECHIPEI STEAUA

VĂ RECOMANDĂM
asupra desfășurării cursul- de 

tehnicieni, despre ocuraulârile

are insă, avantajul că 
echipele indreptindu-le 

fotbal dinamic și viguros 
de altfel. ni-I dorim. Un 
despre Politehnica Iași, 

deosebit efortul și

CONSTANTIN LAURENȚIU

Ti
de 
să 

in-

serii nu diferă prea mult ca valoa
re. Dar pentru că sînt mai multe 
echipe cu tradiție și experiență, in 
seria a Il-a e o luptă mai grea. 
Dacă am fi fost în seria a Il-a cred 
că datorită experienței noastre, a 
unei echipe care vine din divizia 
A, tot am fi triumfat pină la 
urmă".

în final am preferat să acordăm 
celor doi antrenori rolurile lor obiș
nuite : „Ce crede Constantin Lau
rențiu despre returul Politehnicii 
Iași în seria I și Ion Ionescu des
pre cel al lui „Poli" Timișoara în 
seria a II-a ?“.

— Va fi o luptă grea, dar cred 
nu in cele 4 puncte avans, ci in 
ambiția, valoarea și dăruirea elevi
lor mei.

— Va fi un retur al adevărului 
pentru noi ! Avem adversari puter
nici in F.C. Bihor. în Minerul Baia 
Mare și chiar in C-S.M. Sibiu. Cele 
trei puncte avans nu ne liniștesc de
loc. Facem tot ce-i cu putință pen
tru a limita jocul intimplării și a 
reveni pe prima scenă a țării.

„In toamna acestui an. Politeh
nica Iași și Politehnica Timișoara 
s-ar putea întîlni dincolo de meta
foră, in prima divizie—

Mircea M. IONESCU

Echipa Steaua și-a început 
gătirile pentru noul an, dar 
ales pentru cea de a doua parte a 
campionatului.

Cunoscînd faptul că în ultimii ani. 
Steaua și-a ameliorat poziția în cla
sament tocmai după pregătirea de 
iarnă, am vrut să aflăm cîteva amă
nunte despre modul cum va fi a- 
bordată această perioadă acum, 
cînd poziția sa este aceea de lider. 
Ca interlocutor, „dirijorul" prim, 
Valentin Stănescu :

— Mai întîi localitatea în care 
vă veți continua pregătirile ?

— Ca de obicei, am ales Brașovul. 
Nu că ne-ar purta noroc, dar ne 
permite să ne desfășurăm activi
tatea așa cum noi o dorim.

— Pe ce perioadă ?
— 10—25 ianuarie.
— Scopul ?
— Ponderea 

este și normal, 
generală. Apoi 
sitățile fiecărui 
ție de postul 
vom face o strictă individualizare, 
pentru îmbunătățirea mobilității, 
rezistenței, măririi vitezei, detentei 
etc

— Preconizați și meciuri în acest 
timp ?

pre- 
mal

va cădea, așa cum 
pe pregătirea fizică 
în funcție de nece- 
jucător și in func- 
ocupat în echipă,

— Da. Numai 1—2 partide cu par
teneri de prin împrejurimile Tîmpet.

— Aveți în vedere și vreun tur
neu ?

— Pentru perioada 29 ianuarie — 
15 februarie este definitivat un tur
neu în Siria, Liban și, în curs de 
perfectare, cîteva meciuri în Iran.

— Care este componența lotului 
pe care-1 aveți la dispoziție în a- 
ceastă perioadă ?

— Haidu, Iordache, Coman, Săt- 
măreanu, Ciugarin, Negrea, Hălmă- 
geanu, Cristache, Vigu, Dumitru, 
Dumitriu IV. Ștefănescu, Pantea, 
Tătaru, Iordănescu, Năstase, Aețe- 
nei, Voinea, Helvei, Ion Ion, Io- 
vănescu, Smarandache. Lor li se va 
adăuga atacantul Răducanu, care 
pină la data de 16 ianuarie o să 
se găsească la lotul de juniori.

— Antrenamentele vor fi abor
date de toți în aceeași măsură ?

— Cu excepția lui Coman, care 
încă se mai resimte după acciden
tul din toamnă, toți jucătorii se află 
într-o excelentă stare de sănătate.

Așadar, Steaua își începe operați
unea de menținere a poziției de 
fruntașă a clasamentului. Q misi
une grea, dar frumoasă.

V. OCTAVIAN

ȘTIRI • ••

UN DUBLU MECI „UNDER 21' 
ROMANIA - R. D. GERMANA

între federația noastră și forul 
din R. D. Germană a intervenit un 
acord privind organizarea a două 
jocuri între selecționatele de tine
ret sub 21 de ani : unul la 26 mai 
în R. D. Germană, altul la 25 sep
tembrie în România.

In felul acesta, în primăvară și 
în toamnă se va disputa un triplu 
joc România — R. D. Germană : în
tre echipele A, în cadrul prelimi
nariilor C.M., între formațiile de 
tineret sub 23 de ani în prelimina-

riile campionatului Europei și în
tre cele de tineret sub 21 de ani, 
amical.

ARBITRUL JOCULUI 
ROMANIA — R. D. GERMANĂ

Comisia de arbitri F.I.F.A. a de
legat pe arbitrul austriac E. Lin- 
nmayr, din Graz, să conducă par
tida România — R. D. Germană, 
programată la 27 mai la București, 
Li cadrul preliminariilor C.M.în

Duminică, la Cluj

PRIMA ȘEDINȚĂ

LOTO-PRONOSPORT DE INSTRUIRE

• Două pagini de relatări 
ționare a antrenorilor. Nouă 
acest curs.

• O discuție actuală : Este calendarul compethionol intern in con
cordanță cu cerințele metodicii moderne de antrenament I

•

peHec* 
lor Io

A ARBITRILOR
MÎIXE SE Pt\ N XÎXZARE BILETELE LOTERIEI iN OBIECTE DIVIZIONARI

in toată țara
LOTERiEl

la «Interviul soptâminii* : fostul interactional Emerich Jer-ei. 
Echipa națională in fata marilor cerințe ale anului 1973. 
.Intimitățile gazonului' : Frcneo, Naidin. Savu 
Amănunte asupra reluării pregătirilor echipelor divizionare A. 
Pagina .Din activitatea sect ilor divizionore* ; Metc jl Drobeta•

Tr. Severin și Ceahlăul Piatra Neami
• Beckenbauer și Eusebio fac confesiuni in legătură au retragerea 

lor din activitatea ccmpetitionalâ.
• Panoramic internațional. Un clasament al echipelor reprezenta

tive din Europa pe baza rezultatelor din 1972.
• Un „măr al discordiei" intre Buenos Aires și Nantes.
• Numeroase știri si comentarii din străinătcte.
• Rubricile obișnuite : Cornetul scriitorului. Prim-plan, Dialog cu 

cititorii, Carnet extern, Campionatele in Europa.
• O pagină de Magazin extern.

De mîine, începe 
vînzarea biletelor 
ÎN OBIECTE, o atractivă for
mă de joc care oferă participanți- 
lor multiple posibilități de cișt:g.

Biletele vcr putea C procurate 
pr.n unitățile proprii LOTO — 
PRONOSPORT, prin unitățile CO
MERȚULUI DE STAT 
tățile COOPERAȚIEI 
SUM.

Se acordă în număr 
premii constind din:
„DACIA 1300*. cîștiguri în obiecte 
in valoare de 20 000 lei, 10.000 lei. 
5.000 lei etc. participanții puțind 
să-și aleagă obiectele, în limita su
mei cîștigate și conform listelelor

și prin uni- 
DE CON-

NELIMITAT 
autoturisme

de obiecte afișate. Participarea se 
face pe bilete de 5 lei bucata.

Pentru atribuirea cîștigurilor se 
vor efectua 17 extrageri, dintre 
care : 2 extrageri de numere for
mate din cite 6 cifre, 6 extrageri 
de terminații formate din cite 5 
cifre. 6 extrageri de terminații for
mate din cite 4 cifre. 2 extrageri 
de terminații formate din cite 3 
cifre 
nații 
Deci, 
toare 
în obiecte. Amănunte în agențiile 
Loto-Pronosport.

• Mîine este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți procura biletele pen-

Loto de vineri 12 ia- 
Tragerea va fi tele- 
din Studioul de Tele-

și l extragere a unei termi- 
formate din numai 2 cifre.
cu numai 2 cifre ciștigă- 

veți putea obține un premiu

tru tragerea 
nuarie 1973. 
vizată direct 
viziune cu începre de la ora 18,30.

PRONOSPORT 
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
NR. 1 DIN 7 IANUARIE 1973
CATEGORIA I : (13 rezultate) 1 

variantă 10% a 73.884 lei
CATEGORIA a Il-a : (12 rezul

tate) 2 variante 50% a 8.778 lei, 1 
variantă 25% a 4.389 lei și 38 va
riante 10% a 1.756 lei.

CATEGORIA a IlI-a (11 rezul
tate) 87,50 variante a 1.520 lei

Rubrică redactată de 
LOTO—PRONOSPORT

După cum se știe, Federația ro
mână de fotbal, prin Colegiul cen
tral al arbitrilor, a inițiat o acțiu
ne de instruire a arbitrilor, care va 
avea loc în patru etape, pe zone 
geografice.

Duminică 14 ianuarie, la Cluj, 
se va desfășura prima ședință de 
instruire din cele prevăzute, la 
care vor lua parte arbitri de divi
ziile A, B și C din județele Cluj, 
Satu Mare, Maramureș, Bihor, Să
laj, Bistrita-Năsăud, Alba și Mu
reș.



VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU,

PAKISTAN
(Urmare din pag. 1)

La Palatul Prezidențial din Ra
walpindi a avut loc, marți seara, 
ceremonia semnării Declarație; so
lemne comune a Republicii Socia
liste România și Republicii Isla
mice Pakistan.

Din partea Republicii Socialiste 
România, Declarația a fost semna
tă de președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu. iar din 
partea Republicii Islamice Pakistan 
— de președintele Zulfikar Aii 
Bhutto.

Luînd cuvlntul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus i „Aș dori, cu 
prilejul semnării acestei Declara
ții solemne, care așează pe baze 
mai trainice relațiile dintre Româ
nia și Pakistan, să exprim satis
facția mea pentru relațiile bune 
dintre cele două țări si să apre
ciez că semnarea acestei Declara
ții deschide o eră nouă de colabo
rare trainică și îndelungată între 
popoarele noastre, care sînt anima
te de dorința de a-și asigura dez
voltarea economică șî socială in
dependentă, de a trăi în pace si 
colaborare cu toate popoarele 
Sumii“.

La rîndul său, președintele Zul
fikar Aii Bhutto a relevat i „Do
resc să spun că noi considerăm a- 
ceastă Declarație drept o piatră de 
hotar în relațiile noastre viitoare. 
Considerăm că ea conține lucruri 
importante pentru promovarea re
lațiilor dintre Pakistan și Româ-

nia. Ea stabilește un cadru de co
laborare între un important stat 
din Europa si unu] din Asia, care 
au multe de făcut pentru pacea 
lumii.

Sîntem bucuroși că relațiile noas
tre sînt bune. Declarația am nu
mit-o solemnă pentru că o vom 
respecta și avem încrederea că vom 
căuta să promovăm neabătut. în 
spiritul și litera sa. scopul și obiec
tivele acestui document"

La încheierea ceremoniei semnă
rii Declarației solemne comune, cei 
doi președinți și-au strîns mîinile 
și s-au îmbrățișat cu căldură.

*

Marți. 9 
Consiliului 
Socialiste 
Ceaușescu. ____ ____
Ceaușescu au oferit un dineu in 
onoarea președintelui Republicii 
Islamice Pakistan. Zulfikar Aii 
Bhutto, și a soției sale, Nusrat 
Bhutto, la sediul Palatului Prezi
dențial din Rawalpindi.

La dineu 
nele oficiale 
țese pe șeful 
zi ta în Pakistan. Au luat 
Fazii Elahi Choudhry, președinte
le Adunării Naționale. J. A. Ra
him, ministru pentru problemele 
prezidențiale, ministrul comerțului 
și producției, Akhbar Khan, minis
trul de stat pentru securitatea in
ternă. generalul Tikka Khan, șeful 
Statului Major al forțelor armate,

ianuarie, președintele 
de Stat al Republicii 

România. Nicolae 
și tovarășa Elena

au participat persoa- 
române care îl înso- 
statului nostru în vi- 

parte

CUrmare din pag. I)

în special în atac, acest ritm mai 
viu, de care vă vorbeam.

Davila Plocon este un conviv 
bun. Aflăm de la el multe amă
nunte privind echipa sa, antrena
mentele făcute pînă acum. Ne 
vorbește despre dorința întregului 
colectiv de a reuși victoria finală 
în cele două partide din turul al 
treilea. Pentru aceasta, formația 
noastră campioană nu a întrerupt 
pregătirile după (Încheierea pri
mei jumătăți a întrecerii divizio
nare. De pildă, în ..săptămîna de 
odihnă" dintre 17—24 decembrie, 
au fost făcute trei antrenamente. 
După 26 decembrie, ritmul s-a in
tensificat i două ședințe de pre
gătire, în fiecare zi. Dimineața. în 
aer liber, pregătire fizică și exer
ciții pentru îmbunătățirea vitezei 
de deplasare. După-amiaza se lu
cra în sală, pentru mărirea vitezei 
de execuție. „Valoarea jucătoarelor 
din lot mi-au permis să trec ușor 
Ia acest program mai intens ca de 
obicei și Ia noua idee tactică", 
— ne-a spus Plocon. în această 
perioadă. Rapid a susținut și trei 
meciuri de verificare i 5—0 și 
4—1 cu Ceahlăul Piatra Neamț si 
3—-2 cu Dinamo București. Pregă
tirile au continuat cu alte me- 
ciuri-școală în compania formației 
masculine Locomotiva București. 
De ce cu băieții 7 Pentru că Loco
motiva se apropie ca stil de joc 
cu Dynamo Berlin, adică își con
struiește atacurile prin pase 
înalte.

Antrenamentul continuă. Conti
nuă si Plocon cu confesiunile salei 
„Noi n-am cunoscut odihna tn a- 
nul care a trecut Nici în timpul 
verii. Chiar în perioada concediilor 
am făcut antrenamente, e drept, 
maj ușoare dar tot antrenamente

s-au numit. Firește, atunci, nu 
știam că vom juca cu Dynamo. în 
Cupa campionilor, dar ne așteptam 
Ia un adversar puternic cu cit ur
ma să ne apropiem de finala com
petiției. în plus, nimeni nu lipsește 
de la antrenamente. Există o at
mosferă prielnică performanței. 
Noi ne-am dat seama că vom pu
tea. cîștiga titlul de campioană a 
țării numai dacă vom munci mai 
mult decît celelelate echipe. Asta 
pentru că avem un lot destul de 
restrîns. Și am reușit pînă acum 
să estompăm această defecțiune a 
noastră. Totuși, avem probleme 
cînd apare o defecțiune în 
ma(ie“.

Defecțiuni a avut Rapidul 
această perioadă i Mariana 
și Cristina Băltărețu au făcut en
torsă, iar Eugenia Rebac a lipsit 
cîteva zile datorită examenelor. 
Lotul este însă acum complet. Le 
avem, doar. în față pe toate cele 
zece voleibaliste de la Rapid „Am 
echipă care știe să se bată pentru 
rezultat", ne spune în continuare 
antrenorul formației noastre cam
pioane. „Deși am avut aceste de
fecțiuni, puterea de luptă a ju
cătoarelor. spiritul lor de luptă, 
optimismul, le fac sâ treacă peste 
aceste— mici inconveniente. Sper 
ca toate aceste calități să le pu
teți vedea și duminică dimineață 
în jocul cu Dynamo Berlin".

Plocon era solicitat de elevele 
sale. I-am urat succes ți l-am lă
sat în mijlocul lor, nu înainte ce 
a nota jucătoarele ne care se ba
zează în 
zile i 
Baga.
Szekeli, Florica Tudora. Constanța 
Bălățoiu, Ruxandra Vraniță. Petra 
Stoica, Iuliana Paul ți junioara 
Olimpia Ionașcu.

for-

și în
Baga

meciul de ceste riteva 
Eugenia Re bac. Mariana 

Cristina Băltărețu. Marta

M1INE „LUNA BASCHETULUI INTERNAȚIONAL"
(Urmare din pag 1)

(1,90 m), Kovîrkin (1,97 m), Vikto
rov (2,07 m).

★
în vederea acestui meci, Dinamo 

București și-a continuat antrena
mentele zilnic, ultima lecție de pre
gătire ținînd-o ieri dimineață, în 
sala Floreasca. Pe parcurs, campio
nii României au susținut și două 
jocuri amicale în campania celei
lalte reprezentanțe a țării noastre 
într-o cupă europană. Steaua. în 
tîlnirile au dat posibilitate celor- 
doi antrnori, Dan Niculescu și Va- 
sile Popescu, să verifice stadiul 
pregătirilor, mai precis temele tac
tice ce vor fi folosite în cursul dis

putelor din cadrul C.C.E și Cupe: ! 
cupelor.

Iată și noutăți despre echipa 
Steaua care va debuta în Cupa cu
pelor în ziua de 24 ianuarie, dnd 
va întîlni, la București, pe Jugo- 
plastika Split (returul la 31 ianua
rie). Antrenorul Vasile Popescu a 
plecat la Split unde va asista astă 
seară, la meciul dintre Jugosplas- 
tika și Juventud Badalona. viitoa- I 
rele advrsare ale bucureștenilor. 
De la Split prof. Vasile Popescu 
se va deplasa la Varșovia unde va 
conduce echipa Steaua care va lua 
parte (între 12 și 18 ianuarie) la 
un turneu, alături de selecționatele 
orașelor Moscova. Praga, Budapes
ta. Sofia. Belgrad. Viena. Bruxelles 
și de trei echipe din prima divizie 
a campionatului polonez.

(Urmare din pag 1)

obligatoriilor. Deci, Doina Mitricică 
este campioană, națională pe anul 
1973 Ia obligatorii. Iată acum cla
samentele „obligatoriilor" : seniori 
— 1. Gyorgy FAZECAS (Dinamo 
București) 7—79,6 p — campion na
țional. 2 Mircea Ion (Șc. sp. 2) 17— 
69 7 p, 3. Alanase Bulele (Șc. sp. 2) 
21 — 68,8 p, 4. Octavian Goga 
(1EFS) 25—67,1 p. Senioare — 1. 
Doina MITRICICĂ (ASCPMB) 9 —
72.1 p, 2. Elena Moiș (I.E.F.S.) 13—69.9 
p. 3. Doina Ghișerel (I.E.F.S.) 29—63,7 
p 4 Gabriela Voice (I.E.F.S.) 33—
63.1 p. 5. Rodiea Dîdă (I.E.F.S.) 
33,5—62.5 p. 6. Mariana Ionel 
(I E.F.S) 40,5—61,6 p. 7. Cornelia 
Picu (1 E F.S.) 43—59,7 p, 8. Adria
na Preda (I.E.F.S) 52—57,9 p, 9. 
Silvana Suciu (Constructorul Bucu
rești) 59.5—55,2 p.

„Programul scurt" pentru toate cate
goriile de patinatori, prezentat ieri 
dupâ-amiază, ne-a oferit în fapt 
scurte secvențe ale „liberelor" zilei 
de astăzi și trebuie să recunoaștem că 
a fost o după-amiază plăcută. GySrgy

DE PATINAJ ARTISTIC
Fazekas a etalat, cu măiestrie, parte 
din săriturile sale pregătite pentru 
ziua finală a campionatului, și a fost 
frumos. Doina Mitricică și Elena Moiș, 
foarte apropiate valoric în evoluțiile 
lor, au primit aplauze prelungite (de 
data aceasta tribunele patinoarului 
nu au mai fost goale). Aplaudată a 
fost si micuța Silvana Suciu, de la 
Constructorul, după părerea noastră 
o mare speranță a patinajului româ
nesc. O apariție plăcută în programul 
scurt: Beatrice Huștiu, dar nu la... 
solo, ci în compania lui Dan Săveanu, 
eu care a format singura pereche a 
actualului campionat. Iată cîștigătorii 
„programului scurt" la toate catego
riile: seniori Gyorgy Fazekas, Doina 
Mitricică; juniori I Leonardo Azzola 
(Olimpia Cluj), Mihaela Paraschiva 
(Constructorul București); juniori II 
Klaus Schell (Dinamo Brașov); pere
chi Beatrice Huștiu — Dan Săveanu 
(I.E.F.S.).

Astăzi, de la ora 7,20, întrecerile 
campionatului de patinaj artistic 
continuă cu programul figurilor li
bere pentru juniori II (b -h f) ju
niori I, (b 4* f). întrecerea la fi
guri libere pentru seniori, seni
oare și perechi începe de la ora 
13,45.

„CcshoslovcnsKl Sport":

Mumtaz Alvie, alți membri 
vernului pakistanez, generali 
teri superiori. S.A.D. Bukhari, 
basadorul Pakistanului la Bucu
rești. A fost de față Mohammad 
Al Abdulla A] Motlaq. ambasado
rul Arabiei Saudi te, decanul cor
pului diplomatic acreditat la Is
lamabad.

în cursul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
președintele Nicolae Ceaușescu Și 
președintele Zulfikar Aii Bhutto 
au rostit toasturi.

Marți, tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțită de doamna Fazal Akber 
Khan, a vizitat Muzeul arheologic 
din Taxila. localitate din apropie
re de Rawalpindi — unde au fost 
scoase la lumină vestigiile unor 
vechi civilizații, care s-au dezvoltat 
din secolul șase înainte de era 
noastră și pînă în secolul șase al 
erei noastre.

Diferitele exponate — sculpturi, 
statuete, obiecte de podoabă din 
aur și argint, obiecte de uz casnto 
monede — constituie o ilustrare 
vie a puterii de creație, a talen
tului și iscusinței unui popor stră
vechi ce își consacră azi eforturile 
făuririi unei vieți noi, mai bune.

La încheierea vizitei, tovarășa 
Elena Ceaușescu, exprimîndu-și a- 
precierea pentru grija depusă în 
conservarea și reconstituirea aces
tor mărturii ale trecutului, a sem
nat în cartea de onoare.

COPENHAGA (prin telex). — E- 
chipa de box a României a făcut o 
foarte bună impresie în capitala 
Danemarcei, unde a învins selec
ționata țării gazdă cu 8—2. Pugl- 
liștii români s-au dovedit prea pu
ternici pentru adversarii lor da
neza. Nimeni aici nu a contat pe 
un rezultat mai strîns, în schimb 
a fost o mare surpriză victoria Iul 
Ole Maibom asupra campion>uluî 
european de tineret Dinu Condurat. 
Dintre boxerii români, au impre
sionat îndeosebi Pometcu, Dobrescu 
și Alexe. Greul român — acum la 
a treia victorie asupra lui Jens Brix 
Andersen — a avut de furcă cu 
tinărul său adversar, dar arbitrul 
care nu i-a acordat votul său a 
greșit grav. La fel, „pana" Ștefa-

novici merita decizia în unanimitate 
după meciul cu Peter Christiansen. 
O decizie nelogică s-a dat și Ia 
partida dintre Carsten Andersen și 
Marcel Lupu, dar — în mod ciudat 
— victoria danezului 
minată de opțiunile 
neutru suedez și a 
român 1

Cele mai frumoase 
galei au fost cele de 
cocoș, pană (Pometou).

a fost deter- 
judecătorului 
judecătorului

meciuri ale 
la categoriile 

i, ușoară și 
grea. De altfel, despere Ion Alexe 
presa locală a scris : „El nu este o 
mașină de pumni, ci un boxer se
rios, probabil harnic în antrena
mente și talentat. El lovește — gîn- 
dit — doar atunci cînd trebuie".

MOGENS JACOBSEN 
.Berlingske Tidende" - Copenhaga

ILIE NĂSTASE
Teddy Young la podea, în urma ți
nui croșeu. Traian Cerchia se în
dreaptă spre colțul neutru. Arbi
tru Petre Epureanu pregătește în
ceperea numărătorii. Sfîrșitul me

ciului e aproape...
Foto: Nordisk Presse — Copenhaga

PRIMUL TENISMAN EUROPEAN IN 1972
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FRAGA, 9 (Agerpres). — Te- 
nismanui român Ilie Năstase a fost 
desemnat în urma anchetei orga
nizată de cunoscutul cotidian 
„Ceskoslovenski Sport", drept cel 
mai bun jucător european al anu
lui 1972. Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine ș M. Orantes (Spa
nia). J. Kodes (Cehoslovacia). A. 
Gimeno (Spania), A. Metreveli 
(U.R.S.S.), P. Proisy (Franța). A. 
Panatta (Italia), Barthes (Franța),

PARTIDA CIOCÂLTEA—PÎDEVSKI 
REMIZĂ IN TURNEUL DE LA ORENSE

MADRID, 9 (Agerpres). — A 
început turneul internațional mas
culin de șah care are loc în orașul 
spaniol Orense. Ciocâltea (România) 
a remizat cu bulgarul Pîdevski. 
Medina (Spania) a cîștigat la Ja- 
nosevici (Iugoslavia). Au fost în
cheiate remiză partidele : Parma 
(Iugoslavia) — Cobo (Cuba). Durao 
(Portugalia) — Mednis (S.U.A.), 
Castro (Filipine) — Pomar (Spania). 
Partida dintre Gheorghiu (Româ
nia) și Benko (S.U.A.) a fost între
ruptă la mutarea a 40-a. Turneul 
se încheie Ia 20 ianuarie.

tn imagine — prima festivitate de premiere din cadrul actualei ediții a 
Jocurilor Africane. Aigerianul Nourradine Boutagou primește medalia 

de aur după succesul său la 200 m delfin

PRIMII CAMPIONI
Al JOCURILOR AFRICANE

în rom pe

ca

*.da

■a

IUGOSLAVIA: 

DOUĂ ECHIPE 
ÎN LUPTĂ

PENEDU TITLUL DE CAMPIOANĂ,
OPT-PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII!

ultimei etape a turului, specialiștii, 
cronicarii, amatorii de statistici, cu 
toții au proclamat la unison că ele
mentul care a caracterizat prima 
parte a campionatului iugoslav 1972— 
1973 a fost constanța în jocuri bune 
sau, dimpotrivă_ proaste, a celor 18
divizionare. Clasamentul a suferit 
foarte ouține modificări pe parcursul 
celor 17 etape. Liderul nu s-a schim
bat aproape deloc, echipele care au 
început bine au jucat așa în con
tinuare, cele care au început cu re
zultate slabe nu s-au mai corectat 
substanțial pe parcurs. Una sau două 
„surprize de etapă" în tot turul cam
pionatului. Bineînțeles că, după o 
astfel de dispută generală. în final 
s-a ajuns la un clasament care și 
el nu este decît imaginea a tot ce 
s-a petrecut în toamna aceasta în 
fotbalul iugoslav.

Lider comod, instalat chiar din 
a doua etapă. Steaua roșie Belgrad 
a fost, indiscutabil, cea mai bună 
echipă a turului. Constantă nu nu
mai în obține: ea de puncte pe teren 
propriu sau în deplasare, ci' și în 
jocuri bune, cea mai populară echipă 
din Iugoslavia a pierdut doar două 
jocuri (in etapa a IlI-a, cu Zelezni- 
cear : 0—1 ; și în ultima etapă, la 
Split t 0—2 cu Hajduk), cea de a 
doua generată și de oboseala jocu
rilor din Cupa U.E.F.A. Dar, dacă am 
pomenit de această competiție euro
peană, trebuie să spunem că Steaua 
roșie, eliminată în acest an de ce
lebra Tottenham (deși cu Geaici, A- 
cimovici, Krivokucea, Pavlovici, Bo- 
ghicevici, Lazarevici — toți interna
ționali — în formație), nu reușește 
încă performanțe deosebite pe plan 
continental. Este o critică pe care 
antrenorul Miljanici o recunoaște ca

îndreptățită. El speră însă ca — obți- 
in nou titlu de campioană cu 

sa, și deci primind dreptul 
participa la ediția viitoare a 
campionilor eurooeni — în se- 
viitor Steaua roșie să reușească

ochip3 
de a
Cupei 
zonul 
„marele pas". Deocamdată, nu putem 
spune decît că echioa belgrădeană 
este cea mai îndreptățită candidată 
la titlu.

CLASAMENTUL TURULUI
1. Steaua r. Belgrad 17 11 4 2 34-11 26
2. Velej Mostar 17 9 7 1 28-11 25
3. O.F.K. Beograd 17 8 5 4 23-16 21
4. Partizan Belgrad 17 8 5 4 24-19 21
5. Sarajevo 17 8 4 5 30-23 20
6. Sloboda Tuzla 17 6 7 4 18-14 19
7. Zelestnlcear 17 7 4 6 25-22 18
8. Radniciki Niș 17 7 4 6 15-18 13
9. Celik Zenlța 17 6 5 6 18-24 17

10. Hajduk Split 17 7 1 9 23-21 15
11. Boraț Banja-Luka 17 4 6 7 12-12 14
12. Olimpija

Ljubljana 17 5 4 8 16-18 14
13. Vardar Skopljb 17 5 4 8 17-27 14
14. Vojvodina

No vi Sad 17 5 .3 9 23-25 13
15. Sutjeska Nikșiei 17 5 3 9 17-26 13
16. Dinamo Zagreb 17 4 5 8 10-22 13
17. Bor 17 4 5 8 15-28 13
18. Spartak Subotița 17 4 4 9 18-29 12

Velej Mostar, a doua în clasamen
tul turului, nu a „conturbat" deloc 
poziția de lider a echipei belgrădene, 
dar a urmărit-o perseverent, pe tot 
parcursul turului, n-a lăsat-o să . se 
distanțeze prea mult și a terminat 
doar cu un punct mai puțin., O sur
priză comportarea echipei d'in Mos
tar ? Și totuși, nu ! De cîțiva ani. 
„11 “-le antrenat de Rebaț se află în 
plutonul de frunte al fotbalului iu
goslav. De altfel, la Velej joacă Ba- 
jevici. Măriei și Vlădici, adică trei

J. Gisbert (Spania), F. Pala (Ceho
slovacia) și Ion Tiriac (România), 
în comentariul agenției de presă 
cehoslovace care transmite această 
știre sînt subliniate marile perfor- 

•manțe obținute de campionul ro
mân Ilie Năstase, cîștigător a nu
meroase turnee internaționale, pre
cum și al Marelui Premiu al Fe
derației internaționale de tenis.

în clasamentul feminin pe pri
mul loc a fost clasată Virginia 
Wade (Anglia), urmată de Frnn- 
coise Durr (Franța). Helga Mast- 
hoff (R.F. a Germaniei), Olga Mo
rozova (U.R.S.S.), B. Stove (Olan
da). G. Chanfreau (Franța) etc.

IGNIS VARESE NEÎNVINSĂ 
IN CAMPIONATUL ITALIAN

DE BASCHET
ROMA, 9 (Agerpres) — Campionatul 

italian masculin de baschet a continuat 
cu desfășurarea întrecerilor programate 
în cea de-a 11-a etapă. Iată principalele 
rezultate Înregistrate: Ignis — Maxmoblli 
93—62; Sinwnenthal — Partenope 98—75; 
Forst — Splugen 91—67; Mobllquatro — 
Gamma 78—77; Snaidero — Brill 82—76.

In clasament conduce Ignis eu 22 de 
puncte urmată de Simmenthal 20 puncte 
ți Forst 18 puncte.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Reprezentsntlv» de hochei a o așulut 
Moscova, aflată în turneu în S.U.A., a 
Jucat la New Heaven cu o selecționată 
locală. Hocheiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 9—4 (3—1. 3—1. 
3—2). Cel mal bun Jucător de pe teren 
a fost cunoscutul Internațional Aleksandr 
Malțev, care a marcat patru goluri.

Campionul mondial de box la categoria 
grea, Joe Frazier, a sosit la Kingston In 
vederea meciului pe care-1 va susțină, 
la 22 Ianuarie, cu șalangerul său oflefal, 
George Foreman. In cadrul unei confe
rințe de presă. Frazier a declarat urmă
toarele : .Sint excelent pregătit. Dispun 
de o condiție firi că care-ml permite să 
lupt in același ritm 30 de reprize. Sint 
convins câ-1 TOi învinge pe Foreman 
prin K.O. in primele reprize*.

In cxdrul turneului internațional de șah 
de la Hastings (Anglia) au fost conți- 
ouate partidele întrerupte din ultimele 
douâ runde, iată rezultatele înregistrate: 

♦stor. (Anglia) — Barcza (Ungaria) 
: Uhlmann (R_D. Germană) — A3- 
won (Suedia) remiză: Radulov (Bul- 
a> — Hon (Cehoslovacia) remiză, 
fruntea clasamentului se află acum 
lezui Hanston, cu 8 puncte, urinat 
danezul Larsen — 7.5 puncte și 
rr.ann — 7 puncte.

1—•

Concursul Internațional de ciclocros, des
fășurat la Varese, a fost ciștigat de spor
tivul francez Andră Wilhelm, cronome
trat pe distanța de 23,700 km cu timpul 
de 58:02. Pe locul secund s-a clasat en
glezul Atkins — la 1:21, urmat de italia
nul Vagneur la 1:37. Belgianul Norbeit 
Dedeckere. marele favorit al cursei, a 
ocupat locul patru, la 2:50 de învingător.

Au luat sfîrșlt întrecerile concursului In
ternational de patinaj viteză de la Inzell, 
Ia care au participat sportivi și sportive 
din U.R.S.S., Finlanda, Suedia, Olanda șl 
R.F. a Germaniei. La masculin, victoria 
a revenit cunoscutului campion sovietic 
Valeri Muratov, care, la multiatlon, a 
totalizat 162,225 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat compatrioții săi Juri 
Muratov — 162,655 puncte și Vladimir 
Komarov — 163,085 puncte. Concursul 
feminin a fost cîștigat de patinatoare* 
finlandeză Tuula Vilkas, cu 192.753 
puncte.
N
La Bolzano, au început întrecerile tradi
ționalei competiții de fond denumită 
-Săptămîna «chiului". în proba de 15 
km. victoria a revenit suedezului Tho
mas Magnusson, care a realizat timpul 
de 41:27,5. Pe locurile următoare s-au 
clasat Gunnar Larsson (Suedia) — 
42:12.2 șl Tommy Limby (Suedia) —* 
42.12.4.

PĂGUBAȘII 
FORMULEI 1

Constructorii de automobile de 
formula 1 nu sînt chiar niște 
muritori de foame. Ei obțin sume 
bunicele de la organizatorii 
curselor de Grand-Prix, extrag 
profituri din. relațiile — create 
de publipitate — cu sprijinitorii 
financiari (așa-numițil „sponsori") 
și unii (de pildă March, Brabham 
sau McLaren) mai vînd și mașini 
de curse unor snobi. Așadar sur
sele de venituri n-u sînt chiar 
sărace.

De curlnd, „Formula One Con
structors Association" & anunțat 
câ în 1973 nu va mai participa 
la nici un mare premiu care nu 
e dotat eu premii de start și de 
clasare în valoare de cel puțin 
87.000 de lire sterline. în sezonul 
trecut, ei se mulțumeau și cu 
42.000 de lire. Organizatorii s-au 
îngrozit de acest spor' de peste 
100 la sută în pretențiile con. 
structorilor, au anunțat că nu 
vor plăti mai mult de 50.000 si 
au amenințat că vor deschide 
porțile Grand-Prix-urilor si altor 
mașini.

Conflictul nu e deschis de azi, 
de ieri, pentru că nici construc
torii și echipele de pilqțî nu sînt 
mostre de naivitate. Le Marele 
Premiu al Spaniei pe 1972, de 
pildă, chiar înainte de începerea 
cursei, ei au lansat un ultima
tum, cerînd mărirea premiilor și 
amenințînd cu boicotul dacă pre
miile nu sînt plătite la două ore 
după încheierea cursei (s-au plă
tit, de fapt, după patru ore...). 
Ultimatumul s-a repetat Ia Mor 
naco.

Ea rîndul tor, organizatorii nu 
fac parte din tagma sărăcimii. 
Ea un Mare Premiu, care aduce 
pe parcurs 200.000 de spectatori, 
încasările sînt considerabile, 
chiar dacă abstragem premiile, 
polițele de asigurare ș.e.

Singurul păgubit si păcălit în 
toată afacerea aceasta rămîne 
publicul. Locul în picioare la o 
mare cursă costă de pe acum 
foarte mult (10—15 mărci, de 
pildă, în R.F.G.). Odată cu pre
tențiile constructorilor, organiza
torii vor spori prețurile biletelor 
și se intră astfel Initr-un cerc vi
cios din care ieșirea e foarte 
grea: organizatorul oferă con
structorului măi mult; în conse. 
cință, spectatorul va plăti bile
tul mai scump șl va veni în nu
măr mai mic, preferind transmi
sia televizată î la public redus, 
descrește interesul sprijinitorilor, 
pentru că scade eficiența publici
tății...

Și uite așa, Grand-Prix-urile 
s-ar putea duce de rîpă.

Victor BANCIULESCU

O (»zâ dintr-on meci considerat la vTemea lui (etapa a doua a campionatului) ca terminat cu surpriză : Steaua roșie 
_  Velej Mostar, 1—1 Ia Belgrad ! In imagine, Geaici (In dreapta) și colegii Iui incearcă să anuleze avantajul luat de jucătorii 
oaspeți (reprezentați In fotografie de fundașii Glavovici și Ristici) prin golul înscris de Dușan Bajevici. Pînă la urma, 
Steaua roșie va egala prin Vc;:n Lazarevici, dar nu trebuie uitat că meciul retur va avea loc la Mostar...

FOTO : V. Jadresin — TEMPO-Belgrad

dintre jucătorii de bază din echipa 
națională iugoslavă, care în sezonul 
încheiat — datorită și iui Bajevki 
(golgeterul), Vlădici (coordonatorul de 
joc) și Măriei (apărătorul porții) — 
a reușit un spectaculos „come-back" 
pe vechile poziții. Admiratorii Iui 
Velej își denumesc ingenios echipa 
„motorul împrumutînd ini
țialele de la numele celor trei fot
baliști internaționali ai săi. Velej a 
intrat în pauza dintre sezoane cu gîn- 
dul la „marea lovitură* din returul 
campionatului, după părerea unanimă 
ea fiind singura echipă care poate 
periclita poziția echipei Steaua roșie. 
(De remarcat că Velej va juca cu 
echipa lui Geaici Ia Mostar, într-o 
partidă care poate deveni decisivă !) 
„Motorul B.M.W.* va trebui însă să-și 
demonstreze din plin forța în „raliul 
primăverii".

Urmează în clasament un Dluton 
de trei echipe — O.F.K., Partizan șl 
Sarajevo — care, ca nivel de joc și 
ca punctaj, au realizat întocmai ceea 
ce se prevedea la începutul sezonului, 
adică o comportare medie. Steaua ro
șie și Velej par să nu fie amenin
țate de aceste 3 formații, dar ținînd 
cont că mai sînt totuși 17 etape de 
jucat și că multe s-ar mai putea în- 
tîmpla, nu este Imposibil ca una din

ele să concureze și la titlu. Șansele 
sint mal ales de partea lui O.F.K. 
Beograd, care — cu Stepanovici, 
Petkovici și Santraci în formație — 
a reușit un excelent sezon interna
țional, eliminînd succesiv din Cupa 
U.E.F.A. pe Dukla Praga, Feyenoord 
Rotterdam și Beroe Stara Zagora.

Un alt pluton, format din cinci e- 
chipe, așa-zisul „mijloc de aur", pare 
asigurat de surprize neplăcute. Plu
tonul e condus de Sloboda din Tuzla, 
urmată îndeaproape de Zeleznicear 
Sarajevo, campioana „en titre", de la 
care însă se aștepta mai mult. Bukal 
și colegii săi joacă însă în ultimul 
timp prea economicos, resemnat chiar, 
eu o surprinzătoare automulțumire. 
La periferia clasamentului sînt pre
zente în lupta cu retrogradarea nu 
mai puțin de opt echipe, de Ia lo
cul 11 la 18, departajate de numai 
două puncte ! Printre ele se află și 
cunoscuta echipă Dinamo din Zagreb, 
fostă campioană, pentru prima oară 
de la înființare într-o asemenea si
tuație critică. Iată cum, schimbînd 
șase antrenori în cinci ani, ducînd o 
greșită politică de cadre, cu conti
nue certuri și. disensiuni în sinul său, 
un club celebru a ajuns să se zbată 
neputincios în propria-i mediocritate. 
Este deci unul din puținele elemente

de surpriză ale campionatului actual. 
Printre echipele „sufocate" se află și 
Vojvodina, echipă care în campiona
tul trecut a fost destul de aproape 
de titlu. în orice caz, lupta dintre 
Dinamo, Vojvodina, Spartak. Bor, O- 
limpija, Boraț, Vardar și Sutjeska și, 
bineînțeles, deznodămîntul ei va crea 
un plus de suspense, reprezentînd u- 
nul dintre elementele de interes ale 
returului de campionat, care se va 
relua la 4 martie.

Lucrul cel mai dezolant din sezo
nul încheiat a fost aspectul tribune
lor ; în majoritatea cazurilor goale. 
Media spectatorilor la competițiile de 
baschet a fost mai mare decît la 
fotbal ! Jocuri slabe, evoluții nein
teresante, goluri puține, lipsa de sur
prize sau de schimbări de lider, toate 
au creat o stare de apatie în rîndul 
spectatorilor, care au început să vină 
din ce în ce mai puțini la stadion. 
Iată elețnentql care dă cel mai mult 
de gîndit conducătorilor de cluburi în 
pauza care a intervenit în desfășu
rarea campionatului. Aici nu se mai 
poate sta prea mult în expectativă. 
Iar spectatorii nu pot fi readuși în 
tribune decît cu garanția jocurilor de 
calitate...

Dușan BUGARIN
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