
VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN PAKISTAN
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au părăsit joi, di
mineața, orașul Lahore, capitala 
provinciei Punjab, îndreptîndu-se 
spre Karachi, ultima etapă a vizitei 
oficiale în Pakistan.

Pe aeroportul internațional al ora
șului Lahore a avut loc, cu acest 
prilej, ceremonia oficială de rămas 
bun dintre oaspeții români și pre
ședintele Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto.

Aerogara era, ca și în ajun, la 
sosire, împodobită sărbătorește. Au 
fost arborate drapelele de stat ale 
celor două țări. O mare mulțime 
l-a salutat din nou cu simpatie și 
cordialitate pe conducătorul Româ
niei socialiste.

Pe podiumul instalat în fața aero
gării au luat loc președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Zulfikar Aii Bhutto. Au fost into
nate imnurile celor două țări, după 
care o unitate a forțelor militare 
pakistaneze a dat onorul.

Cei doi șefi de stat au trecut în 
revistă garda de onoare.

La sfîrșitul ceremoniei, garda de 
onoare a defilat prin fața podiu
mului unde se aflau cei doi con
ducători de stat.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat 
apoi rămas bun de la guvernato
rul provinciei Punjab, Ghulam 
Mustafa Khar, de la ministrul 
principal al provinciei, Mehraj 
Klalid, de la celelalte oficialități 
locale.

La rîndul său, președintele Zul
fikar Aii Bhutto își ia rămas bun 
de la persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe șeful statului român în 
vizita sa în Pakistan — George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae M. Nicolae. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co-

merțului Exterior, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Consiliului 
de Stat.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau un călduros ră
mas bun de la președintele Zulfikar 
Aii Bhutto.

„A fost o mare plăcere și onoare 
pentru noi, pakistanezii, să vă pri
mim în țara noastră" — a spus 
președintele Pakistanului.

„Vă mulțumim domnule pre
ședinte și vă așteptăm în România" 
— a răspuns tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cei doi șefi de stat și-au strîns 
apoi mîinile cu cordialitate și s-au 
îmbrățișat.

La ora 9 30 (ora locală). nava 
prezidențială a decolat, îndreptin- 
du-se spre Karachi.

Oaspeții români au călătorit la 
bordul unui 
dispoziția lor 
Pakistanului.

avion special pus la 
de către președintele

★
După un zbor care -a durat a- 

proape două ore, avionul preziden
țial a sosit la Karaclii, capitala pro
vinciei Sind, cel mai important cen
tru urban și economic al Pakista
nului. Orașul a cunoscut în ulti
mii ani un ritm rapid de dezvol
tare. El concentrează o bună 
parte a tinerei Industrii pakista
neze — mari unități siderurgice, 
petrochimice, de construcții de ma
șini, textile. Numeroase edificii noi 
și modeme au fost ridicate in ul
timii ani, iar rada portului cunoaște 
o vie și intensă activitate. Toate 
acestea conferă orașului de pe țăr
mul Golfului Oman atributele unei 
adevărate metropole. Acesta este 
orașul care găzduiește ultima etapă 
a vizitei oficiale a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Pakistan.

Aproape de ora prânzului, a..-

onul prezidențial a aterizat pe aero
portul internațional Karachi. în in- 
timpinarea președintelui Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți oaspeți ro
mâni au venit guvernatorul pro
vinciei Sind, Mir Rasul Bux Talpur, 
ministrul principal al provinciei, 
Mumtaz Aii Bhutto, alte oficialități 
civile și militare.

Cortegiul oficial se îndreaptă spre 
Mausoleul lui Mohammad Aii 

pakis- 
este supranumit 

ele națiunii). 
Consiliului de Stat

Jinnah, fondatorul statului 
tanez. care 
Quaid-e-Azam (pâri

Președintele
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a depus o co
roană de fiori la M 
Mohammad Aii Jmnah.
lui român, persoanele 
mâne și pakistaneze 
însoțit au păstrat un 
reculegere.

După ceremonia de la Mausoleu, 
cortegiul oficial s-a îndreptat spre 
reședința rezervată oaspeților ro
mani. Palatul guvemoratului pro
vinciei Sind.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat de guverna
torul provinciei Smd să ia cunoș
tință de citeva obiective economi
ce importante <fcn :med.ata apro
piere a orașului : Centrala atomo- 
electricâ Kanupp, Societatea națio
nală de rafinare a petrolului. Uzi
na de mațim-uneite Pakistan, ilus
trări vii ale transformărilor înnoi
toare care se petrec in această 
țară.

ELcopteruI special pas la dîspo- 
ziția șefule, statul., rotnân ateri
zează pe uo plafou d.n vecinăta
tea centrales atocntelectrke- Pre
ședintele Cons.uulu; de Stat al

âusoleul lui 
Șeful statu- 
oficiale ro- 
care l-au 

moment de

petrec in
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IN C.C.E. LA BASCHET, LA PITEȘTI,

Dinamo și Ț.S.K.A. Moscova
au furnizat un meci spectaculos

Oaspeții au câștigat
Prirnul meci dintre echipele mas

culine de baschet Dinamo București 
și Ț.S.K.A. Moscova, desfășurat ieri 
seară în sala Floreasca în fața a 
2 000 de spectatori, în cadrul sfer
turilor de finală ale C.C.E., a fost 
cișiigat de oaspeți cu scorul de 
94—80 (44—37).

întilnirea de ieri a purtat am
prenta unei partide spectaculoase, 
aprig disputată de-a lungul celor 
40 de minute de joc. Dinamoviștii 
și-au apărat cu mult curaj șansele 
in fața unui adversar care pornea 
net favorit prin valoarea lotului și 
performanțele anterioare. Diacones- 
cu. Novac, Popa și Chivulescu (cei 
mai buni din formația Dinamo), a- 
jutați de Georgescu, au izbutit să 
joace de la egal cu Ț.S.K.A. majo- 
r.tatea timpului, reușind chiar să 
obțină avantaj la jumătatea primei 

(16—12 în min. 8). în con- 
scorul a evoluat strîns 
26—24), iar în partea a 
partidei tabela electronică

reprize 
tinuare, 
(20—20. 
doua a
a indicat din nou scor egal (57-57, 
59—59. 61—61 și 63—63). în final, 
insă, baschetbaliștii de la Ț.S.K.A., 
mai omogeni (antrenorul Aleksandr

Popa, flancat de 
virkin. Va încerca
înscrie un nou coș

tru Dinamo.

Ko-
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cu 94-80

vV’t* ".-s: 5 Vă

\ A

R-4*

•<

"’■si

■y

Foto :
Theo MACARSCHI

c ■' ■>.;

■

fi

-■

■R illllWl

Fty jjL' ;

1

£

*

I ncepind cu acest număr, 
ziarul nostru își propune 
să publice o suită de 
ample reportaje despre 
viața sportivă din ora

șele țării. Este in intenția re
dacției consemnarea dimensiu
nilor de astăzi ale educației fi- 
fice și sportului, a împlinirilor, 
faptelor mai deosebite, dar și a 
problemelor care, toate împreu
nă, exprimă preocuparea și 
sprijinul acordat acestor impor
tante activități de interes națio
nal. Itinerariile pe care le vor 
străbate reporterii ziarului cu
prind, îndeosebi, orașe despre 
care, în general, s-a scris mai 
puțin, care nu se bucură incă 
de renumele unor centre spor
tive puternice, cu tradiții ;i va
lori, cu pondere in activitatea 
de performanță a sportului ro
mânesc.

In baza indicațiilor de par
tid, educația fizică și sportul 
trebuie să cunoască, însă, o 
largă dezvoltare pe întreg cu
prinsul patriei, să angreneze 
un număr cît mai mare de ce
tățeni, întregul tineret, să ofere 
tuturor elementelor talentate 
posibilitatea de afirmare in a- 
cest domeniu, lată direcții pe 
care ne propunem să le urmă
rim in reportajele ce le>vom pu
blica sub titlul: „VIAJA SPOR
TIVA A ORAȘELOR ȚARII-.

a utilizat 11Gomelski 
jucători înscriși pe foaia 
traj), superiori ca talie, s-au dis
tanțat,

Din 
cat în 
medov 
prin recuperările sale) și Edeșko 
(un mare tehnician), dar și ceilalți 
jucători au impresionat prin pre
gătirea fizică, tehnică și prin pre
cizia aruncărilor la 
mo am evidențiat 
tuturor jucătorilor, 
echipa bucureșteană 
repriza secundă să refacă un han
dicap de 13 puncte (41—54 în min.

din cei 12 
de arbi-

obținîind un succes meritat, 
lotul oaspeților i-arh remar- 
mod deosebit pe Zarmuha- 
(prin punctele înscrise și

coș. La Dina- 
combativitatea 

datorită căreia 
a reușit ca în

Ambițiile sț. SE ■ SCRIE CU PASIUNESUCEAVA:

mai frumos 
campianatul 
înainte de....

Este ceea ce și-au
zăpadă

24). Efortul s-a resimțit, însă, în 
finalul meciului.

Punctele au fost marcate de: 
Diaconescu 27, Novac 18, Popa 14, 
Georgescu 10, Chivulescu 7, Cer
nea 2, Dragomirescu 2 (a mai ju
cat Niculescu) pentru Dinamo, res
pectiv Zarmuhamedov 28, Kova
lenko 17, Petrakov 12, Belov 10, 
Edeșko 10, Miloserdov 4, Iliuk 2, 
Kovîrkin 4, Djacenko 3, Iastrebov 
4 (a mai jucat Kulkov). Au arbi
trat F. Velkey (Ungaria) și A. Ca- 
kaloz (Turcia).

Returul la 18 ianuarie, la Mos
cova.

D. STANCULESCU

...

Cu un deceniu-două in urmă. a 
te încumeta să pleci La Suceava 
pentru un reportaj, din sfera acti
vității sportive reprezenta. Intr-un 
fel, un act de temeritate. Riscul de 
a nu găsi prea multe elemente de 
referință, te descumpănea din start

Cu totul altfel se petrec lucrurile 
astăzi, dună trecerea pătrarului de 
veac de Republică. Suceava, aidoma 
tuturor orașelor țârii, a cunoscut o

tsa pe 
așezare

ai
celor 

săi.

...SUTE DE COHI PE
PATINOARE

dintre pionierii si școlarii Sucevei, 
ei rrprrzintâ un mod ideal de a-și 
petrece o oră-două din timpul liber, 
In fiecare seară. Ion Bosinceanu 
■ti di r.t.-e e Face patinaj de
6 *.t acum. are 13 și este in clasa 
a Vii-a Scol;: generale nr. 1), fiind 
nelipsit de la concursurile 
zate de municipiu, la fel ca 
Morașanu (clasa a Vil-a, 
generală 2) și Sorin Bejan 
VUI-a. Școala generală 4)

organ! - 
$i Gigi
Școala 
(cl. a 

pentru

In lumea occidentală
Tiberiu

Paul
STAMA 
IOVAN

F :-£-af.; de S. BAKCSITendințe profesioniste în nap. a 2-a)sortite eșecului zîn unele sporturi de iarnă și de vară
• Pentru prima oara sportivi sub contract in patinaj
viteza și călărie • Experimentele in schi și atletism

. * nu au șanse de reușită
Avery Brundage a avut totuși dreptate. După in

ft Jocurilor Olimpice de iarnă și de vară din 19*2,
Așadar, bătrînul 

cheierea ultimei ediții 
se constată o rapidă și uluitoare proliferare a profesionismului in sport. 
Fenomenul nu urmează un traseu firesc. Nu excelerța rezultatelor deter
mină apariția profesionismului sportiv, ci ingerința tot mai marcată a 
cercurilor de afaceri in viața sportului. Se descoperă tot mai des vocații 
în ăcest domeniu și apar tot felul de întreprinzător; (mai mult sau mai 
puțin obscuri) care — sub aparența unor mecenați plini de filar.’.ropie — 
exploatează pe de o parte naivitatea unor sportivi, iar pe de altă parte 
tentația spre marele spectacol sportiv a unei bune 
mondial.

pârți a publicului

Astfel, pe lingă tradiționalele dis
cipline profesioniste cunoscute în 
Europa (fotbalul, boxul și ciclismul), 
s-au ivit și continuă să se ivească 
ramuri 
cearcă 
plată".

noi în care inițiatorii 
să introducă „sportul

în-
cu

SLALOM PE BANI

„slalom paralel" 
profesionist, la 
acest sezon și 
limpic Jean-Claude Killy, nu cu 
prea mult succes, dar cu dorința 
de a-și rotunji veniturile pe orice 
cale, inclusiv aceea periculoasă a 
unor întreceri dese și obositoare.

desporturile 
că pe pistele

Pentru a începe cu 
sezon, să menționăm 
americane continuă spectacolele de

f

ale circului de schi 
care s-a întors in 
triplul campion o-

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

HANDBALUL FEMININ
IA ASTĂZI STARTUL
INTR-UN NOU SEZON 

COMPETITIONAL
Astăzi, în Sala sporturilor din 

Pitești, începe sezonul competițio- 
nal 1973 al handbalului nostru fe
minin. Este un start cu semnifica
ții, deoarece este anul „mondiale
lor" din Iugoslavia, anul pe care 
sportivele și antrenorii și-l doresc 
să fie al succeselor. După cum se 
vede, sezonul handbalistelor durea
ză un an întreg. început în ianua
rie, la Pitești, el se va încheia în 
decembrie, la finele campiona
telor mondiale. Echipa Universi
tatea Timișoara — campioana en 
titre — susține, tot în luna ianua
rie, meciurile din sferturile de fi
nală ale C.C.E. cu campioana Da
nemarcei, F.I.F. Copenhaga, și se 
gîndește că ar putea străbate dru
mul pînă la finala de la Bratisla
va... Mai ales că I.E.F.S., princi
pala contracandidată la titlu, a 
repurtat un succes de prestigiu la 
Rostock, dispunînd de Jalgiris Kau
nas, Empor Rostock și H.G. Co
penhaga.

Revenind la campionatul divizio
nar, să precizăm că astăzi, sîmbă- 
tă și duminică, Sala sporturilor 
din Pitești găzduiește al doilea 
turneu de sală al turului II, eta
pele XIII,XIV și XV. Programul 
este următorul :

VINERI : Rulmentul Brașov — 
Progresul București, I.E.F.S. ■— Vo
ința Odorhei, Textila Buhuși —• 
Constructorul Timișoara, Uni verși-, 
tatea București — Mureșul Tg.' 
Mureș, Universitatea Timișoara —' 
Rapid București ; '

SÎMBAtA : Progresul București
— Constructorul Timișoara, Ra
pid București — Rulmentul Bra
șov, Mureșul Tg. Mureș — Univer
sitatea Timișoara, Textila Buhuși
— I.E.F.S., Voința Odorhei — Uni- ,
versitatea București ; k

DUMINICA : Rulmentul Brașov
— Mureșul Tg. Mureș, Progresul
București — Rapid București, Con- ■ 
structorul Timișoara — I.E.F.S..
Universitatea Timișoara — Voința 
Odorhei, Universitatea București
— Textila Buhuși.

(Continuare tn pag. a la)

DINAMO S-A DESPRINS DECISIV ÎN CURSA
PENTRU TITLUL DE CAMPIOANA LA HOCHEI

Așadar finalul celui 
și pasionant duel din 
de hochei s-a consumat 
termen. DINAMO BUCUREȘTI asi- 
gurîndu-și prin victoria de miercuri 
seara un avans apreciabil în clasa
ment (4 puncte), pe care adversara 
sa. Steaua, nu-1 mai poate, anula 
intr-un singur meci, atît. cît a m.ai 
rămas de jucat în această ediție a 
întrecerii. Succesul dinamoviștilor 
bucureșteni nu constituie o surpriză, 
în ciuda faptului că în manșele a 
Il-a și a IlI-a ale diviziei A, replica 
hocheiștilor de la Steaua a fost 
mai viguroasă, sensibil superioară pe 
plan calitativ. Nu este surprinză
toare pentru că rezultatul unei 
comparații dintre forțele de care dis
pun cele două principale preten
dente la titlu este net favorabil 
formației Dinamo, superioară atît 
în ceea ce privește valoarea indivi
duală a jucătorilor care-i compun 
lotul, cit ți în direcția omogenității 
și a experienței in ansamblu a e- 
chipei. Pentru aceste motive victo
ria finală a Iui Dinamo București 
trebuie considerată pe deplin me
ritată, cu atît mai mult cu cît 
de-a lungul întrecerii această echi
pă s-a arătat mai bună. în acest 
sens rezultatele de pînă acum, de 
fapt criteriul cel mai obiectiv, sint 
concludente : 4—2, 2—2. 3—3. 2—1. 
Deci, din patru confruntări Dinamo

Pucul se apropie de poarta lui Netedu (Steaua), urmărit cu atenție de 
Costea (Dinamo), loniță, Justinian ji G. Szabo — toți de la Steaua. Vază 
din meciul de miercuri seara, în care Dinamo a învins pe Steaua cu 2—l

Foto : Dragoș NEAGU

TREBUIE SA-SI SPOREASCĂ PREOCUPĂRILE5

însemnari pe marginea consfătuirii de lucru
La sediu] Consiliului central al U.G.S.R. a avut loc 

sfătuite de lucru cu reprezentanți ai cluburilor și asociațiilor 
sportive sindicale nominalizate, în cadrul căreia s-au stabilit 
liniile directoare ale activității de performanță ce va fi desfă
șurată in aceste unităti, in perspectiva participării la Jocurile

a activului din aceste unităti

a obținut victoria in două. în timp 
ce Steaua nu a reușit decît două 
meciuri nule.

Dar. să ne oprim aici cu conside
rațiile referitoare la lupta pentru 
titlu și să revenim la partida de 
miercuri seara. în care aproape 
pe toată durata meciului, am asistat 
la o luptă fără menajamente, cu 
frecvente momente de hochei mo
dern, rapid și bărăbătesc. Semnifi
cativ în această privință este fap
tul că deși erau în joc tricourile 
și medaliile de camponi, totuși pri
ma sancțiune s-a dictat abia în 
min. 32 (Ionjță — Steaua) moment 
în care, speculînd prompt supe
rioritatea numerică de care benefi
cia prima oară, Dinamo a înscris 
golul victoriei, am zice chiar golul 
campionatului. Pentru respectarea 
adevărului trebuie spus că pînă 
atunci raportul de forțe pe gheață 
fusese aproximativ egal, în sensul

că în prima repriză Steaua a do
minat copios, în timp ce repriza 
secundă a început sub semnul tre-

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2 a)

Surpriză în seria a doua 
a campionatului de hochei

M. CIUC, 11 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Turul al iv-lea 
al seriei a doua din campionatul națio
nal de hochei a debutat cu o mare sur
pi iză. Ultima clasată, Avintul Gheor- 
ghieni, a reușit să depășească pe lide
rul seriei, I.P.G.G., scor : 5—4 (1—1, c—2, 
2—1). Meciul a prezentat interes nu 
atit prin jocul prestat de cele două e- 
chlpe, cît prin evoluția scorului.

In cel de al doilea meci s-au intilnit 
echipele Agronomia Cluj șl Tirnava O-, 
dorhei 3—4 (0—0, 3—3, 0—1).

Fr. SZEKEDI

o con-

tuturor 
dinca-

Prezența la consfătuire a 
șefilor secțiilor sport-turism 
drul Consiliilor județene ale sindi
catelor, a unui mare număr de spe
cialiști și antrenori, precum și a 
unor președinți șt vicepreședinți de 
cluburi și asociații sportive a făcut 
ca discuțiile să fie purtate la con
cret, în limbajul sarcinilor precise, 
al măsurilor practice și operative 
care să contribuie cit mai rapid și 
mai consistent la îmbunătățirea ac
tivității.

Din cuvîntul tovarășului Efrem 
Cherteș — șeful secției sport-turism 
din Consiliul central al U.G.S.R. — 
am reținut citeva probleme de o

importanță deosebită pentru bunul 
mers al sportului de performanță 
in cluburile și asociațiiie sportive 
sindicale din întreprinderi și insti- 

in care au fost nominalizate, 
cu acest prilej, 63 de secții 
mură de sport.

Cea dinții acțiune hotărâtă 
pornirea unei campanii de 
a sportivilor, de eliminare 
mentelor plafonate, fără perspecti
ve. care îngreunează procesul de 
antrenament, irosind totodată ve
nituri importante din bugeteie sec
țiilor. Paralel cu această acțiune, 
va fi declanșată o selecție care va 
îmbrăca un caracter de permanență.

lUțll

Pe ra-

a fost 
triere 

a ele-

cu atît mai 
stabilite sint 
xe. în mod special s-a hotărit ca 
procesul de selecție a viitorilor 
sportivi de performanță din secțiile 
sindicale să fie orientat spre elevii 
școlilor profesionale și spre tinerii 
muncitori, proaspeți absolvenți ai 
școlilor generale și încadrați apoi în 
producție — resurse încă insufi
cient folosite — în activitatea spor
tivă. '

O altă noutate, în această direcție, 
va fi înființarea unor școli sportive 
pe lingă marile platforme industri
ale, cea dinții unitate de acest gen 
urmind să prindă viață, în cursul 
acestui an, la Platforma industri-

mult cu cît criteriile 
deosebit de comple-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
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ASTĂZI, IN SALA FLOREASCA

UN ATRACTIV FESTIVAL AL TENISULUI
în cadrul tradiționalelor „Seri ale 

Scînteii tineretului", sala Floreasca 
va găzdui, astăzi, de la ora 17. o a- 
tractivă reuniune dedicată iubitori
lor tenisului. *

Pe programul acestei după-amieze 
cultural-sportive organizată de re
dacția ziarului „Scînteia tineretului" 
(cu sprijinul Federației române de 
tenis), figurează trei „reprize". în 
prima, se va proceda la tragerea la 
sorți în vederea stabilirii ciștigăto- 
irului concursului de pronosticuri, 
organizat cu prilejul „Turneului 
campionilor" de la Barcelona. De a- 
semenea. federația de specialitate va 
înmina primele seturi de rachete și 
mingi organizațiilor U.T.C. si asocia
țiilor sportive care au construit si 
amenajat terenuri de tenis, prin

munca patriotic^ a tinerilor ca ur
mare a acțiunii „Poate deveni tenisul 
un sport de masă

După o pauză muzicală (orchestra 
„Roșu și Negru"), se va putea ur
mări o suită de demonstrații de te
nis (simplu și dublu). Cap de afiș 
Ion Tiriac.

în fine, în repriza a treia a a- 
cestui micro-festival, populari actori 
(Toma Caragiu, Ștefan Bănică), a- 
preciate soliste de muzică ușoară 
(Anda Călugăreanu, Anca Agemolu, 
Corina Chiriac, Gabriela Teodores- 
cu și Aura Urziceanu) precum și 
valorosul cuplu de dansatori Doina 
și Cornel Patriehi, vor aduce oma
giul artei sportului în ofensivă — 
tenisul.
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• Se conturează o nouă garnitură națională • Importante măsuri
organizatorice, in

țn acest an, pugiliștii români vor 
fi supuși unui nou examen interna
tional important : campionatele eu
ropene. Competiția continentală ce 
se va disputa între 1 și 9 iunie, 
la Belgrad, se anunță deosebit de 
dificilă pentru fruntașii boxului ro
mânesc. Ei au o frumoasă carte de 
vizită, cîștigată cu prilejul ultime
lor ediții ale întrecerilor celor mai 
buni pugiliști amatori din Europa, 
pe care, la Belgrad, vor trebui să 
o apere.

Din discuțiile cu activiștii forului 
nostru de specialitate am aflat că 
în planul de muncă al federației fi
gurează o serie de probleme de ma
ximă importanță pentru dezvoltarea 
în continuare a boxului românesc, 
astfel ca la viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice, pugiliștii români să 
se prezinte așa cum doresc miile de 
iubitori ai sportului cu mănuși din 
țara noastră. Deci, fără a neglija 
obligația de a prezenta o echipă ca
pabilă să apere prestigiul de care 
se bucură sportul cu mănuși din 
România pe continentul nostru, spe
cialiștii trebuie să se preocupe de 
pregătirea și rodarea în competiții 
internaționale a unor tineri talen- 
tați, care să alcătuiască formația 
ce ne va reprezenta în 1976 la J.O. 
de La Montreal. De altfel, în vede
rile federației se află o serie de ti
neri evidențiați în competițiile in
terne și chiar internaționale ca Si-

scopul îmbunătățirii activității pugilistice

C $ ARAD (f) $1 ȘCOALA SPORTIVĂ 
buzău fb) - Învingătoare In turul 

CAMPIONATULUI DE JUNIORI
HUNEDOARA, 11 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru).
După trei zile de Întreceri viu 

disputate, s-au încheiat întrecerile 
turului campionatului național de 
juniori pe echipe la tenis de ma=ă. 
La această prima manșă a competi
ției s-au aliniat 12 echipe de băieți 
și 10 de fete. O luptă Interesantă 
•‘-a dat, în special, la băieți unde 
cele două protagoniste. Școala spor
tivă Buzău și Progresul București. 
®u terminat Întrecerile cu același 
număr de puncte, prima avînd însă 
un setaveraj mai bun. La fete, pe 
primul loc s-a clasat C.S. Arad care, 
deși doar cu un punct avans față de 
e doua clasată, C.S.M. Cluj, a fost de 
departe cea mai omogenă formație.

lată ultimele rezultate — BĂIEȚI : 
Școala sportivă Buzău — C.S.M. Cluj 
5—1, Progresul București — Univer- 
s’tatea Craiova 5—1. Școala sportivă 
Buzău----Progresul București 4—5,
Universitatea Craiova — C.S.M. Cluj 
5—4. FETE : C.S. Arad — C.S.M. 
Cluj 5—3, C.S, Arad — Spartac Bucu
rești 5—4, C.S.M. Cluj — Școala spor
tivă Buzău I 5—2. C.S.M. Cluj — 
Spartac București 5—2.

CLASAMENTE — BĂIEȚI: 1. Școa
la sportivă Buzău 21 p (setaveraj 54— 
11) — echipa formată din C. Roma
nesc u. C. Popovici, M. Dinu. L. Sipoș. 
antrenor — Em. Băcioiu). 2 Pr gre
șul București 21 d (52—16). 3. C S.M. 
Cluj 20 p (50—10). 4. Universitatea 
Craiova, 2Q, p (49—17). FETE: 1. C.S. 
Arad 18 p (Ileana Gyongyiisi. Liana 
Mi'iiuț, Cornelia Moț,, antrenor — E. 
Procopeț), 2. C.S.M. "CT-jj 17 n. 3. Spar- 
tac București 18 p, 4. Școala sportivă 
I Buzău 15 p.

ION VLAD

mion Cuțov, Traian Cerchia, Mircea 
Toni, Dinu Candurat, Marian Lazăr, 
Alexandru Popa. Paul Dragu, Con
stantin Șiefanovici, Marcel Lupu, 
Sandu Tlrîlă, Vasile Croitoru, Ion 
Siliște, Vasile Lehăduș. Acești spor
tivi, pregătiți în continuare cu multă 
atenție, pot realiza saltul valoric 
care să le permită să aspire la un 
loc în echipa olimpică pentru anul 
1976. Dar, așa cum aminteam mai 
sus, acești tineri pugiliști trebuie mai 
întâi rodați într-o serie de con
cursuri internaționale în care să .a- 
cumuleze experiența necesară.

Pe agenda de lucru a forului de 
specialitate mai figurează și unele 
acțiuni organizatorice capabile să 
îmbunătățească activitatea pugilis- 
tieă pe întreg cuprinsul țării. De 
pildă, apreciind importanța muncii 
în secțiile din provincie (care au 
fost neglijate în ultimii ani), fe
derația își propune întărirea sec
țiilor din unele centre cu veche 
tradiție ea Galați, Brăila, Constanța, 
Craiova. Reșița, Cluj etc., care să 
devină reale izvoare de cadre pen
tru sportul de performanță. De ase
menea, în colaborare cu M.E.I„ fo
rul central de specialitate va con
trola și îndruma cele 17 școli spor
tive. dîndu-le. în același timp, și 
sprijinul material necesar.

Se intenționează, de asemenea, să 
se înființeze noi centre puyilistice, 
acolo unde există teren favorabil, 
ca de pildă la Pitești, oraș în care 
aproape 8 000 de elevi urmează 
cursurile unor școli profesionale.

Incepînd cu acest an. în calen
darul intern al federației au fost 
reintroduse turneele pe categorii de 
greutate, competiție ce constituie un 
bun prilej de afirmare pentru o 
serie de tineri pugiliști din provin
cie, altfel necunoscuți de antrenorii 
federali. Aceste întreceri vor fi ur
mărite cu mai multă atenție de 
colegiul central de antrenori. în ve
derea ameliorării activității elemen
telor talentate depistate cu aceste 
ocazii.

Turneul internațional al României 
dotat cu „Centura de aur“ se va 
disputa în perioada 14—22 aprilie. 
La aceste întreceri vor fi înscriși 
cei mai buni boxeri români la fie
care categorie de greutate, competi
ția constituind un bun prilej de 
selecție în vederea participării la 
campionatele europene. Dar, așa 
cum aminteam mai sus. pregătirea 
pentru competiția continentală, ca 
și alcătuirea formației, vor fi e- 
fectuate cu gindul la Jocurile Olim
pice de La Montreal. în acest an, 
ca și în cei ce urmează, se va des
fășura o acțiune de Largă selecție 
și verificare a potențialului de luptă 
al tinerilor selecționați, pentru a 
se putea alcătui o garnitură capabilă 
să reprezinte — așa cum se cu
vine — boxul românesc la cea mai 
mare competiție mondială a pupi
li «njlui amator, la turneul olimpic.

Mihai FRANCA

Un dialog cu antrenorul emerit 
la scrimă Vasile Cheiaru — antre
nor federal — pe tema perspectiv 
velor „mușchetarilor” români în 
anul 1973 l-am apreciat a fi în 
măsură să ne ofere o imagine a 
posibilităților de afirmare a spor
tivilor acestei discipline în compe
tițiile internaționale.

— După finalele naționale ale 
„juniorilor mari" ati fost des
tul de categoric, afirmind că 
actualul val al cadetilor repre
zintă garanții pentru relansarea 
floretei. Rămineți consecvent a- 
cestei opinii ?

— Firește. Existența » numeroși 
tineri floretiști de talent, care mun
cesc cu stăruință și seriozitate, re
prezintă un prilej de optimism. îmi 
dă speranța câ vom putea aduce în 
prim plan, chiar în acest an. o 
echipă masculină de floretă, capa
bilă să se- ridice la valoarea celei 
pe care am avut-o nu cu mulți ani 
in urmă și care ne-a oferit satis
facția unor medalii in trei cam
pionate mondiale — aur la Mont

real (1967). bronz la Havana 
(1969) și Ankara (1970).

— Cum vedeți această e- 
chipă ?

— Lingă Țiu, titular de drept, 
care și-a reconfirmat valoarea in
ternațională, anul trecut, la J.O., 
echipa ar putea conta pe Aurel 
Ștefan, Paul Kuki, Gheorghe Por- 
dea, campionul anului 1972 la ju
niori mari, Francisc Hetz, Ladislau 
Ruff, Constantin Moise. Ar mai fi, 
desigur, și alți tineri floretiști (mă 
gindese la Tudor Petruș) care, 
printr-un volum mai mare de 
muncă, s-ar impune atenției.

— „Cazul Ștefan Ardeleanu" 
constituie un capitol închis 
pentru floreta noastră de per
formanță ?

— Asta depinde numai de Arde
leanu. Talent mare, am spus-o nu 
o dată, dar inegal, inconsecvent, 
lipsit uneori de ambiție. Și fără 
ambiție și muncă continuă, astăzi 
nu mai poți rezista in marea per
formanță.

— Relansarea floretei mascu
line ar putea să se realizeze

PATINAJ NU DE PATINATORI TALENTAȚI DUCEM LIPSĂI..
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Orele de disputare sînt : 15 — 
primul meci, 16,10 — meciul II, 
17,20 — meciul III, 18,30 — meciul 
IV și 19,40.

înaintea turneului de sală de la 
Pitești, clasamentul campionatului 
feminin de handbal, divizia A, ara
tă astfel :
1. UNIV. TIMIȘOARA 12 11 1 0 157-114 Z3
2. I.E.F.S. 12 14 1 1 154- M /I
3. Unlv. București 12 8 2 2 1*8-114 1»
4. Textila Buhuși M 5 t 5 114-114 12
5. Voința Odorhef 12 5 1 S 117-12» 11
6. Constr. Timiș. 12 4 2 4 îei-i» i»
7. Rapid Buc. 12 4 1 7 147-121 9
». Rulm. Brașov 12 4 4 1 124-141 8
3. Proșr. Buc. 12 3 • 9 43-144 4

14. Mureșul T*. M 12 1 • 11 74-121 2
Ultimul turneu de sală al edicte 

actuale a campionatului *e v» des
fășura la Iași, între 25 ș: 27 

,rțe .51 VA programa meciurile der
by, Intîiniriîe dintre Universitatea 
Timișoara. I EF5. și Univerșita- 
tea București.

Ultima ediție a campionatului 
republican de patinai artistic a re
prezentat. indiscutabil, un frumos 
succes al acestei discipline. O par
te dintre seniori și senioare și, în
deosebi junioarele II ți I au dove
dit, pe lingă talentul pe care-1 au 
ți o pregătire tehnică mulțumitoa
re, ținînd cont de numărul mic de 
ore de antrenament și de calitatea 
îndoielnică a gheții de care au be
neficiat înaintea acestor dispute.

Pe patinoarul din București au 
evoluat multe valori ale patinaju
lui artistic european și chiar mon
dial : campionii mondiali și olim
pici la perechi — Irina Rodina și 
Aleksei Ulanov, campionii mon
diali ți olimpici la individual 
Beatrix Schuba ți Ondrej Nepela. 
ca să ne rezumăm doar la aceste 
cîteva nume. Și am avut prilejul 
să-i vedem, pe micul ecran, și pe 
ceilalți mari ați ai gheții de la 
care am putut să apreciem ce în
seamnă o săritură dublă, una tri
plă, execuția figurilor în ritmul 
muzicii etc. etc. A fost o perioadă 
de timp cînd, avînd în memorie 
frumusețea evoluției acestor mari 
artiști ai gheții, întrecerile patina
torilor noștri ne apăreau o joacă, 
mai mult sau mai puțin reușită, a 
unor copii. Dar iată că acești copii 
au crescut și. receptivi la tot ce au vă
zut și văd in jurul lor, au început 
să imite pe marii maeștri. La în
ceput, desigur, stângaci. apoi din 
ce în ce mai bine, pină au ajuns să 

Ine ofere. Ia rindul lor. la recentele 
campionate de patinaj. întreaga 
gamă de sărituri duble și chiar și 
cîteva ..triple", intr-o execuție, a- 
devărat. mai puțin perfectă, car 
totuși promițătoare

Am ținut neapărat să facem 
precizarea de mai sus Intrării. 

• ccttvin#erea niastrâ este că p*-- 
f natorii artistici pe care C nvn. 
i asa jxrtâră rit rvtr—zrrsa bo-
I nori care po< și t-et r» pase Ia 
! vaboar* t-a^cwaasx este nece

sară • cc" i t A : să b M efere
* gbeață pestru antrena.—ect Spec-

tivii noștri abia dacă reușesc să 
„prindă" 10 ore de lucru săptă- 
mînal (!) și aceasta doar cîțiva 
dintre ei. In rest ..

Și lată în această direcție cîteva 
exemple concludente. Silvana Su- 
ciu este un mare talent. La 13 ani 
ea a cucerit primul ei titlu națio
nal la figuri libere. In compania 
senioarelor. Dar Silvana, la figu
rile de școală s-a clasat a 9-a din 
9 concurente! A mers foarte slab. 
Se vedea clar ci nu a exersat 
suficient. ?i end ar fi putut-o 
face ? Simona Grigorescu. junioa
ră II, campioană națională la li
bere a început programul intr-un 
ritm pe care dacă și l-ar fi menți
nut pină la «Crșît primea poate 
cel mai mare punctaj înregistrat 
în campionat. De la jumătatea pro
gramului. însă, ea a scăzut alura. 
Lipsa condiției fizice, căpătate pe 
gheață. în antrenamente, și-a spus 
cuvîntuL Roxana Stănișor. colegă 
de categorie eu Grigorescu. a exe
cutat aproape toate săriturile în 
apropierea mantinelei, iar la ateri
zare. eăutind să evite ciocnirea, se 
dezechilibra. Programul de figuri 
libere trebuie pregătit metodic. 
In condiții eft mai apropiate de 
concurs Or, băieții și fetele noas
tre nu au putut face acest lucru 
nici măcar intr-o singură zi. înain
tea desSșurării întrecerilor de 
campionat.

Socotim greșit faptul ci întrece
rile aceste: oi' .ne ediții a campio- 
natvlu: national de patinaj artistic 
eu fost prtî"z—-='e acum. Ia înce
put de an deși federația de spe- 
eizlcate nn-s> pusese în obiectiv
p-ezer.tarea vreunui sportiv sau 
sportive la caeepioaatete mondiale 
sau e-jropeoe Luna februarie sau 
chiar martie ar fi fest cu mult 
mat iBdxatte si gHriuiască cele 
«nat impartaose întreceri de pafc- 
ra; a> {Sr*J Iar fastei ar fi oferit

■.îte soor-rv-Jer să se pregă-

Șa arian lsU clasamentele finale 
ale eamp>«satului ia senioare și

VIAȚA SPORTIVĂ A ORAȘELOR ȚĂRII
(Urmare din pag. I)

care patinajul înseamnă ceva mai 
mu!t, înseamnă o prezență remar
cabilă în echipele de hochei pe 
gheață; înseamnă participarea la 
competițiile dotate cu „Cupa ani
versării Republicii", înseamnă, dacă 
vreți, aspirații la un loc în lotul de 
perspectivă al județului.

Gospodarii patinoarului de la 
Energia, in speță, Virgil Găinaru 
ți Emilian Boghean (care se ocupă 
absolut voluntar de întreținerea a- 
cestei baze sportive) se arată a fi 
extrem de bucuroși că peste 250 de 
copii suceveni vin aici pentru « 
deprinde tainele unuia dintre cele 
mai populare sporturi de iarnă. Cu 
a Iți 250 de copii prezenți pe pati
noarul din Calea Unirii, cu sulele 
de elevi de Ia nr. 1, 3 și 5 șl de la 
Liceul nr. 3, care și-au amenajat 
covoare de gheață chiar în incinta 
școlii... vă rugăm să trageți linie și 
să adunați. Patinaj de masă la Su
ceava, cu sute și mii de partici
pant!. Iată o realitate care reflectă 
pregnant, și pe plan sportiv, dezvol
tarea socialistă a orașului.
REȚINEȚI INIȚIALELE : R.C.S. — 
O ȘCOALA A RUGBY-ULUI
Aproape de domeniul incredibi

lului : ■ la Suceava ființează de cîți
va ani, „RUGBY CLUB ȘCOLAR", 
primul și, din păcate, unicul, pînă 
acum, în țară. Ființează pe lingă Li
ceul economic și cuprinde nu mai 
puțin decît 7 echipe reprezentând, 
pe lingă elevii de la „Economic", 
pe cei de la liceele Ștefan cel Mare 
și Petru Rareș, de la Grupurile 
școlare profesionale tehnic șl fo
restier ; 7 echipe care au un cam
pionat propriu la nivelul munici
piului. organizat primăvara și toam
na ; 7 echipe care formează ele
mente și pentru reprezentativele de 

‘ juniori ale Sucevei, constituind tot
odată, pepiniera „XV“-ului C.S.M. 
prezent în prima divizie a țării. 
Cojocaru, Ionescu, Vasiliu, Borș 
sînt elementele aflate în prim pla
nul activității rugbystice sucevene 
dar din urmă vin foarte mulți alții, 
pentru care sportul cu balonul oval 
reprezintă o stăruitoare chemare.

Cum de a prins rugbyul tocmai 
aici, în Suceava ? Există o singură 
explicație : acest sport pretențios a 
găsit — fără nici o exagerare — in 
persoana profesorului Eugen Pleșca, 
inspectorul general al Inspectoratu
lui școlar județean, un animator 
cum rar mai există în întreaga 
țară. Tot ce s-a făcut pe pian rug- 
bystîc, pornind de la cursurile de 
inițiere pentru profesori, organiza
rea taberelor locale de instruire 
pentru elevi, dotarea echipelor cu 
material și echipament poartă am
prenta pasiunii profesorului Pleșca. 
Oricum, profesorul Pleșca, prezent 
pe multiple planuri în viata soor- 
tivă a școlii sucevene, nu numai

în rugby < facem *re>u-.â KabCxtiere 
pentru că ea reprezintă riguroa rea- 
1‘tatMf. oferă un exempt ojar.i- 
gătar de activi tata labonoasâ. ea- 
prinzâtoare. a complexelor proaie- 
rne ce le impLcă Ir. vița'-:-’.— - 
în care sportul aste departe de a 
ocupa un loc per.ier x 5. e ma_ 
puțin adevăr» câ profesorul P'.eșca 
a găsit mulți oameni care suoec-K 
șl gindesc ca și dinsal. Unul dtu.re 
aceștia este profesaml Cărări Dn- 
ceac, directorul Liceclsi rc—owtic 
și președintele R C-S.-«Jwi_

700 DE STUDENȚI PENTRU 
CARE SPORTUL NU MAI 

ÎNSEAMNĂ O NECUNOSCUTA
în rețeaua invățămintului suce

vean. Ina-luiul pedagșgx de 1 a.*, 
se înăcrit ca o unitate de elită. Tta 
de student! și studente .- r 31 oe

FXP r+ejBBte *• preefeirm atei 
dt fi Jcaieri Mto-

taai dta ; teffle ca peers-
de-e 1 ș 1 ei. »« făari weste gra
pe. ișf fac praciâca pe4a*agscd si 

4e la rXF Ere ta Ljer-.

!sri Aefr oe eerveiare
ștraprică se lasbtsl ax- cu -jb ca- 
rac'w »trct pracrie. Ceieetbml e»- 
tedrei de iperiithiir a elaborat le- 
erâri care arsârtse pregătirea «a- 
destBar de la taate farakâii'-e r* 
ukRractari sportivi.

FOTBAL FEMiNIN
DAR NU NUMAI ATTT

1. Doina MI-
7 —

absolută, 
(I.E.F.S.) 

Suciu 
4. Rodi- 

5.

seniori : senioare
TRICICA (A.S.C.P.M.B.) 
218,350 p — campioană
2. Gabriela
16—203,800, 3.
(Constr. Buc.) 19—201,525, 
ca Dîdă (I.E.F.S.) 32—193,675,
Cornelia Picu (I.E.F.S.) 34—192,050, 
6. Adriana Preda 
46—184,950, 7. Doina
(I.E.F.S.) 46—183,350, 8.
Ionel (I.E.F.S.) 52—182,350. Seniori:
Gyorgy FAZEKAȘ (Dinamo) 7— 
230,125 — campion absolut, 2. Ata- 
nase Bulete (Șe. sp. 2) 17—218,950,
3. Mircea Ion (Șc. sp. 2) 20—218,350,
4. Octavian Goga (I.E.F.S.) 26—
216,500.

Voica
Silvana

(I.E.F.S.)
Ghișerel 
Mariana

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Sintem în măsură să dăm publi
cității listele de punctaj ale Fede
rației române de schi și bob pe 
anul 1972. Ele au fast alcătuite pe 
baza punctajului realizat de schio
rii noștri la cîteva dintre cele mai 
importante concursuri ale anului 
Trecut — naționale și internaționa
le — desfășurate în țară. S-a alcă
tuit media celor mai bune două 
rezultate obținute la aceste între
ceri, iar cifra obținută a fost luată 
in considerație la alcătuirea clasa
mentului final. Menționăm că, nu
mai pe baza includerii în aceste 
clasamente, sportivii au dreptul de 
a particina la concursurile lunii ia
nuarie. Dar, pentru a se da posi
bilitatea și unui număr important 
de jur.:or; care au trecut la catego
ria seniorilor cit și altor schiori

PROGRAMUL ..CUPEI A.SA."
După cum am mai anunțat, ince- 

pir.d de mhne. Poiana Brașov va 
găzdui întrecerile dotate cu „Cupa 
AăA.*, La probe de fond, alpine 
(slalom — două manșe) și biatlon. 
Așadar, vom putea urmări cu a-

Lector universitar Ion Siminicea- 
nu, primarul municipiului

județe !) se pregătesc în domeniul 
filologiei, matematicii, istoriei, geo
grafiei și — de 2 ani — în cel al 
educației fizice. Lectorul universi
tar, Vasile Pamfil, care conduce co
lectivul catedrei de educație fizică, 
este pus pe fapte mari : după ce, 
împreună cu toți specialiștii de aici, 
a pus la punct sistemul de organi
zare și desfășurare a activității 
sportive de masă, acum, într-o etapă 
nouă, este pțeocupat de crearea 
unei funcționalități reale, multiple, 
a Clubului pedagogic. Asta vrea să 
însemne, în primul rînd, promova
rea echipei masculine de handbal 
în divizia B, consolidarea formați
ei feminine de handbal și a celei 
de baschet (masculin) în fine, o 
activitate la nivel republican. într-o 
perspectivă nu prea îndepărtată, 
sînt vizate pentru performanță atle
tismul și gimnastica sportivă și mo
dernă. Deocamdată să notăm faptul

La ca^taraa aa-vLUși sporUve 
M-atr. «9TU -a Fabrica de coafec- 
|m. TT-jxscnc aproape
rppp a* uaore. Aia fâaal ranaHia- 
ța n «ie t2 de fot bal fote C-n lotul

:e județ. Fetele do ax-. practxĂ a- 
șaoar. la las; ți
la Hamac. Vana r fes Orașul 
Gheuegne Gbesrgn. u-Dej.

K«*e taome c ne. deoarece pre
zența ic ap-jr". a acestor imens le 
stimulează ». pe altele de a-șt pe
trece o parte din timpul liber pe 
terenul de sport, de a efectua 
excursii, drumeți:. Piețe eâ nu este 
asa de mult dar. să recunoaștem, 
râ nici in județele eu tradiție «por- 
tîvă. ac®rer»raa riementulul femi
nin In snort nu a ajuns la co:e 
spectaculoase.

Aurora Tecleanu, asistentă la In
stitutul pedagogic și președinte al 
Comitetului județean al femeilor, a 
prezentat un test întocmit eu sala
riatele spitalului unificat de adulți. 
Din acest test rezultă că femeile 
din Suceava ar dori să practice, 
într-o ordine a priorităților, urmă
toarele discipline : natația, gimnas
tica de întreținere, voleiul, schiul 
și patinajul. Va fi dificil să se răs
pundă acestor preferințe ? Da și nu. 
I)in vara aceasta, municipiul va 
dispune de un ștrand (construcția 
bazinului a început încă din anul 
trecut), pentru gimnastica de între
ținere, se preconizează crearea unui 
centru special (Comisia centrală a 
femeilor din C.N.E.F.S. este în mă
sură să-și dea avizul și nu numai 
atît...). în privința voleiului, orga
nizarea unor echipe nu este de fel 
costisitoare. în fine, la schi și pa
tinaj condițiile naturale sînt, în ge
neral, prielnice practicării acestor 
sporturi. Așa că, cu puțin spirit or
ganizatoric la nivelul întreprinde
rilor cu specific feminin, toate a- 
ceste preferințe ar putea fi materia
lizate.
„COPIII TERIBILI" Ai SUCEVEI 

(FOTBALIȘTII)
ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE
Un reportaj din orice oraș a! 

țării n-ar avea sare și piper fără a

La unul din anîrenamenteie trăgătorilor de la C.fi.M
aminti cite ceva și despre fotbal. 
C\SJL Suceava, mîndria orașului, 
activează în „C”, deocamdată pe 
locul 3 în tur : 13 7 3 3 22—9 17), 
dar cu pretenții pentru a promova 
in ,.B“. Va fi posibil ? Unul dintre 
antrenori, profesorul Dumitru Făgă- 
dău. asistent la Institutul pedagogic, 
crede că da. Are cîțiva „tunari" de 
nădejde (cum ar fi Suciu, de pildă, 
cu 11 goluri, golgeter al seriei I)

și meciuri mult mai ușoare decît 
Victoria și Danubiana din Roman, 
adversarii d: rec ți. Reluarea pregă
tirilor, în ritm susținut, și meciuri
le de verificare cu Textila Boto
șani, A.S.A. Cimpulung Moldove
nesc, Metalul Rădăuți, Textila Bu- 
huși, C.F.R. Pașcani și Ceahlăul 
Piatra Neamț oferă echipei suce
vene posibilitatea de a-și controla 
potențialul.

CU CE AR TREBUI, DE FAPT, SĂ ÎNCEPEM...

Există la Suceava un om pentru 
care sportul echivalează eu multe 
nopți de insomnie. Este primarul 
municipiului, lectorul universitar 
Ion Siminiceanu. A fost cindva 
handbalist la Iași, în perioada stu
diilor universitare, a venit Ia Su
ceava ca prorector al Institutului 
pedagogic și acum este primul ce
tățean al vechii cetăți de scaun a 
Moldovei. îndrăgește, înainte de 
toate, fotbalul. Ar fi bucuros să-i 
vadă pe cei de la C.S.M. într-un 
eșalon superior, îi ajută să reali
zeze acest obiectiv, participînd la 
antrenamentele echipei, trăind cu 
jucătorii bucuriile și decepțiile cam
pionatului. Primarul municipiului 
.Suceava se interesează în același 
timp de rugby, de volei și baschet, 
de atletism. într-un cuvint, de tot 
ceea ce înseamnă activitate sporti
vă. A sprijinit ieri acțiunea de a- 
menajare a bazelor sportive de la 
Padagogic, ajută azi la îmbogățirea 
zestrei dc construcții sportive a mu
nicipiului. Bazinul de înot, com
plexul sportiv al orașului, moder

nizarea bazelor sportive de la Ițcani, 
noul bazin in curs de construcție, 
diversificarea amenajărilor sportive 
din școli, toate sînt legate șl de 
munca neobosită a primarului. Un 
om minunat, cum am dori să în
tâlnim peste tot, un om care găsește 
timp și pentru nevoile sportului, 
pornind de la gimnastica de învio
rare din cămine și școli. Alături de 
profesorul Pleșca, primarul munici
piului Suceava reprezintă un exem
plu de dăruire generoasă pentru 
formarea unui tineret sănătos și 
puternic, așa cum întîlnim în a- 
cest oraș din Țara de Sus a Mol
dovei. La reușita tuturor inițiative
lor legate de buna desfășurare a 
activității sportive, un aport deo
sebit îl aduc și colaboratorii direcți 
ai primarului, unul dintre aceștia 
fiind profesorul Gh. Haiițchi, vice
președinte al C.J.E.F.S., care mun
cește neobosit pentru propagarea 
sportului ia toate nivelele, al pio
nierilor, al școlarilor, al studenților 
și al tineretului din întreprinderi și 
instituții.

pină Ia Goteborg, la mondia
lele de seniori ?

— Da, prin participarea la toate 
concursurile interne și internațio
nale, programate în perioada ia- 
nuarie-iunie. Mă voi ocupa de pre
gătirea echipei de floretă cu do
rința de a înfăptui această relan
sare pină la plecarea în Suedia.

— Ideea de relansare vizează 
și obținerea unei medalii, a 
unui loc pe podiumul mondia
lelor ?

— Este mult prea devreme să 
mă pronunț.

— Ce se poate spune despre 
floretiste ? Medaliile cucerite la 
Miinchen ar putea fi un indi
ciu că sportivele noastre sînt în 
măsură să obțină altele si la 
C.M. ?

— Valoarea lotului feminin de 
floretă lasă să se întrevadă o ase
menea perspectivă. Ana Pascu, 
Ileana Gyulai, Eeaterina Stahi, Su- 
zana Ardeleanu. Olga Szabo, Auro
ra Crișu, Viorica Draga, Magda 
Bartoș — și mai sînt și altele — 
iată atâtea elemente de autentică 
valoare din rîndul cărora vom fi 
in măsură să alcătuim o echipă 
pentru... podium-ul „mondialelor". 
Mai mult, să ne impunem, cu o 
finalistă cel puțin, și în întrecerile 
individuale.

— Marii anonimi de ieri, spa
dasinii, se pare că au intrat cu 
toată hotărîrea in circuitul com- 
petițional internațional. J. O. 
ne-a relevat din plin acest 
fapt. Considerați eă ei vor urma 
o linie valorică ascendentă în 
1973 ?

— Au toate condițiile. Lotul de 
spadă al țării și-a căpătat substan
ță. a devenit mult mai omogen. 
Munca antrenorilor care au coor
donat activitatea acestor trăgători 
începe să se vadă. Personal, am 
mare încredere în capacitatea unor 
sportivi ca Pongraț, acum degrevat 
în parte de obligațiile legate de în
vățătură (n.n. a terminat Faculta
tea de stomatologie de la Tg. Mu

reș), Bărăgan, Duțu, Istrate și chiar 
în a celor din grupa cadeților — 
Paul Szabo, Poâeanu, Popa, Ange- 
lescu. Manta. Există toate șansele 
să putem alcătui un team pentru 
C.M. care să vizeze un loc între 
primele 6—8 echipe din lume.

— Ne-ați declarat cindva că 
sînteți foarte mulțumit de felul 
cum muncesc sabrerii, că Ia 
J.O. n-a lipsit prea mult ca 
echipa României să se afle prin
tre medaliate. Asta înseamnă 
că...

— ...lotul nostru de sabie a ajuns 
la o maturitate corespunzătoare ce
rințelor. Irimiciuc. Budahazi, Pop, 
Marin, Nilcă, Culcea, Mustață, 
Csiki ne îndreptățesc — prin ținuta 
lor, prin dorința de permanentă 
perfecționare — speranțele într-o 
comportare remarcabilă nu numai 
la „mondiale", ci în majoritatea 
concursurilor internaționale ale a- 
nului în curs — „Cupa Martini”, 
„Cupa campionilor europeni'1. Tur
neul țărilor socialiste, Campionatele 
balcanice (anul acesta organizate 
de România), la fel ca și trăgăto
rii de la celelalte arme.

— Ce recomandați! țineți să 
faceți acum, la început de an, 
sportivilor și antrenorilor noș
tri ?

— Am dori ca toți să încerce să 
se autodepășească, să se perfecțio
neze continuu. Numai așa vom 
reuși să avem în loturile reprezen
tative pe cei mai valoroși sportivi. 
Eu am amintit cîțiva dintre ei, în 
care îmi pun nădeidea, cunoscîn- 
du-le posibilitățile. Țin să precizez 
că porțile Ioturilor sint permanent 
deschise, nu există senatorism de 
drept. Cînd un sportiv se Impune 
atenției, el poate trece fără nici o 
dificultate în prim plan. O ase
menea precizare cred că trebuie 
să-i intereseze și pe antrenorii din 
asociații și cluburi, în ideea de a le 
stimula pasiunea pentru a ridica 
permanent cota exigenței în pre
gătire.

T. BRÂDEȚEANU

O NOUTATE : PUNCTAJ F. R. S. B.
LA PROBE ALPINE (seniori)

care nu au obținut anul trecut 
punctaje ale F.R.S.B. să poată con
cura în întrecerile organizate în a- 
cest. an, la începutul lunii februarie 
vor fi constituite noi liste. La al
cătuirea lor se va ține seama și de 
concursurile desfășurate în cursul 
lunii ianuarie. Credem că ierarhiile 
punctajelor F.R.S.B. vor constitui 
un imbold pentru toți schiorii 
noștri de a-și ridica nivelul evolu
țiilor în noul sezon care a început.

Dar iată clasamentele (primii 10): 
SLALOM — SENIORI (67 de schiori, 
în total) : 1. Dan Cristea (Dinamo) 
0,72, 2. Gheorghe Vulpe (Dinamo) 
11,41, 3. Virgil Brenci (A.S.A.) 22.41,
4. Dorin Munteanu (C.S.U.) 27,04,
5. Constantin Văideanu (A.S.A.) 
31,00. 6. Ion Bobiț (Dinamo) 37,21, 
7. Nicolae Ghimbășan (Dinamo)

DE LA POIANA BRAȘOV 
ceasta ocazie, evoluțiile mai tuturor 
schiorilor noștri, cu excepția „alpi
nilor" care concurează peste hotare 
(Cristea, Brenci, Vulpe și Burchi). 
O bună ocazie pentru o primă pri
vire de ansamblu asupra schiului 
nostru/ asupra nivelului de pregă
tire de la această oră, atît al senio
rilor cit și al juniorilor. De aceea, 
prima confruntare majoră a anului 
se anunță, în mod cert, interesantă. 
Sperăm că, în ciuda condițiilor na
turale nefavorabile (lipsa zăpezii 
pe multe porțiuni), organizatorii să 
poată găsi trasee cit mai adecvate 
și, astfel, cursele să se desfășoare 
în condiții cît mai bune. Iată și 
programul întrecerilor : SÎMBĂTĂ, 
biatlon : 20 km. seniori, 15 km. ti
neret, ștafeta 4X6 km juniori; DU
MINICĂ, slalom special (două man
șe) pe Postăvarul și fond, în pădu
rea Șprenchi : 15 km. seniori, 10 
km. senioare, 10 km. juniori și 5 
km. junioare.

44,22, 8. Nicolae Crețoi (C.S.U.)
44,39, 9, Paul Ivănescu (Dinamo) 
43,58, 10. Vasile Crețoi (St. roșu)
49,02 ; SENIOARE: 1. Iudith Tbmori 
(Dinamo) 3,50, 2. Elena Neagoe (Ca- 
raimanul) 6,85, 3. Minodora Zer- 
rnan (A.S.A.) 18,32, 4. Maria Cim- 
peanu (I.E.F.S.) 23,48, 5. Nuți De- 
geratu (Lie. Predeăl) 34,75, 6. Da
niela Munteanu (A.S.A.) 38,65, 7. 
Eva Mezei (B. Mare) 44,83, 8. Nela 
Simian (Lie. Predeal) 67,85, 9. Ma
ria Trestian (IEFS) 79,05, 10. Cris
tina Ene (Lie. Predeal) 83,88 ; SLA
LOM URIA^, SENIORI (57 schiori): 
1. Dan Cristea (Dinamo) 2,57, 2. 
Virgil Brenci (ASA) 5.14, 3. Gheor
ghe Vulpe (Dinamo) 8,63, 4. Dorin 
Munteanu (CSU) 13,18, 5. Constan
tin Văideanu (ASA) 14,43, 6. Marin 
Focșeneanu (S.B.C. Sinaia) 24,88, 
7. Nicolae Crețoi (CSU) 23,65, 8. 
Paul Ivănesou (Dinamo) 31,04, 9. 
Marian Burchi (S.B.C, Sinaia) 40,02. 
10. Ion Bobiț (Dinamo) 43,37 ; SE
NIOARE (23 schioare) : 1. Iudith
Tbmori (Dinamo) 3,50, 2. Elena Nea
goe (Caraiiți^il) 6,85, 3. Minodora 
Zerrnan (AS?f)‘T8,32, 4. Maria Cîm- 
peanu (IEFS) 23,48, 5. Nuți Dege
rata (Lie. Predeal) 34,75, 6. Daniela 
Munteanu (ASA) 38,65, 7. Eva Me
zei (Baia Mare) 44,83, 8. Nela Si- 
mion (Lie. Predeal) 67,85, 9. Maria 
Trestian (IEFS) 79,05, 10. Cristina 
Ene (Lie. Pred-aal) 83,88.

„CUPA UNIRII" AMÎNATĂ
PENTRU 24-25 FEBRUARIE
Stniem anunțați ca, din ca.wa 

lipsei de zăjțșdjț. întrecerile din ca
drul „Cupei Unirii" preconizate să 
aibă loc în 20 și 21 ianuarie la Va
tra Dornei au fost aminate pentru 
24 și 25 februarie in aceeași loca
litate. Ea se va numi „Cuoa 
U.G.S.R.".

CAMPIONATUL S-A ÎNCHEIAT ÎNAINTE DE TERMEN

(Urmare din pag. 1)
cerii inițiativei de partea dinamo- 
viștilor. Schimbarea aceasta bruscă 
a echilibrului în luptă are, după 
opinia noastră, două cauze. Prima 
ar fi aceea că dinamoviștii, scăpați 
cu fața curată (numai un singur 
gol. cînd puteau fi 3—4...) din prima 
repriză, au abordat partea a doua 
a întâlnirii cu preocuparea tactică 
de a impune ritmul care le con
venea lor. Ei au început, deci, să 
întrerupă jocul, să acționeze mai 
„lung” in momentul cînd aveau 
pucul, pășind atent și mult 
în zona neutră. „Schema" tactică 
le-a reușit surprinzător de ușor și 
aceasta pentru câ (a doua cauză) 
antrenorul formației Steaua, pro
babil cu intenția de a menaja for
țele celor două linii utilizate în pri
ma repriză și care acuzau efortul 
„galopului" din această parte a me
ciului, a introdus pe gheată si li
nia a IlI-a (Calamar. Mircioiu, 
Bucur. Popa. Vlad). Efectul a fost 
Insă invers. Obișnuiți din prima 
repriză cu un anumit ritm în al
ternanța efort-odihnă (aproximativ 
90 de secunde), componențij de 
bază ai echipei Steaua, cei din pri
mele două linii, au jucat în partea 
a doua a meciului în altă cadență, 
pierzindu-și subit verva, apetitul a- 
tacului, capacitatea de a impune 
meciului viteza de acțiune care 
le convenea. Și astfel,cu toate că 
hocheiștii celei de a treia linii 
și-au făcut datoria, jucînd bine, to
tuși echipa Steaua n-a mai acțio
nat ca la începutul partidei, fiind 
o pradă ușoară în fata mai rutinatei 
sale adversare.

In încheiere, o scurtă și deloc 
dorită referire la finalul meciului, 
cînd s-au petrecut acele regretabile 
incidente. înainte de toate o re
marcă i aproape n-a fost meci de

hochei Dinamo — Steaua care să 
se dispute la București și la care să 
nu existe discuții sau, mai rău, 
ciocniri și busculade pe gheată. 
Aceeași partidă jucată la Galați 
sau Miercurea Ciuc a avut o des
fășurare liniștită, cu toate că mo
tive de ..harță" au existat și pe 
acolo. Cauza acestei situații tre
buie căutată nu în vina arbitrilor, 
ci in comportarea celor două galerii, 
extrem de zgomotoase, cu un limbaj 
care nu are nimic comun cu spor
tul. gata în orice clipă să incite 
jucătorii, ai căror nervi și așa sînt 
destul de întinși. în plus, nici cor
tegiul de însoțitori, cu treabă sau 
fără treabă, ce roiește în jurul ca
binelor și al băncilor de schipib 
ale celor două echipe, nu contribuie 
prin atitudinea sa la limpezirea at
mosferei, la calmarea lucrurilor.

Cît privește arbitrajul, apreciem 
că erorile comise nu au fost atît de 
grave îneîț să schimbe cursul jo- 

’ cului. Evident, unele dintre ele, 
cum a fost cazul cu „penalitatea 
de bancă" dictată de O. Barbu, au 
avut darul de a ridica tensiunea 
jucătorilor. Dar, important nu este 
acest lucru. Și aceasta pentru că 
principalul obiectiv al întreceri: 
nu este verificarea calității arbi
trajelor. ci a felului în care se com
portă echipele noastre fruntașe. 
Aceasta-i chestiunea cea mai ar
zătoare... Mai a'es acum, cînd con
fruntarea de vîrf pentru echipa re
prezentativă (nota bene: alcătuită 
aproape în exclusivitate dip jucă
tori de Ia Steaua și Dinamo, deci 
aceiași care miercuri searg se lo
veau cu furie pe gheață...) grupa B 
a campionatului mondial se apro
pie cu pași repezi. Acolo se va mă
sura înainte de toate valoarea ho
cheiului nostru ! Și spre un astfel 
de examen care anul acesta se a- 
nunță extrem de dificil, trebuie să 
se îndrepte acum gîndurile jucă
torilor și antrenorilor.

REPREZENTATIVA TĂRII NOASTRE EVOLUEAZĂ ÎN ELVEȚIA Șl R.F. a GERMANIEI
Așa după cum am mai anunțat, 

reprezentativa de hochei pe gheață 
a țării noastre va întâlni în zilele 
de 19 și 20 ianuarie selecționata 
Elveției. Orașele care vor găzdui 
aceste două meciuri nu au fost 
încă comunicate de forul de specia

litate elvețian, organizatorul parti
delor. După această dublă con
fruntare, echipa României va evo
lua în R.F. a Germaniei unde va 
intîlni, tot în două meciuri, pe li
dera campionatului veșt-german 
E.V. Fussen.
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O NOBILA IMPUTARECum pot fi îmbunătățite arbitrajele?
Sondaj de opinii printre antrenorii divizionari A

•-5-JS
SI ECHIPELE DIN „B 
ÎN BLOC STARTURI

• Cele 120 de meciuri ale turului campionatului au fost... judecate 
de 32 arbitri. Aceștia au adunat, în total, 522 de stele din 60C posibile 
• Cronicarii ziarului au conferit cavalerilor fluierului de 67 de ori cite 
5 stele, de 35 de ori cite 4 stele, de 12 ori cite 3, de 5 ori cite 2 și o 
singură dată o stea • In „versiunea* notelor din revista FOTBAL, arbi
trii au primit de 24 de ori nota 10, de 45 de ori 9, de 30 de ori P. 
de 11 ori 7, de 4 ori 6, de 3 ori 5 și tot de 3 ori nota 4 • Un cla
sament alcătuit pe baza stelelor ore pe primele locuri pe Grigore Bir- 
san (35 stele — 7 meciuri), Gh. Limona și N, Petriceanu (29 stele — 

- 5 meciuri arbitrate).6 meciuri). C. Petrea și K. Ghemigean (24 stele —

Cifrele alăturate sprijină, credem, 
în suficientă măsură și destul de con
vingător, afirmația că. în marca lor 
majoritate arbitrajele au fost bune 
și foarte bune, că cei mai mulți din
tre cavalerii fluierului și-au făcut 
conștiincios datoria reușind să veghe
ze, cu autoritate și competență, ca 
meciurile ce le-au fost încredințate 
să se desfășoare pe coordonatele 
corectitudinii. Au existat. însă, și 
citeva partide pe parcursul cărora 
arbitrii au dat decizii greșite, necon
forme cu adevărul, care au dus la 
vicierea unor rezultate. Steaua — 
„U" Cluj (M. Hădulescu), Steaua — 
Petrolul (A. Bentu), C.S.M. Reșița — 
Universitatea Craiova (V. Pădureanu), 
F.C. Argeș — Sportul studențesc (G. 
Blau), C.F.R. Cluj — Universitatea 
Craiova (Al. Firvu), Steaua — C.S.M 
Reșița (S. Mureșanj etc. — lată meciuri 
în care au fost acordate goluri ne
valabile, în care n-au fost acordate 
altele marcate regulamentar In care 
deciziile conducătorilor de ioc au 
influențat decisiv rezultatul. N-au lip
sit nici situațiile cind unii arbitri, 
fără autoritate au tolerat abateri, 
de la conduita sportivă, ale unor 
jucători, nesancționlndu-le cu fermi
tate. creind în acest fel confuzie pe 
teren și în tribune : M. Rotaru Di
namo — Farul», N. Rainca (U.T A.— 
Dinamo), N. Petriceanu (Universita
tea Craiova — F.C. Argeș), C. Dinu- 
leseu (F.C. Argeș — S.C. Bacău). I. 
Kus (Dinamo — F C. Argeș).

De ce am reamintit toate aceste 
exemple? Pentru că ele au estompat 
reușitele de fond ale arbitratelor. 
Este șuficienț să existe 3—4 meciuri 
cu rezultate viciate pentru ca spor
tivitatea să fie pusă sub semnul în
trebării. fair-play-ul. 
cinstea rămînînd. In _____
doar niște noțiuni abstracte, 
pentru care considerăm că.

Onisie, Bazil Marian.

Cu toate că întrecerea formații
lor din al doilea eșalon fotbalistic 
al țării începe peste două luni și 
mai bine, cele 32 de divizionare sînt 
și ele, de citeva zile, in focul pre
gătirilor. Iată, în rindurile ce ur
mează, știri de la cîteya dintre ele :

METALUL BUCUREȘTI DOREȘTE 
SA AIBĂ O COMPORTARE 
MAI BUNĂ DECIT ÎN TUR

LA OLIMPIA SATU MARE, 
ANTRENAMENTE ZILNIC

corectitudinea, 
aceste cazuri. 

Motiv 
.. . _ _____ _ __ acum,

cind se inoculează impulsuci tuturor 
factorilor din fotbal trebuie să se 
pună cu aceeași acuitate și problema 
îmbunătățirii arbitrajelor pentru vii- 
turul sezon compctițional.

Un recent sondat efectjat în rin- 
dul antrenorilor de Divizia A oe 
tema — CUM CONSIDERAT! CA 
J’OT FI ÎMBUNĂTĂȚITE ARBITRA
JELE ? — ne-a relevat citeva râs ;r- 
surj demna de reținut

• „Să nu se mai facă sub aici 
motiv 
tocmai 
resell, 
gian).

e „Este absolut necesar să 
căîuiască un lot divizionar 
10—15 arbitri, cei mai buni, care să 
aibă stabilitate. Aceștia să fie pro
gramați meci de meci, acordîn- 
du-li-se In acest fel o încredere to-

tală“. (Ștefan 
Ilie Oană)

• „Federația, Colegiul central să 
manifeste grijă deosebită față de ar
bitrii tineri, de perspectivă, care, 
trebuie să fie promos ați din rindul 
foștilor jucători buni. să aibă un 
echilibru interior stabil, un moral 
fără fisuri și reale aptitudini pentru 
această activitate. Să li se asigure 
condiții de perfecționare prin partici
parea la diferitele cursuri organizate, 
in acest scop, in țară și peste hotare*, 
(dr. C. Răauiescu. Lie Oană)

• „Filmarea partidelor din cam
pionat, in scopul analizării atit a u- 
nor probleme de joc. cit și a me
dului de arbitrai constituie a nece
sitate in fotbalul modern. Este, in 
același timp, și o cale care obăgă in 
corectitudine* (Gheorghe Ola)

• „Șă nu se uite nie» un moment 
'A, prin ele insele, arbitrajele tre
buie să ți educe, in scopul Înlătură
rii oricăror suspiciuni, sancțiunile să 
fie cântărite cu aceeași balanță pen* 
tru toți fotbaliștii, indiferent de va
loarea lor, deoarece —at există ar
bitri care intră pe teren cu idei pre
concepute față de o serie de jucători* 
(Ion Nunweiller, T Bone E. Hasoti)

• -In mod indirect, arbitrajele 
pot și trebuie să Fie imbonătătite s 
de nm antrenorii, de elnbnri și cuu- 
dueăloru acestora, prin desfășurare» 
unei mai intense munri educativ r cu 
jucătorii. Aceștia trebuie crescuți de 
miei io spiritul fzir-piaj-ului p res
pectului față de cavalerii finserutan*. 
(Constantin Cemâianu.

Printre răspunsurile antrenor^or a 
mai figurat ț*:

arbitrul de realm să fie baiărit 
prin tragere la sorți, cu peția tiap 
Înaintea meciului* don Re 
„celor ce grevase flagrant si K se 
■plice sancțiuni exemplare* (V Stâ- 
r.escu) „să B se permită rfoboritor 
ea la mele meciari-cbcsc. să fie uo- 
licitați ți aduși arbitri străini* ți 
Nur.weilien etc.

I iei le punctate ma: sus n. s-aa uă- 
nti a avea o mnoni-ii deosetnU 
ele se pretează !a multe d d=«ers« 
comentariL Avem soeraeu câ teste 
acesu r asteennriăer «or

de ăucrg a 
ierta, aceea ■

experimentări 
la Divizia A“ 
Bazil Marian.

de 
(Vale:
Florin

Și Metalul București, ocupanta 
locului 2 in prima serie a Divi
ziei B, și-a reluat pregătirile în a- 
ceastă sâptâmină După controlul 
medical, efectuat in zilele de 5 și 
6 ianuarie, metalurgiștii au parti
cipat, ia 8 ianuarie, la primul an- 
Denament. A condus Pau! Popes
cu. Ședințele de pregătire au loc 
in fiecare zi.

Bucur eș tenii lucrează
cios. deoarece d rese ca i 
campionatului să aibă o 
tare și mai bună ea in 
pentru ca rezultatele să 
din plia pe 
teri.

La antrecamente participă 
mătorii 
tre — portari.
Sirbo. Moraru. Vtț*. Popa 
dasi. Profir. E. Dumitru.
mijl I----p Ianea. ȘL
Triads filau. U*aL Omct. Detu — 
înaintaș:

continuare, 
efectua an- 
doua parte 
ei vor sus- 
amicale în 

de

ifnerof’:

eonș Lin- 
in returul 

compor- 
toamnă. 

satisfacă 
t super*

________ r pani ci pi ur- 
jueători : lorgulescu. Pe- 

Nedeltu. Apostol.
— fun- 
FStn — 

Georgescu.

IN RETUR. 
JUCĂTORII DE LA C.S.M. SIBIU 
VOR ÎNCERCA IMPOSIBILUL !

De ieri, divizionara B, Olimpia 
Satu Mare și-a reluat pregătirile în 
vederea returului. Prima zi a fost 
consacrată, ca de obicei, unui exi
gent control medical. în 
fotbaliștii sătmăreni vor 
trenamente zilnic. în a 
a perioadei pregătitoare, 
ține mai multe jocuri
vederea omogenizării formației 
bază, cu Jiul, A.S.A. Tg. Mureș. Mi- 
norul Baia Mare, Victoria Cărei, 
Minerul Raia Sprie, C.I.L. Sighetul 
Marmației și Someșul Satu Mare.

Antrenorul Gh. Staicu are La diș- 
fx-z:‘ e următorul lot : I’usztai, 
Bjthori I — portari ; Bigan, Jula, 
Moldovan, Knoblau. Filip, Bocșa, 
Un-rnreanu — fundași ; Neumayer, 
Petz. Haiduc. Siltghi — mijlocași ; 
Podlesni, Bathori II. Toth, Pataki, 
Libra, Borota, Both, Kineses, Szo- 
deni și Miinteanu — atacanți.

S. AIDA — corespondent

Tn această perioadă de lene dulce a vieții noas
tre telesportive, în această perioadă în care visuri 
dintre cele mai grozave și mai frenetice străbat min
tea noastră sedentară — de pildă, să plecăm la 
schi, dar vin de sus, din creierul munților, soțiile 
noastre și își pun capul pe umărul nostru plîngind,
hi, hi, hi, că n-a nins și nu e zăpadă si atunci noi
ne bucurăm fiindcă putem sta astfel, frumos, acasă, 
mai luînd o carte în mină sau o vorbă în gură,
cu băieții... — în această perioadă 
de lectură, de cultură, de învîrteală 
prin ogradă, să mai batem un cui,
să mai dregem o ulucă, ulița fiind 
cam pustie, în aceste zile ale co-nce 
diului telesportiv oferit cu inima bune 
și generozitate de Țopescu și Gro- 
man, tocmai acum — cind am vre
me să mă întind exact cît cuprind — 
mi s-a făcut o imputare teribilă și în 
pacea dimineții . mă trezesc strigînd 
ca amicul nostru, al tuturora, domnul
Nae Caț... :

„— Fraților, mi s-a făcut o impu
tare și sînt mîndru de aceasta I O 
primesc! Mă onorez a zice că o merit!.

Mi s-a făcut imputarea că nu sînt progresist, că 
nu țin cu Progresul, că nu voi Progresul cu orice 
preț, tocmai mie care — cum ar zice tot Nea lancu 
— voi progresul și nimic alt decit Progresul I Ce s-a 
întimplat ? Care au fost faptele ? In articolul de la 
sfîrșitul anului •— jucîndu-mă eu prea mult cu vor
bele, că mă apucase și pe mine plăcerea de a juca 
mingea cind pe cap, cind pe picior, cind pe umăr, 
ca tot jucătorul — in acel orticol mi-am permis să 
asociez „Progresul" de cuvîntul „regresul"... (Notez, 
in paranteză, că tov. Bogdan Ștefănescu din Ale
xandria, str. Dobrogeanu-Gherea 57, a ținut să-mi 
comunice că n-a înțeles absoiut nimic din acel or
ticol și nu s-a lămurit decit cînd l-a luat de la coada 
la cap... La core eu voi răspunde că și aceasta e 
o metodă bună, la fel de valabilă ca oricare alta, 
totul e dacă vrei să înțelegi... Alții — după cum 
se vede — au înțeles prea bine). Trei cărți poștale 
au străbătut nămeții inexistenți, protestînd că de ce 
și pentru ce rni-am permis eu să ponegresc Pro-

f

greșul ? De ce leg eu Progresul de regresul ? V. Du
mitrescu din București mi-o spune de la obraz : 
„Dacă cineva ar denigra numele dv. într-un fel 
oarecare, vă rog să mă credeți că tot nu aș fi de 
acord. Cu multe regrete"... Parcă eu aș fi de acord 
să mi se denigreze numele... Dar moi întii de 
toate, m-aș uita puțin la onorabil. Poate că onora
bilul nu vrea să mă denigreze, șl atunci nu văd de 
ce i-aș saune ; musiu, ia vezi-ți de drum și lasă-mi 

nevasta in pace... Poate că omul, 
amploaiatul, n-a vrut să botă nici un 
apropo răutăcios. Poate că onorabi
lul e intr-adevăr stimabil și mai pre
sus de bănuieli". Poate...

Mă uit la mine, și-mi dau lacri
mile : eu denigrez Progresul < Eu ? 
O viață de cronici și articole stă 
mărturie pentru cite am tras și am 
suferit alături de doctorul Stoicovici. 
Cite ironii am răbdat, cite dureri am 
suferit, cite răcnete de bucurie am 
dat, cum am murit și cum am înviat 
pentru echipa asta... Eu n-am scris 
cind i s-au 
Dacă nu eu

Neagu ? Mitrei ? Nu eu om 
in vileag mirșăvia de a ni 
bătaie"... Ca după aceea să 
echipa ? N-am fost eu pe frig și zloată 
cumplite antrenamente ale echipei, 
anonimatul, așa cum fac doar femeile 
demne ? Și ce fac eu luni, dimineața, inainte de a 
citi ce a fost in A ? Caut „B"-ul, să văd ce au făcut 
băieții. Nici o mamă... Și daca am dat și eu un 
oftat netrebnic, gata, s'nt țintuit la stilpul infamiei.. 

O, da, există „Progresul", dar nu prea există drep
tate I

Aș minți însă dacă n-aș spune că această impu
tare — cu care mă mîndresc — îmi dă, totuși, si 
lacrimi mari de bucurie ; trei strigăte de protest pen
tru un biet cuvințel — înseamnă că mai avem pu
tere de luptă, mai știm ce-i aceea să fii 
incă n-am murit... Bravo, scumpi 
răși de suferință I Veniți —• cum 
lancu — să vă pup I Vom birui I 
să fie, că în rest.,.

Eu n-am
luat puii de la sin ? 

atunci cine ? Fănuș 
fost acela
se eînte : 

ni se

cure om dot 
„Ați mincot 
mănîi'Ce si 
Ia cele moi 
pâstrîndu-mi 
nefericite și

câniWi

suporter, 
și nedrepți tova- 
cr zice toi Nea 
Pace și sănătate

BELPHEGOR

7. SPORT CLUB BACAU A FOST Șl LIDER
„Ordinea de la sfîrșitul actualului campionat : 1. Steaua,

2. Dinamo, 3. S.C. Bacău" (antrenorul Petrică Radulescu).

ub Bacău pornește în re- 
rcalizarea acestui 
de pe locul 7. E 

sunet șl golaverajul ce 
ocui 3 care-i conferă 

participare în „Cupa 
par obstacole prea se- 

tearr.-ul din Bacău, 
: a a demonstrat în 

câ știe să cucerească 
tmâr !) și pe terenuri 

trecut De

8M

venită la Bacău în calitate de lider.
Bilanțul acesta de toamnă al echi

pei moldovene (7 victorii, 3 remize, 
5 înfringeri, golaveraj 1!)—19. 17
puncte) superior turului campiona
tului i‘J70—1971 (7 victorii, 0 remize, 
8 înfringeri, golaveraj 22—20, 14
puncte), dar inferior turului campio
natului trecut (8 victorii, 3 remize. 
4 înfringeri, golaveraj 29—18, 19
puncte) plin de semnificații pentru 
istoria acestei 
cesta spune. în 
ofensivă a lUi 
vizibil. Cauze?

in pofida

Lcuren’.io DUMITRESCU

fi tr 
F-R F

Mai 
fru- 
2-0 
de-

toamne. Bilanțul a- 
primul rînd, că forța 
Sport club a scăzut 
Ar fi Denibrovschi 

unor sclipiri (meciul
individuale a pregătirii 
limita de efort cerută de

Vtkea s

t Hireș

cimp de med:

een.pe me

ju-

*
Mircea

afla i
ca ur 
de minute !

a .trer.ori și. in primul rir.d, 
fotbalul modern. Lar gravitatea 

idir.i este cu atit mai 
echipa are suficiente re- 

-mons’rate 
a Univer- 
a 1—2 In

ximă în aceste prime 15 etar>e 
ales că începutul fusese atit de 
mos și promițător, după acel 
cu Sportul studențesc realizat, la ... 
but ,în Capitală. Dar poate că prin 
prisma acelui succes facil obținut 
in fața unei echipe azi „lanternă", 
campionatul a fost privit puțin de
format de unii dintre jucătorii bă
căuani. De aici, probabil, și lipsa 
conștiinței 
unora, sub

arbitraje
Stă- 

Ha!=-

Cronica
- - - -

ANTRENORII PRIMEI DIVIZII DECLARĂ:

ACESTA A FOST CEL MAI GREU JOC AL TURULUI!
Nici o partidă nu este ușoară I Cine a igi 

lului (și au existat destule exemple in fiecare 
greu unei astfel de nesăbuințe. Meciurile 
joc, dar si prin dimensiunile disputei c?-

Pornind de ia acest al doilea aspect. 
Î6 divizionare A să ne răspundă la două

1. CARE A FOST PENTRU ECHIPA DV. CEL MAI G2FU IOC OM TUBUL 
ACESIUI CAMPIONAT ; DE CE î

2. CE iNVAfAMINTE V-A OFERIT ACEST MECI »
Iată, pentru azi. o parte din răspunsurile pri 

și sincere, care oferă însă un larg
VALENTIN STANESCU (Steoua) :

j, Meciul de la Bacău (n.r. 
scor 2—2). Pentru că intra

sem în ultima parte a jocului și 
Sport club conducea cu... 2—0 ! Și, 
firește, .fiecare meci din cuplajele 
interbucureștene este foarte dificil, 
întotdeauna. Din cadrul cuplajelor, 
în turul la care ne referim, joeul 
cu Dinamo a fost cel mai greu.

2. Istoria unui joc de fotbal 
se scrie pînă in secunda 

5 400 I Nici un rezultat nu-i impo
sibil de răsturnat. Cred că această 
ultimă concluzie e foarte utilă 
cătorilor mei, în primul rînd.

ION NUNWEILLER (Dinamo) :

j • Indiscutabil, derbyul
* Steaua (nr. 2—1 pentru 

namoviști). Pentru că se întîlneau 
jucători de forțe sensibil egale, 
pentru că am fost conduși cu 1—0, 
pentru că In orice moment valoa
rea jucătorilor din cele două team- 
uri putea să întoarcă soarta me
ciului, pentru că victoria putea să 
suridă tot atit de bine și echipei 
Steaua, în sfîrșit, pentru că între 
cele două formații există — de 
ani de zile — o frumoasă rivali
tate sportivă.

2. Ar fi mai multe învăță- *
’ minte, dar consider că cele 

mai importante sînt: cînd jucăto
rii se angajează cu toată capacita
tea, se dăruiesc și aplică în joc 
tot arsenalul cunoștințelor lor, va
loarea jocului crește ; preocuparea 
serioasă a jucătorilor în toată săp- 
tămîna dinaintea jocului, sub toate 
aspectele, studiul asupra adversa
rului, toate acestea duc la rezul
tate bune; dacă ambele echipesînt 
preocupate numai de joc, meciul 
este plăcut, curat, de o factură 
tehnleo-tactică foarte bună.

ȘTEFAN COIDUM (Jiul) :
j Cel cu Dinamo, la Petro-
* ’ șani (n.r. scor 2—1 pentru 

gazde). Pentru că acasă fiecare vrea 
să cîștige, iar adversarul ne-a pus 
toarte multe probleme, Dinarno fi
ind o echipă cu multe valori.

2 Un singur învățămînt, dar 
cel mai important: valoarea 

fără muncă este egală cu zero; 
invers, valoarea plus muncă duce 
la rezultate bune.

ILIE OANA (Petrolul) :
« Ultimul joc, cu A. S. Ar- 

mata Tg. Mureș (n.r, scor 2—1 
pentru ploieșteni). începutul a fost 
atît de bun, pentru ca în final să 
avem atîtea emoții 1 Primirea unui

CONSTANTIN RADULESCU (S. C

CU 
di-

gol ne-a detcurr.f 
mult.

Să ev. țâra
’ -goluri psihologice*.

CONSTANTIN CBNA1ANU 
rers tatea Craiovo) :

1. Cu Steaua. La Cra-tr. 
scor 0—0). Datorită

adversarului, dar și 
taților noastre. Pentru că. 
uităm, la ace3 dată de 12 
brie, 50 la sută din forța echipei 
mele fadieă Ob^menco) se “ 
spital, iar Marcu și Svnm'oeanu au 
primit, din partea medicului, drept 
de joc în ultima clipă, iar lară- 
lungă a jucat chiar cu febră.

2, Necesitatea de a avea in 
’ orice moment jucători pre

gătiți în ața fel incit să suplinească 
titularii.

CONSTANTIN RADULESCU (CFJt 
Cluj) :

J t Cu Dinamo, la Cluj (nx
* scor 1—1). Pentru câ in ziua 

respectivă Dinamo a prins o formă 
de vîrf, a luptat ca niciodată, ma- 
nifestînd o mare dorință de victo
rie, mai ales în repriza intîL

spotLOc 
să 
noierr-

BAZîL MARIAN (Rccto) ;
Pini în etapa a VII-a toa-

* te jocurile s-au dovedit grele 
pentru noi. Cei cu Steaua (n.r. scor 
1—1) a fost probabil cel mai greu. 
Pentru 
se afla 
dificil*.

eâ in acea perioadă echipa 
intr-o situație psihică toane

■tu

C. Be a-, a j~. ut u i joc ' ur. in fata liderului de atunci. Dinamo Imaginea 
'ultimul in ofsaid) incercind deschiderea scorului. liămureanu Va fi învins 

iar golul nu va fi acordat, pe bună dreptate. Peste șapte minute de la această 
'o prețioasă victorie

Foto: S BAKCSY
cschidi scorul fi să obflnS in. final

cu Dinamo, de exemplu), n-a mai 
fost personalitatea de altădată. De
sigur. internaționalul băcâuoan are și 
circumstanțe atenuante (accidentări), 
dar și agravante (carențe în pregăti
rea individuală, carențe dezvăluite 
. : i după încheierea turului de con
ducerea echipei !). Ar fi și rătăcirile 
lui Kugiubei. Omul de gol de altă
dată din ofensiva moldavă, cel ce 
promitea în iarna anului trecut să 

. 3 
vi-

(Urmare din pag. I)

ală de la Galați, unde se preconi
zează formarea unei adevărate pe
piniere a boxului românesc.

Un accent deosebit s-a pus pe 
exigența nominalizării sportivilor 
în vederea participării la Olimpia- 
dă.Stabilirea lor pe baza unor re
zultate singulare sau pur și simplu 
a hazardului frebuie să fie înlocu
ită cu criterii precise, argumentate 
concret pentru performanțe înalte și 
constanță valorică, prin seriozitate și 

interes în pregătiri, prin pasiune 
și dăruire față de activitatea depusă

Problema antrenamentului, a in
struirii în general, a constituit, de 
altfel, o largă temă de discuție, în 
cadrul ei adueîndu-se numeroase 
propuneri și soluții pentru reali
zarea în cît mai bune condiții a 
sarcinilor și obiectivelor stabilite. 
S-a hotărît, apoi, ca programul de 
pregătire a sportivilor nominalizați 
să fie întocmit de comun acord cu 
antrenorii federali sau antrenorii

2 Marea valoare a voinței ! 
Și, in primul rînd, că toate 

partidele trebuie privite cu aceeași 
seriozitate și ambiție, tratate cu 
același angajament

și Petrică Hâda 
„rețeta* metamo 
așa ir.cit aititudiz 
râmi ni doar un frumos vis de iarnă

Sport club Bacău a fost Ir. acest 
campionat și lider, a amenințat o 
dată teoretic, si titlul campioane 

a avut și momente de 
dar evoluția generală si 

nu mulțumesc pe nimeni 
băcăuanii oameni v isă- 

realiști știu că valențele

de toamnă, 
fotbal bun. 
acest Ioc 7 
Pentru că. 
tori dar ți . . .
formației sint altele, țtiu că ambiția 
fiecărui jucător nu a atins cota ma-

â afirmație : 
ar«-i. ca Steaua ți

după
I—« laUB J---î, _____ f _____ _ __

\raă. Sport club Bacău reușește ime
diat un scor alb in fief-ul echipei 
campioane ; după acel O—l fără 
replică, de ia Petroșani, echipa cîș- 
tigă la Brașov ; dar. imediat, atunci 
cind team-ul moldovean amenința, 
teoretic, titlul de campioană de toam
nă realizează acasă (1—1) cu C.F.R. 
Cluj. Pentru ca in etapa următoare 
să reușească un joc foarte bun aiasă 
și vietoria (3—1) în fața lui Dinamo.

devină golgeter, a înscris numai 
goiuri, iar jocul său. influențat . 
ztbil de abaterile de la viața sportivă, 
a fost de multe ori penibil. Ar fi și 
inegalitatea extremelor, nici unul din 
.ej patru jucători folosiți pe acest 
post neridieîndu-se la nivelul posibi
lităților. Cealaltă cauză pornește de 
ia apărare. E vorba, în primul rînd, 
de slăbiciuni care pot deveni cronice 
Fragiltatea cuplului de fundași cen
trali Catargiu—Velicu e prima caren
ță. Băieții aceștia care, spre lauda 
lor (dar șl din lipsa unor Înlocui
tori), au jucat toate cele 15 etape, 
s-au prezentat cu mult sub valoarea 
demonstrată In campionatul trecut, 
nesiguranța lor repercutindu-se asu-

pra moralului întregei echipe; Nici 
Ghiță n-a mai fost marele punct de 
sprijin de altădată, dar nu-i mai 
puțin adevărat că un portar fără 
o gardă de nădejde în față nu poate 
face minuni la infinit, Iar rezerva 
hli Ghiță. Cizic, cure a apărat cir.d 
titularul a avut un deces în fami
lie s-a dovedit mult prea neinspirgt, 
acele prime 8 minute de la Arad, 
cind a primit 3 goluri, fiind un fel 
de... măsură pentru măsură. Un ele
ment îmbucurător în apărarea echi
pei : evoluția foarte bună a noului 
venit de la Știința Bacău, Margasoiu, 
u>i fundaș lateral (stingă si dreapta) 
ofensiv, cu vigoare și viteză, t.înărui 
profesor de matern.atică impreșionlnd 
pe toți cei care l-au văzut juclnd. 
îmbucurătoare este și revenirea din 
finei a celuilalt fundaș lateral. Mine, 
jucător capabil înșă, de împliniri su
perioare. Lanțul cauzelor (si al slă
biciunilor) cuprinde și linia de mijloc» 
fără forța și inventivitatea 
pionatele trecute. în ciuda

din cum» 
efortmrl-

• Jucători folosiți.: 17. Pe
2 portari, 5 “ - -■
atacanți.

p înlocuirii efectuate : 23. Una tn 
anărare, 7 in linia Oe mijloc, ti In 
atac.

p In toate etapele au survenit mo
dificări: de 7 ori cite una și de S or! 
cîte două.
• în etapa a 13-a, Sinăueeanu a 

fost înlocuit cu Duțan, In min. SS, jar 
In etapa a 14-a, vătafii cu Slnftucea- 
nu. In min. 88.
• Numai Catargiu, Velicu și Mar- 

gasotii au eyoluat 1359 de minute.
p Formația de bază — eu cea msl 

mare stabilitate : Glrlțft (13) — Mioc 
(■14), Catargiu (15), Velicu (15). Mar- 
gașoiu (15) — vătafu (14), Rrițcu 
(14) — Pană (t», Dembrovschj (t2). 
Rugiubei (!4). Florea (12). Au mâi 
jucat Duțan (5), Bâluț-’i (11), Comă-- 
neseu (6). S. Avram (8), Cizie (2), 
Sinăueeanu (6).

s Bătută a jucat li meciuri, dar 
nici unul în întregime, totaliztnd 274 
do minute, adică aproximativ 23 de 
minute pe partidă.

9 Goluri marcate : 17 (13 acasă. (• 
în deplasare), 2 fundași eu iuseris 
doua goluri, 2 mijlocași (2), 5 at.»» 
cânți (14) și G. Sandu (Dinamo) au
togol.
• Goluri primite : 1!) (S acasă. 13 

tn deplasare).

_. _ . posturi :
fundași, 4 mijlocași, t

lor, „anii* lui Vătafu și apatia tactică 
a lui Hrițcu au influențat (negativ, 
se înțelege) întregul meoanistn ai e- 
chipei. Aici mai ■ trebuie inclusă și 
absența îndelungată a iui Sinăuceunu 
(cîleva luni cu școala la Bufniși), ju
cător talentat, foarte util în mane
vrele tactice ale celor doi antrenori 
și neintrarea în formă a lui Duțan. 
du;?ă accidentul din campionatul tre
cut. Toate aceste carențe din cele 
trei compartimente s-au sincronizat 
nedorit în jocul echipei, sub plafo
nul calităților demonstrate în sezoa- 
nele anterioare.

Sport club Bacău și-a propus 
pentru retur, un ideal frumos pe mă
sura unor posibilități etalate cîndvg. 
Dar pentru ca formația să ajungă Sn 
final pe treapta a treia a podiumului 
— poartă spre „Cupa U..E.F.A." —. e 
nevoie ca fiecare jucător sg ia, !n 
această iarnă a pregătirilor, dar si în 
retur, ceva din ambiția lui Constantin 
Răduiescu și ceva din chibzuință lyi 
Pctrică Răduiescu. Și aceasta, pentru 
că, orice ideal presupune zbucium, pa» 
șiune și rațiune.

Mircea M. 1ONE5CU

loturilor naționale și aceasta pen
tru că — așa cum se spunea — in
teresele echipelor naționale primea
ză în fața celor ale formațiilor de 
club.

Aspectele privind pregătirea pro
fesională a antrenorilor, întocmi
rea obiectivelor de performanță, 
dictarea sancțiunilor și acordarea 
recompenselor, controlul medical, 
depistarea și folosirea spațiilor a- 
coperite pentru antrenamente pe 
perioada sezonului rece (săli de 
club, case de cultură etc) au fost 
și ele abordate și discutate în a- 
mănunțime.

Ș-a dezbătut apoi problema folo
sirii cît mai raționale a bugetului 
de care dispune fiecare club sau 
asociație sportivă sindicală, subli- 
niindu-se că fondurile alocate sec
țiilor nominalizate nu pot fi în
trebuințate în alte scopuri. In acest 
sens s-a dat exemplul negativ al 
A.S. Vulturii Lugoj unde 45 000 de 
lei au fost luați din bugetul secției 
nominalizate de lupte și dați echi
pei de fotbaL

Pentru buna desfășurare a activi 
tații in unitățile sportive sindicale, 
pentru prevenirea perturbărilor în 
procesul de antrenament, a eventu
alelor rămîneri în urmă și a neîn- 
deplinirii sarcinilor propuse, s-a ho- 
tărît ca șefii secțiilor sport-turism 
din cadrul Consiliilor județene ale 
sindicatelor să fie aceia care să co
ordoneze, să supravegheze și să răs
pundă direct de problemele secțiilor 
nominalizate, firește, cu sprijinul 
permanent al C.J.E.F.S.

Luînd cuvîntul în cadrul consfă
tuirii, tovarășul Anghel Vrabie, se
cretar general al Comitetului O- 
limpic Român, a scos în evidență 
rolul determinant al cluburilor și 
asociațiilor sportive sindicale in ac
tivitatea de performanță și aportul 
substanțial pe care trebuie să îl 
aibă aceste unități în pregătirea 
sportivilor cooptați în loturile olim
pice. Vorbitorul a subliniat apoi că 
în viitor se va acorda o deosebită 
atenție locului de unde fiecare spor
tiv de valoare a făcut primii pași 
în activitatea sa.

Prezența la dezbateri a eîtorva 
secretari generali de federații a 
constituit încă un punct de ple
care pentru abordarea unor proble
me curente, ridicate de activitatea 
sportivă de performanță. In cuvîn- 
tul lor, secretarii generali ai fede
rațiilor de atletism, box, haltere și 
caiac-eanoe au dat exemple con
crete de realizare și nerealizare a 
unor obiective in cadrul unităților 
sportive sindicale, promițînd tot
odată să acorde acestora un sprijin 
mai eficient, sub toate aspectele.

în sfîrșit, partea finală a consfă
tuirii, destinată în exclusivitate an
trenorilor, a adus în prim plan nu
meroase probleme importante din 
activitatea zilnică a secțiilor nomi
nalizate, prilejuind și un prețios 
schimb de experiență.

Constituind un pas important în 
activitatea viitoare a cluburilor și 
asociațiilor sportive sindicale, con
sfătuirea de lucru cu activul aces
tor unități a fost, deci, un eveni
ment important în urma căruia aș
teptăm rezultate din ce în ce mai 
bune, împliniri și ascensiuni din 
partea tuturor sportivilor de per
formanță, componenți ai secțiilor 
din cadrul cluburilor și asociațiilor 
sportive sindicale.

LOTERIA IN
pus în vînzare biletele cu 
va putea participa la LO- 

ÎN OBIECTE, o nouă și a- 
posibilitate de cîștig ofe- 

către Administrația de Stat

S-au 
care se 
TERIA 
tractivă 
rită de 
Loto — Pronosport.

Prin această loterie se acordă 
participanților, posibilitatea de a 
obține în număr NELIMITAT pre
mii a căror valoare va fi între 100 
lei și 70.000 lei.

Participarea se va face pe bilete 
de 5 lei bucata.

Pentru stabilirea numerelor cîști- 
gătoare, se vor efectua 17 extrageri 
separate cu numere formate din fi 
cifre și terminații de 5, 4, 3 și 2 
cifre.

Rețineți 1 La această tragere, care 
va avea loc la 11 februarie la Bucu
rești — participanții cîștigători vor 
putea 
— în 
form 
togte 
merțului de Stat, 
Consum și Loto -

Amănunte suplimentare 
agențiile Loto-Pronosport.

să-și aleagă obiectele dorite 
cadrul sumei cîștigate, con- 

listelor ce vor fi afișate în 
unitățile de vînzare ale Co- 

Cooperației de 
Pronosport.

în toate

OBIECTE!



VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT
NICOLAE CEAUSESCU,

PAKISTANIN
(Urmare din pag 1)

României, tovarășul 
Ceaușescu, și persoanele 
care-1 însoțesc — sînt salutați cu 
căldură în numele Comisiei pakis
taneze pentru energia atomică, de 
S. M. N. Zaidi, directorul general, 
de ceilalți membri ai conducerii 
centralei.

Următorul obiectiv vizitat, Socie
tatea națională de rafinare a pe
trolului din localitatea Korangi, si
tuată la 15 km de Karachi, face 
parte din cele 33 de întreprinderi 
de bază care au fost trecute în ul
timele luni sub controlul guvernu
lui, măsură menită să anihileze pu
terea celor 22 de „mari familii" 
care controlau două treimi din în
treaga producție industrială a Pa
kistanului. Această măsură permi
te statului dirijarea dezvoltării e- 
conomiei potrivit intereselor gene
rale ale țării.

Poarta de intrare î.n incinta uzi
nei este dominată de o mare lozin
că în limbile română și urdu 
„Bine ați venit!“ Ghirlande de ste-

Nicolae 
oficiale

gulețe românești și pakistaneze dau 
un aspect sărbătoresc clădirilor u- 
zinei. La trecerea oaspeților, mun
citorii aplaudă cu multă căldură, 
fac semne prietenești.

Aceeași atmosferă de căldură și 
prietenie domnește și la uzina de 
mașini-unelte „Pakistan", ultimul 
din obiectivele vizitate. Aici se pro
duc mașini de frezat, strunguri, 
precum și o serie de subansam
bluri — cutii de viteză, transmisii 
pentru tractoare, autocamioane și 
autoturisme de teren.

Vizita făcută aici, ca și la Cen
trala atomo-electrică și la rafinărie, 
a oferit o imagine din cele mai 
grăitoare ale marilor eforturi pe 
care statul pakistanez le depune 
pentru dezvoltarea unei industrii 
proprii, pentru progresul general al 
țării, cale sigură a bunăstării între
gului popor.

'★
Joi, a fost semnat un protocol 

privind dezvoltarea cooperării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
România și Pakistan. In protocol se 
stabilesc măsuri privind înfăptui
rea hotărîrii celor doi președinți ca

IUGOSLAVIA A DOMINAT
PLUTONUL CELOR MAI BUNE
FORMAȚII DE HANDBAL

MASCULIN DIN LUME
• Echipa României in permanență pe podium • Forma

țiile i.r.s.s. și Norvegiei in marc progres • selecționa-

tele suediei și Danemarcei pierd teren.

Corespondență pentru Sportul

în cel mai "scurt timp să fie 
cheiat un acord de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică și să 
fie înființată o Comisie mixtă inter- 
guvemamentală de cooperare. Sînt 
stabilite, de asemenea, unele dome
nii în care urmează să se dezvolte 
această cooperare.

★ , 
guvernatorului din 

loc, joi seara, un 
cinstea președinte-

de Stat al Republi- 
România, Nicolae 

a tovarășei Elena 
către guvernatorul 

Mir Rasul Bux

în-

La Pătatul 
ICorach. a avui 
dineu oferit în 
lui Consiliului 
cii Socialiste 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
provinciei 
Talpur.

La dineu au participat persoa
nele oficiale române care îl înso
țesc pe președintele Consiliului de 
Stat în vizita sa în Pakistan ; au 
luat parte conducători ai organe
lor provinciale, reprezentanți ai 
vieții publice din Karachi și pro
vincia Sind-

La dineu, desfășurat într-o at
mosferă cordială, guvernatorul pro
vinciei Sind și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi.

și 
de 
Sind,

ifictale

DYNAMO BERLIN OFERĂ L01ULUIR. 0. GERMANE
OPT DINTRE VOLEIBALISTELE SALE!

— Duminica, Rapid București — Dynamo Berlin in cadrul „Cupei campionilor europenii ‘ •

sur- 
1972 
sea- 

au 
ast-

„De-ar începe anul 1973, așa cum 
s-a încheiat 1972“ — declara Sieg
fried Kohler, antrenorul echipei de 
volei feminin S.C. Dynamo Berlin, 
viitoarea adversară a formației Ra
pid București în „Cupa campionilor 
europeni". Declarația nu ne-a 
prins, întrucît sfîrșitul anului 
a adus sportivelor berlineze o 
mă de succese frumoase. întîi 
cîștigat net ..Cupa R.D.G." și
fel s-au calificat în orice caz pen
tru competițiile europene viitoare, 
Apoi, la mijlocul lui decembrie, au 
cîștiga1 surprinzător propriul lor 
turneu internațional, pierzînd un 
singur set. La această competiție au 
participat formațiile Dinamo Bucu
rești, Ruda Hvezda Fraga, Selecțio
nata R.S.S. Lituaniană, vicecam- 
pioana R.D.G. — echipa S.C. Trak
tor Schwerin și campioana R.P.D. 
Coreene — Amnokan. în această 
din urmă formație figurau și pa
tru membre ale echipei olimpice a 
R.P.D. Coreene care a obținut me
dalia de bronz la Miinchen. Cu 
toate acestea, într-o admirabilă fi
nală care a durat 100 de minute, 
Dynamo Berlin a învins cu 3—1 pe 
coreence. N-ar trebui uitate, de a- 
semenea, nici victoriile cu 3—0 ob
ținute de S.C. Dynamo în primul 
tur al C.C.E. împotriva campioanei 
olandeze Detry Haag 68.

Care sînt caracteristicile forma
ției berlineze ? Asemenea întregu
lui volei din R.D. Germană, echipa 
se bazează pe elemente foairte tine
re care însumează o medie de 
vîrstă de abia 19 ani și cinci luni. 
Cea mai tînără jucătoare are 16 
ani, iar cea mai vîirstnică — 25. 
Toate celelalte sînt în jurul a 20 de 
ani. Întrucît echipa națională a 
R.D.G. se află în fază de restruc-

turare, formația Dynamo beneficia
ză de această situație oferind lotu
lui țării opt dintre tinerele sale ju
cătoare : Annetta Heller, Barbara 
Czekalla, Margrit Griineberg, Diet- 
linde Schwarz, Hermine Schaller, 
Monika Meissner, Christine Walther 
și Ricarda Thierbach. întrucît și ce
lelalte patru jucătoare aparțin lotu
lui de speranțe, Dynamo Berlin are 
avantajul de a avea rezerve de va
loare aproximativ egală pentru toa
te posturile. Din păcate, acesta este 
reversul avantajului tinereții, majo
ritatea jucătoarelor sînt lipsite de 
maturitate și experiență internațio
nală, ceea ce are efecte negative 
mai ales în meciurile de cupă pline 
de tensiune. Cel puțin aceasta e pă
rerea antrenorului Kohler.

„Știm că voleibalul feminin din 
România este foarte puternic. Mul
tă lume ne-a spus la ce nivel înalt 
se află Rapid București din punct 
de vedere tehnic și al puterii de 
luptă. Așadar, contăm pe meciuri 
grele și dramatice. Scopul nostru 
este să obținem cît mai multe pune- 
te și, firește, seturi. Pentru jocul 
retur de la 21 ianuarie (ora 17) do
rim să ne asigurăm o poziție soli-

dă“ — ne-a declarat antrenorul 
înaintea plecării spre București. In 
prima partidă el se va baza pro
babil pe sextetul de bază, care cu
prinde pe cele două ridicătoare, 
Margrit Griineberg și Christine 
Walther, pe cele două principale a- 
tacante, Monika Meissner și Her
mine Schaller, precum și pe jucă
toarele universale, Anneta Heller 
și Barbara Czekalla. De altfel, Her
mine Schaller (1,88 m) și Annetta 
Heller (1,87 m) sînt jucătoarele sale 
cele mai înalte. El va conta, desi
gur și pe talentata tânără de 16 
ani, Karena Borcherding (1,87 
redutabilă atacantă.

Lotul : Annetta Heller (25 
Barbara Czekalla (21, căpitena 
pei), Margrit Griineberg (20), 
mine Schaller (21), Monika Meissner 
(18), Dietlinde Schwarz (21), Chris
tine Walther (21), Karena Borcher
ding (16), Ricarda Thierbach (18), 
Erika Dettmann (21), Gudrun Sauer 
(20), Ingrid Hamann (19) ; antre
nori : Siegfrid Kohler și Wolfgang 
Kipf (antrenori și ai echipei națio
nale).

m),o

ani), 
echi-
Her-

JORG LEISSLING
„Deutsches Sportecho" ■— Berlin
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F ază dintr-o pasionantă întâlnire programată 
sezonul trecut intre reprezentativele României

R. D. Germane (tricouri de culoare deschisă)

în
și

CANDIDATURA FRANCEZĂ
Prima sa prezență pe programul 

Jocurilor Olimpice nu este și sin
gura probă a necontenitei dezvol
tări pe plan internațional a hand
balului (în 7 jucători) pe care ne-a 
oferit-o sezonul 1972. Faptul că 35 
de reprezentative naționale de pe 
patru continente au susținut în cele 
12 luni un număr de peste 260 de 
întîlniri inter-țări (excelent record) 
este un exempiu la fel de grăitor 
despre ancorarea tot mai puternică 
a acestui sport printre disciplinele 
cu o mare priză în rîndurile tinere
tului.

A stabili o ierarhie cit mai pre
cisă într-un asemenea context nu 
este deloc o treabă ușoară. Olim
piada de la Miinchen a oferit un 
clasament destul de concludent 
pentru forțele echipelor participan
te la această oră. în ordinea pri
melor 10 formații, stabilită de zia
rul nostru, am avut în vedere nu 
numai rezultatele unu: singur tur
neu, ci evoluția fiecărei formații 
de-a lungul întregului an, criteriu 
— după părerea noastră — mult 
mai obiectiv.

Care a fost ierarhia stabilită ia 
Miinchen ? Pe locul I — Iugosiav’a. 
urmată de : 2. Cehoslovacia, 3. Ro
mânia, 4. R.D. Germană, 5. U.R.S.S., 
6. R.F. a Germaniei, 7. Suedia, 8.

Ungaria, 9. Norvegia și 10. Polonia. 
Și nu in mod întîmplător, în clasa
mentul nostru alăturat veți întîlni 
exact aceleași 10 formații. Ordinea 
lor insă diferă în cîteva cazuri.

Ca ți în 1971. Iugoslavia s-a do
vedit cea mai bună formație. Ea a 
inaugurat palmaresul campioanelor 
olimpice, pierzînd doar trei partide 
în tot anul : 13—14 cu Suedia, 
19—22 cu R.D. Germană și 17—19 
cu Cehoslovacia. Un salt impresio
nant in acest sezon l-au înregistrat 
handbaliștii din Uniunea Sovietică, 
afla*: pentru prima oară pe locul 
secund.

Echipa României, după un start 
mai slab, a revenit printre frunta
șele plutonului, ocupînd — exact 
ca Ia J.O. — poziția a treia. Avînd 
in vedere tot timpul perspectiva (în 
1974 va trebui să ne apărăm titlul 
mondial), antrenorii noștri au re
curs în acest an doar la serviciile 
citorva dintre jucătorii mai experi
menta;:. completind lotul cu mai 
mulți handbaliști tineri și talentați, 
car insuficient de căliți pentru ma
rile bătălii. Aceasta explică în pri
mul rînd cîteva rezultate contra
dictorii cum ar fi înfrîngerile din 
cadrul „Trofeului Carpați" (15—17 
cu Iugoslavia și 9—15 cu R.D. Ger
mană), ca și insuccesele din fața

Ungariei (18—19) și U.R.S.S. (16—20 
în al doilea meci de la Ploiești).

Grupul pretendentelor la supre
mație mai cuprinde echipele R.D. 
Germane (locul IV) și Cehoslovaciei 
(locul V), ambele oricînd capabile 
de a se impune într-un turneu de 
mare anvergură.

în jumătatea inferioară a clasa
mentului vom întîlni 5 echipe între 
care diferențele valorice sînt practic 
insesizabile. Toate aceste formații 
au posibilități de a obține cîte un 
rezultat favorabil izolat în fața 
fruntașelor, dar nu sînt suficient 
de mature pentru a cîștiga șijcom- 
petiții de amploare. Plutonul este 
condus de handbaliștii norvegieni, 
aflați într-un spectaculos progres. 
Destul de precară — poziția națio
nalei suedeze, fostă campioană mon
dială. Neașteptată este și absența 
echipei Danemarcei din acest cla
sament.

LA J.O. DE IARNĂ 1976
CHAMONIX

PARIS, 11 (Agerpres). — Comi
tetul olimpic francez a examinat 
propunerile orașelor Grenoble și 
Chamonix de a candida la orga
nizarea Jocurilor Olimpice de iarnă 
din anul 1976. După cum se știe, 
Grenoble a găzduit și Olimpiada 
albă din anul 1968, astfel că foru
rile olimpice franceze au optat 
pentru stațiunea Chamonix, situată 
la poalele Mont-Blanc-ului, cu moti
varea suplimentară că această re
giune este excelent echipată pen
tru sporturile de iarnă.

în urma renunțării orașului a- 
merican Denver, care fusese investit 
de Comitetul internațional olimpic 
cu organizarea Olimpiadei albe. în 
afara orașului Chamonix și-au a- 
nunțat intenția de a găzdui această 
competiție și alte orașe sau sta
țiuni din Austria, Elveția, Italia, 
Canada și S.U.A.

ȘTIRI • REZULTATE
® Peste 50 000 de spectatori au ur

mărit pe stadionul „Azteca". din 
Ciudad de Mexico întîlnirea inter
națională dintre reprezentativa Me
xicului și formația poloneză Gornik 
Zabrze. Fotbaliștii mexicani au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—1). prin punctele marcate de 
Borja (min. 6) și Hernandez (min. 
71). Golul oaspeților a fost înscris 
în minutul 10, de Szarmach.

a Conducerea clubului olandez 
Ajax Amsterdam a anunțat că la 
expirarea contractului (1 iulie 1973) 
cu actualul antrenor Ștefan Covaci, 
va fi angajat un antrenor olandez. 
Se duc tratative cu George Knobel, 
care se ocupă în prezent de pregă
tirea echipei M.V.V. Maastricht.

• în 
disputat 
Atletico 
(0—0) cu 
Incest”

cadrul unui meci amical 
la Madrid, echipa locală 
a terminat la egalitate 
formația Benfica Lisabona, 

încasările acestei partide au fost 
donate fondului de ajutorare a vic
timelor cutremurului de la Mana
gua^

• După cum se știe, Tomy Do- 
cherty a renunțat de a mai fi an
trenorul reprezentativei de fotbal 
a Scoției. El se ocupă în prezent 
de pregătirea formației Manchester 
United, unde îl înlocuiește pe Frank 
O’Farrell, acuzat de a fi vinovat de 
situația actuală de-a dreptul dra
matică a clubului din Manchester. 
In locul Iui Docherty. ca antrenor 
al selecționatei, a fost numit Wil
lie Ormond.
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TENDINȚE PROFESIONISTE
SORTITE EȘECULUI

(Vrmart din pag. I)

După declarațiile austriacului Ha
rald Stiifer, care s-a alăturat „cir
cului’’, un schior poate cîștiga teo
retic 100.000 de dolari pe an, dar 
asta încă nu i s-a întîmplat nimă
nui ! La un venit de 40.000 de do
lari ajung doar cei clasați printre 
primii 5 în bilanțul general. Doar 
zece din cei 60 de profesioniști ai 
schiului se pot considera „buni la 
cîștig", alți 15 trec din cînd în 
cînd pe la casierie, dar restul, cci 
mulți nu pot acoperi cheltuielile și 
îndeobște, la sfîrșitul sezonului, își 
caută de lucru în altă parte. Se știe 
că din premiile obținute schiorul 
profesionist este obligat să-și plă
tească singur călătoriile, cazarea și 
întreținerea.

Printre așii circului, care au și 
participat la primele curse ale se
zonului, la Aspen în Colorado, se 
află francezul Aiain Penz, austria
cul Hugo Nindl, norvegianul Tschu- 
di, australianul Malcolm Milne. 
Pentru 1973, se așteaptă ralierea 
la circ a lui Karl Schranz. Se scon
tează astfel pe un număr de sen
zație : un duel Killy-Schranz, care 
ar mai putea resuscita interesul 
publicului pentru spectacolul de pe 
pirtiile de schi.

Uonale amatoare (International Ska
ting Union) a fost aceea de a in
dica tuturor federațiilor naționale 
să interzică orice manifestare pro
fesionistă pe patinoarele lor. în con
secință, în cursul acestei ierni, pe 
celebrul patinoar vest-german de 
la Inzell, proaspeții profesioniști, 
pentru a se putea antrena, și-au 
plătit bilete de intrare și au pășit 
pe gheață, discret, odată cu pu
blicul... Din același motiv, în 
sezonul, profesioniștii nu au 
programa decît 3 reuniuni, la 
Skien (Norvegia) și Gdteborg 
dia). Iar în cazul unor slabe în
casări. unii dintre noii profesioniști 
s-ar putea răsgîndi, cum s-a și în- 
tîmplat cu suedezul Goran Claesson 
(care s-a plins că antrenamentele 
nu i s-au plătit). Conducătorul e- 
fectiv al I.S.S.L.. americanul Tom 
Liden va intra însă în derută și 
mai accentuată dacă slujbașii săi 
nu vor reuși să obțină performan
țe superioare celor realizate de a- 
matori, pentru că atunci : adio 
transmisii televizate, adio popu
laritate !

întreg 
putut 
Haga, 
(Sue-

CĂLĂREȚII LA MEZAT

CIRCUL PATINATORILOR

Mult mai temerară este tentati
va europeană privind crearea unei 
grupări profesioniste de patinaj vi
teză, la inițiativa fostului campion 
olimpic, suedezul Johnny Nilsson. 
La chemarea lui — susținută pe 
bază financiară americană — au 
răspuns cîțiva dintre cei mai buni 
patinatori ai lumii : triplul cam
pion olimpic de la Sapporo, olan
dezul Ard Schenk, sprinterul sue
dez Hasse Btirjes, fostul record
man mondial pe 500 m, finlandezul 
I,co
Eriksen și alții. Ei s-au și grupat 
sub titulatura International Speed 
Skating League (I.S.S.L. — adică 
Liga internațională de patinaj vi
teză), care și-a ținut prima reuni
une publică la Haga, zilele trecute.

Viitorul acestei noi profesii este 
însă amenințat de cîteva elemente. 
Prima reacție a federației interna

Linkovesi, norvegianul Ivar

Cea mai bizară dintre ̂ /tentativele 
recente este inițiativa întreprinză
torului John Marshall (impresarul 
cîntăreței Nina și al actorului Ri
chard Harris) care a angajat cu 
contract pe celebrii călăreți Rai
mondo d’Inzeo, Nelson Pessoa, 
vey Smith și umblă acum 
semnătura fostului campion 
pic Alwin Schockemohle, pentru a 
putea organiza concursuri ecvestre 
profesioniste. Marshall se bazează, 
financiarmente, pe drepturile de 
televizare și mai ales pe cele ob
ținute din publicitate, pentru că la 
concursurile sale, anunțul crainicu
lui va suna cam așa : „următorul 
concurent Harvey Smith pe calul 
Summertime, reprezintă produsul 
cutare și cutare"...

Printre sprijinitorii de pînă acum 
se află firme americane de răco
ritoare și de produse cosmetice. 
Faptul că angajații săi nu vor mai 
participa la Jocurile Olimpice nu-1 
emoționează deloc pe John Marshall 
care speră să poată cumpăra între 
timp atît de mulți călăreți fruntași

Har- 
după 
olim-

VASILIU

1. Iugoslavia
2. U.R.S.S.
3. România
4. R.D. Germană
5. Cehoslovacia
6. Norvegia
7. FLF.G.
8. Polonia

9-10. Ungaria 
Suedia

MADRID, 11 (Agerpres). — Șahis- 
tul român Florin Gheorghiu continuă 
să se numere printre fruntașii tur
neului international de la Orense

Adrian

359—320 76v.'o 
506—355 “ 
339—280 
391—325 
424—364 
514—409 
523-447 
398—337 
298—270 
248—255

GHEORGHIU Șl CIOCÂLTEA PRINTRE FRUNTAȘI LA ORENSE
(Spania). In runda a treia. Gheorghiu 
j-a învins în 27 de mutări pe portu
ghezul ~ 
Victor 
mutări 
zultate 
Benko 
nia) — .. , _____  ______ , _ .
devski (Bulgaria) — Cobo (Cuba) 1—0; 
Janosevici (Iugoslavia) — Mednis (SUA) 
1—0. în clasament. Florin Gheor
ghiu și Pîdevskî au cîte 2,5 puncte, 
fiind urmați de Ciocâltea cu 2 puncte. 
Janosevici, Benka, Castro, Parma ți 
Medina cu cîte 1,5 puncte,

Durao. Un alt jucător român, 
Ciocâltea, a cîștigat în 41 de 
la filipinezul Castro. Alte re- 

: Parma (Iugoslavia) —
(S.U.A.) remiză ; Pomar (Spa- 
Medina (Spania) remiză ; Pî-

TURNEUL OL VOLEI (juniori)
DE LA SOFIA

Htg
1/1(11

ta Inzell, celebrități ale patinajului viteză: Ove Kiinig.
Și Hasse Bbrjes, acum trecuti la profesionism, sini obligați • 
întrecerile de pe marginea pistei, împreună cu antrenorul lor, 
rehed (al doilea din stingă), inlrucit 
rele rezervate amatorilor

i.eo Linkovesi 
să privească 
. Hans I3ar- 

accesul le este interzis pe patinoa-
Telefoto : A P.-ĂCERPRES

(Agerpres). — In cea
a turneului interna-

SOFIA, 11 
de-a doua zi 
țional de volei rezervat echipelor 
de juniori și junioare care se des
fășoară la Sofia au fost înregistrate 
următoarele rezultate : masculin : 
Bulgaria — Școala Sportivă nr. 1 
București 3—-0 (15—8. 15—2. 15—7): 
R.D. Germană — Cehoslovacia 3—1 
(15—5, 15—11, 12—15, 15—6) ; fe
minin : Bulgaria I — Bulgaria II 
3—0 (15—8, 15—0, 15—4) ; R.D.
Germană — Cehoslovacia 3—0 
(15—8, 15—8, 15—9).

îneît marile concursuri amatoare să 
nici nu se mai poată ține fără a- 
sentimentul său !

MERCENARII ATLETISMULUI
Ideea atletismului profesionist nu 
nouă. A mai Lansat-o, cam dile-e 

tantistic și firește fără nici un suc
ces, săritorul în lungime olandez 
Henk Visser, care a dat repede fa
liment. Acum e rîndul unui negus
tor Californian, în vîrstă de 40 de 
ani, Michael O'Hara, care a anun
țat înființarea lui International 
Track and Field Association (ITA) 
— adică asociația internațională de 
atletism — care-și propune orga
nizarea unor reuniuni atletice pro
fesioniste începînd din luna mar
tie 1973.

Printre primii angajați, care au 
primit cîte 5000 de dolari la sem
narea contractului, se află actualii 
sau foștii recordmeni mondiali Lee 
Evans, Randy Matson, Jim Ryun 
și Bob Seagren. La dispoziția orga
nizației ITA se mai află atleții care 
au devenit profesioniști în alte spor
turi : Bob Hayes, Jim Hines, Tom
mie Smith, John Carlos, precum 
și primul neamerican, fondistul a- 
ustralian Tony Benson. O’Hara în
cearcă să-și lărgească lotul pină la 
50 de atleți. dar treaba nu e prea 
ușoară. Săritorii cu prăjina suedezi 
Kjell Isaksson și Hasse Lagerqvist

au respins oferta. Majoritatea celor 
contractați socotesc afacerea încă 
riscantă, nesigură.

Concomitent s-a născut ideea u- 
nui circ atletic și în Australia, unde 
impresarii dau dovadă de mai mul
tă inventivitate. Ei încearcă să o- 
pună pe pistele atletice pe sprinte
ra Raelene Boyle (medalie de ar
gint la Miinchen)... unor bărbați ! 
Interesat de aceste planuri s-a a- 
rătat și sprinterul
(medalie de argint la Mexico). Pro
motorii australieni 
posibili ta ten unor rntîlnîri cu 
curenții lor campioni, în reuniuni

publi-

Peter Norman

mizează și pe
con

care să sporească interesul 
cului.

Dar visurile acestea sînt 
te. pentru că un spectacol 
itinerant (cu aceiași actori, 
nici o variație și nici măcar 
mai buni atleți din lume) nu va 
putea suscita curiozitatea specta
torilor la infinit...

deșar- 
atletic 

fără 
cei

ANNEMARIE PROELL
MUNCHEN, 11 (Agerpres). — 

Sch oara austriacă Annemarie Proell 
continuă seria succeselor în 
cadrul „Cupei Mondiale". Ea a cîș
tigat și cea de-a doua probă de 
coborîre a concursului internațio-

LAGOS, 11 (Agerpres). — Concur
sul de natație se află acum în cen
trul atenției amatorilor de sport 
care urmăresc la Lagos (Nigeria), 
întrecerile Jocurilor Africane. Fina
la probei d<» 100 m fluture a fost 
cîștigată de înotătorul nigerian J. B. 
Fbito care a realizat timpul de 
1:01. 62. Foarte spectaculoasă a fost 
finala probei feminine de 200 m 
bras. Prima a trecut linia de so
sire Dalila Barriche (Tunisia) în 
3:08,39. Ștafeta masculină de 4x200 
m a revenit echipei Republicii A- 
rabe Egipt, cronometrată în 8:30,70.

în competiția de handbal (mas
culin) echipa Senegalului a învins 
cu 21—15 formația Republicii Mal- 
gașe, iar Republica Arabă Egipt a 
întrecut cu 22—11 echipa ~

Cu mare Interes sînt 
meciurile de fotbal care 
gramate pe Stadionul 
Ghana a dispus cu 1—0 
Tanzania, iar Algeria și Nigeria au 
terminat la egalitate: 2—2 (1—0). In 
cea de-a doua grupă a prelimina
riilor Republica Arabă Egipt a cîș
tigat cu 3—1 (0—0) jocul cu Repu
blica Populară Congo. Republica 
Guineea a dispus cu 3—2 (2—0) de 
Republica Volta Superioară.

în sfîrșit, în turneul masculin de 
baschet, Tunisia a cîștigat Ia scori 
83—43 jocul cu Republica Volta Su
perioară. Echipa Senegalului a dis
pus cu 130—47 de Zambia.

Togo.
urmărite 

sînt pro- 
Național. 
(0—0) de

„CUPA MONDIALĂ'4 
LA HOCHEI PE IARBĂ

Intre 24 august și 2 septembrie se vor 
desfășura la Amsterdam întrecerile „Cu
pei Mondiale" la hochei pe iarbă. La 
această ediție și-au anunțat participarea 
echipele Olandei. Indiei, Noii Zeelande, 
Argentinei, Kenyei, Angliei, Belgiei, Ca- . 
nadei, Scoției, Spaniei, Franței, Gibralta- 
rului, Irlandei, Italiei, Japoniei, Malaye- 
ziei, Mexicului, Nigeriei, Țării Galilor, 
Poloniei, U.R.S.S. și altele.
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Atacantul lui Liverpool, Kevin Keegan (în alb), o mare speranță a fot~ 
balului englez, unul dintre cei mai noi jucători selecționați de Alf Ram
sey, în meciul susținut simbăta trecută, în deplasare, contra lui West 
Ham (aici reprezentată de fundașul Tommy Taylor), terminat cu victo
ria liderului Telefoto : A.P.-AGERPRES

FOTBALUL SPANIOL
V

SI JUCĂTORII SĂI INTRAȚI
PE USA

Diriguitorii fotbalului spaniol au luat 
de cîțiva ani buni hotărîrea de a inter
zice pătrunderea în fotbalul peninsular 
a jucătorilor străini. O vreme, măsura a 
dat roade — fotbalul din Spania a ob
ținut din nou unele succese internațio
nale, grație și noului val de jucători 
tineri care astfel s-au putut afirma — 
dar în ultimul timp o altă fațetă, destul 
de ascunsă, a problemei dă destule bă
tăi de cap, federației spaniole.

în anul care s-a scurs, în campionatul 
Spaniei au apărut din nou, mal mulți 
ca oricînd, jucătorii numiți „orlun- 
dos« (sud-americanl născuți din părinți 
spanioli), singurii în măsură să pti- 
mească viza necesară pentru angajarea 
la un club spaniol. O a doua excepție se 
face pentru cîțiva jucători sud-amerieani 
care pot dovedi — cu acte — că au intrat 
în joc la oricare meci internațional al 
țării de baștină. Mai bine de o sută de 
fotbaliști au primit astfel, acum cîteva 
luni, permisiunea, deși existau suficiente 
dubii în hîrtiile întocmite dincolo de 
Ocean.

„Oriundos" trebuie să aibă un pașa
port din care să rezulte că părinții lor 
s-au născut în Spania. Nu de mult s-a 
descoperit însă că și aici se produc des
tule falsuri. De exemplu, jucătorul iui 
Valencia. Andorno, susținea că ar fi 
progenitura unor spanioli născuți a- 
proâpe de Valladolid, dar a fost în ?elr 
din urmă pe deplin stabilit că părinții 
lui nici măcar nu au pus vreodată picio
rul în Spania. Pașaportul purta viza con
sulatului din Santa Fev Becerra, de Ia 
Atletico Madrid, adus cu o zarvă mai 
mult sau mai puțin întemeiată (deocam
dată, cu greu își găsește loc în echipa 
de rezerve a clubului !) a dat destul de 
lucru reporterilor spanioli și poliției. Cu 
toții au căutat zile întregi și au mers , 
înapoi cu mai bine de 100 de ani, dar 
n-au izbutit să găsească în Arhivele Sta-

DIN DOS
tului nimic care să-i certifice vreo le
gătură de rudenie pe pămîntul spaniol... 
Cam același lucru s-a întîmplat șl cu 
Fleitaș de la Real Madrid, care de curînd 
a fost nevoit să se transfere ‘ 
franceză Nlmes Olympique.

Federația spaniolă pare din 
mai dezarmată. ceea ce se 
pentru „Importul" unul destul_ .
număr de jucători, s-a transformat, de 
fapt, Intr-o intrare dosnică prin care 
pătrund valuri de fotbaliști de o valoare 
adeseori discutabilă. Se pare însă că ade- 
vărațll vinovațl nu slnt fotbaliștii înșiși, 
cl Intermediarii, agenții specializați in 
furnizarea „la domiciliul" cluburilor a 
fotbaliștilor „made in South-Ameriea". 
Această faună de tip special j-a dezvol
tat foarte repede in Spania, la umbra 
legii care interzice „importul" legal ce 
jucători. în caz de reușită, atunci cînd ■ 
„protejatul" său doblndește autorizația, 
și e angajat de vreunul din cluburile 
spaniole, intermediarul capătă — grație 
unei clauze speciale, stipulată cu grijă 
în contracte _  o mare parte din ceea ce
1 se cuvine jucătorului. Dar, mai există 
ș! cazuri contrarii, de jucători... fără 
noroc. Aceștia pot fi văzuți în flecare di
mineață antren!ndu-se pe un obscur 
teren din Madrid, numit „Colțul oame
nilor triști", în speranța că, mai devre
me sau mal tîrzlu, autoritățile spaniole 
își vor schimba hotărîrea în ceea ce ii 
privește, sau că federația de resort va 
decide redeschiderea granițelor fotbalis
tice (lucru, se spune, posibil după C-M. 
1974). Adevărul e că — alimentat sufi
cient. pe cale dosnică, cu jucători străini 
— fotbalul spaniol nu are de ce sărși 
schimbe în acest punct statutul, poațe 
doar ca să scape de necazurile provo
cate de acești „oriundos" falsificați.

la echipa

ce în ce 
prevăzuse 
de limitat

Dumitru GRAUR

in competițiile europene de baschet

GAZDELE ÎNVINGĂTOARE IN TOATE PARTIDELE
Toate echipele gazdă au învins în 

primele meciuri programate în ca
drul sferturilor de finală ale C.C.E. 
și Cupa cupelor la baschet. Iată și 
cîteva amănunte asupra acestor în- 
tîlniri.

REAL MADRID — SIMMENTHAL 
MILANO 94—76 (47—29) în grupa 
A. Spaniolii au jucat excelent în 
prima repriză, cînd și-au asigurat 
un avantaj de 18 puncte, pe care 
l-au păstrat pînă la sfîrșitul me-

CONDUCE DETAȘAT
nai, desfășurat la Pfronten (R.F. a 
Germaniei). în urma acestui succes, 
ea conduce detașat în clasamentul 
„Cupei Mondiale", avînd acum 125 
de puncte.

ciului. Milanezii au greșit 
ritmul îndrăcit impus de 
acum se află în fața unui handi
cap greu recuperabil în meciul re
tur. Au înscris : Brabender 30, 
Ramos 6, Cristobal 6, Rulla 
Luyk 25, Tymm 11 de la Real 
Jellini 10, Brumatti 23, Massini 
Barivi&ra 3, Cerioni 9, Giomo 
Kenney 15 de la Simmenthal.

MACCABI TEL AVIV—STEAUA 
ROȘIE BELGRAD 113—102 (56—54) 
în grupa A. Rezultatul este surprin
zător, dar campionii Iugoslaviei au 
mari șanse de a reface diferența în 
al doilea meci. Partida a fost de un 
foarte bun nivel, gazdele impunîn- 
du-se în final. Steaua roșie a avut 
cei mai buni oameni în Simonovici 
(38) și Kapicici (16).

IGNIS VARESE — SLAVIA PRA- 
GA 102—80 (51—38) în grupa B. 
Deținătoarea trofeului, neînvinsă în 
acest sezon, a dominat categoric un

acceptînd 
gazde, și

V.
16,

Și
6,

10,

meci în care baschetbaliștii ceho
slovaci nu au urmărit decît limita
rea proporțiilor scorului. Cele 22 de 
puncte constituie toțuși un avantaj 
prețios pentru Ignis, care se anunță 
una din favoritele actualei ediții.

CUPA CUPELOR. MOBILQUA- 
TRO MILANO — SPARTAK BRNO 
109—83 (57—29) în grupa A.

JUGOPLASTIKA SPLIT — JU- 
VENTUD BADALONA 90—71 (46— 
35) în grupa B. Baschetbaliștii din 
Split s-au impus net datorită jocu
lui excepțional practicat de R. Tvr- 
dici (37) și Solman (26). Principalii 
realizatori de Ia Juventud : Santilla- 
na 23, E. Margall 18 și Buscato 12.

Alte rezultate : Geas Sesto San 
Giovanni — F.F.S.E. Budapesta 
79—57 (43—28) în C.C.E. (f) și
Steaua roșie Belgrad — Hapoel Tel 
Aviv 95—76 (48—33) în Cupa cu
pelor (f).
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