
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
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NICOLAE CEAUSESCU 
ÎN MUNICIPIUL IAȘI

PROLETARI E>IN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBALMii și mii de locuitori ai acestei străvechi urbe moldovenești
au ieșit pe străzi, in intimpinarea secretarului general al partidului,

ovaționindu-l, salutindu-l cu nețărmurită dragoste

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în municipiul Iași 
a început joi. la primele ore ale di- 
țită, plină de căldură, de entuziasm 
general, în care l-au primit ieșenii 
pe conducătorul partidului si steru
lui încă din clipa sosirii 
lori Mii și mii de locuitori 
străvechi urbe moldave, 
pe străzi, în întîmpinarea 
lui general al partidului. _ _____
du—1. salutîndu-1 cu nețărmurită dra
goste. Se 
neîntrerupt, ___ ____ _ .__  .
„Ceaușescu și poporul". Ieșenii au 
mai trăit asemenea momente deose
bite. adînc întipărite în inimi și con- 
S iințe în anii 1968 și 1970. cu prile
jul vizitelor făcute de 
Nicolae Ceaușescu, 
înalțe și profunde 
viața lașului și a locuitorilor săi.

Secretarul general al partidului 
este însoțit de tovarășii Gheorghe 
Pană și Dumitru Popescu, precum si 
de tovarășul Vasile Potop, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Iași 
al P.C.R.

în aclamațiile mulțimii, coloana de 
mașini se îndreaptă spre zona în.

prezența

, _ „ irtiele ore ale d
mineții, în aceeași aițnosferă Insult

în orașul 
ai acestei 
au ieșit, 

secreta ru- 
ovaționîn-

scandează puternic, 
„Ceaușescu — P C R -.

tovarășul 
evenimente cu 
semnificații în

dustrială. care-si anunță 
prin siluetele impunătoare ale mari
lor întreprinderi, ridicate în ultimul 
timp.

Vizita începe, semnificativ, la una 
din cele mai cunoscute întreprinderi 
ieșene — Uzina „Nicolina", veche 
citadelă proletară, cu un glorios tre
cut revoluționar. Ea evocă momente 
de seamă din lupta desfășurată de 
comuniști, în perioada grea a ilega
lității, împotriva fascizării țării, pen
tru dreptate socială si eliberarea pl

Finala naționalelor 
de patinaj viteză

Maria Tașnadi
si Vasile Coros-» •

campionii sprinterilor 
la seniori

senio-
anun-

TUȘNAD, 18 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — După mai mulți 
ani de necazuri pricinuite de con
dițiile atmosferice neprielnice, de 
data aceasta vremea a ținut și cu 
participanții la întrecerile seniori
lor din cadrul „naționalelor" de pa
tinaj. Joi. la Tușnad, a fost mult 
soare, dar nici prea cald, nici prea 
frig, exact cum este timpul ideal 
pentru un concurs de patinaj. în 
consecință, gheața a fost de o ca
litate superioară.

Primele dispute, rezervate 
rilor și juniorilor mari, s-au
țat interesante încă de miercuri 
seara, cînd la ședința tehnică sor
ții au decis... împerecherea unor a- 
lergători valoroși și de forțe sen
sibil egale. Astfel, La seniori 500 m, 
performerul actualului sezon. Vasile 
Coroș, care a parcurs această scurtă 
distanță pentru prima oară în țara 
noastră sub 45 de secunde, la „Cupa 
Agronomia" Cluj, a alergat acum 
în cursă direct cu campionul pro
bei, ing. Dan Lăzărescu. Previziu
nile s-au adeverit pe deplin. Cei 
doi sprinteri, recunoscuți specialiști 
ai probei, au furnizat o 
mult gustată de public, 
timpi excelenți, cele mai 
zultate obținute vreodată 
najul nostru : V. Coroș 
D. Lăzărescu — 44,7. Tinărul pati
nator originar din Tg. Mureș, Va
sile Coroș (care în prezent își satis
face stagiul militar la Brașov, și 
este antrenat de cunoscutul specia
list Ernest Ulrich), preia acum titlul 
de campion al patinatorilor pe dis
tanța de 500 m de la veteranul Dan 
Lăzărescu, care poate fi considerat, 
la cei 37 de ani ai săi, un adevă
rat exemplu de voință și conștiin
ciozitate în pregătire.

La fel de spectaculoase puteau 
fi și celelalte confruntări, dar din 
păcate, unul dintre principalii can
didați la primul loc, dinamovistul 
bucureștean Victor Sotirescu. avîn- 
du-1 partener pe pistă pe cunoscu
tul vitezist Alexandru Boer, a că
zut în turnantă aproape în același 
timp cu puternicul său adversar, 
ratîndu-se astfel această cursă, 
mult așteptată de spectatori. Acci
dentarea alergătorilor menționați, ca 
și evoluția sub așteptări a lui An-

întrecere 
realizînd 
bune re
in pati- 
— 44,6 ;

Traian IOANITESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

NOI PATINOARE NATURALE
PUSE LA D1SP0ZIIIA

TINERETULUI BUCUREȘTEAN
După știrea publicată în urmă cu 

cîteva zile privind deschiderea pa
tinoarului natural de la Palatul Pio
nierilor iată că acum sîntem în mă
sură să facem cunoscut că alte o- 
glinzi de gheață au fost puse la 
dispoziția tineretului bucureștean. 
în prezent, se mal poate patina pe 
terenurile bazei sportive a Tenis- 
clubului București (Calea Plevnei 
nr. 63), între orele 9—13 și 15—19, 
iar duminica între orele 9—14, pe 
terenurile de volei de la Stadionul 
Tineretului, între orele 9—13 și 16— 
21, pe terenurile de baschet din 
Parcul sportiv Progresul (str. Dr. 
Staicovici), pe terenurile de volei 
din Parcul Copilului (intrarea prin 
Bd. 1 Mai) și altele. Toate aceste 
patinoare sînt deservite de vestiare 
încălzite, iar seara, după cum am 
fost informați, sînt iluminate.

IERI IN CAPITALA A AVUT LOC

PRIMA REUNIUNE A LOTULUI NAȚIONAL DE FOTBAL
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PE MARGINEA UNEI GALE REUȘITE

LUPTA PENTRU PUNCTE

TURNEULUI CARE ÎNCEPE

Ml LA CALAȚI->

F.R.F. a avut loc ieri 
prima reunire din 

itului reprezentativ 
ent constituit.
prezenți toti cei' 25

de la prima reunire a noului lot reprezentativ de fotbal 
\

de pregătire și exprimîndu-și ade
ziunea față de obiectivul propus, 

în încheierea consfătuirii de 
ieri cu componenții lotului repre
zentativ, antrenorul Valentin Stă- 
nescu a făcut o prezentare detaliată 
asupra celor mai apropiate acțiuni. 

Față de cele anunțate pînă acuzn 
în legătură cu turneul în Franța și 
Spania, informăm că cel de-al trei
lea joc (din 17 februarie) se 
juca la Malaga sau Madrid,
plus s-a mai precizat că adversarul 
din 3 februarie al echipei națio
nale (în ajunul plecării în turneu) 
va fj Petrolul Ploiești.

După consfătuire, jucătorii 
plecat la cluburile lor.

NUMAI INTRE CORZILE RINGULUI

jucători, antrenorii Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc precum și 
antrenorii echipelor divizionare A. 
De asemenea, au luat parte mem
bri ai Biroului federal.

Ședința de ieri, în cadrul căreia 
tov. Mircea Angelescu, președintele 
federației, a prezentat o informare 
asupra sarcinilor ce revin echipei 
în acest an și a felului cum F.R.F. 
intenționează să acționeze pentru 
atingerea obiectivului de perfor
manță stabilit (calificarea „tricolori
lor" în turneul final. al C.M.), a 
avut un pronunțat caracter de 
lucru. O parte dintre jucătorii lotu
lui au luat cuvîntul, expunîndu-și 
unele păreri asupra modalităților

va 
în

£ <«
K 1

alb,
de tenis, 

că următorul a ți plecat din • 
Mai exact, trei starturi. Fi___
trei puncte diferite de pe g’.ob,

au

UN SINGUR CAMPION
MONDIAL LA TENIS
La startul sezon internaționalunui nou

sub

otel.

MASIVĂ CONCENTRARE0

DE MARI VEDETE

ne, 
de

Cler- 
ro-

grup profesionisl 
americanul Lamar Hunt.

Tinărul ..gre 
prima dată 

fi-a

semnul „unificăriiIn sportul
Abia încheiat un an

In moderna Sală a sporturilor din 
Galați se vor relua astăzi întrecerile 
din cadrul acestei agitate ediții a 
campionatului masculin de handbal, 
divizia A. Etapă de etapă, competiția 
ne-a furnizat nenumărate surprize, 
care au provocat perturbări în'.r-o 
ierarhie a echipelor cu care ne obiș
nuisem de ani și ani. De pildă, în. 
prezent, lupta penlru primul loc nu 
se . mai dă între Steaua și Dinamo 
București, ci intre Steaua și Univer
sitatea București, deoarece dinamo- 
viștii se află abia pe locul IV stră- 
duindu-se să reintre în circuitul frun
tașilor. Pentru aceasta ei vor trebui 
să întreacă, în meciul direct de la 
Galați, formația-surpriză a acestei e- 
diții a campionatului Minaur Baia 
Mare. La fel de pasionantă este și 
lupta pentru evitarea retrogradării, 
unde, de asemenea, apar nume de 
formații pe care, sincer vorbind, nu 
le-am fi bănuit la începerea compe
tiției să ajungă în această postură 
(Politehnica Timișoara, Dinamo Bra
șov).

Este cert, deci, că turneul de la 
Galați se anunță extretm de intere
sant în. ceea ce privește... goana după 
puncte. O as/tfel de situație în des
fășurarea competiției, cînd victoriile 
se decid Ia diferențe minime și în 
finalurile partidelor, implică mult 
calm și disciplină atît din partea ju
cătorilor și antrenorilor, cît și a ar
bitrilor? Să nu uităm că o parte din. 
echipe nu vor avea efectivele com
plete din cauza unor suspendări, dic
tate după incidentele petrecute la 
turneul precedent.

Programul de azi (de. la . ora 14,30) : 
Politehnica Timișoara — Voința 
București, Universitatea București — 
Trotușul, Dinamo Brașov — Steaua. 
Universitatea Cluj — Independența 
Sibiu, Minaur — Dinamo București.

Azi, pe micul ecran, la ora 22,50 
repriza a doua a meciului Minaur — 
Dinamo (înregistrare).
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ANUL 1973 VA DESEMNA

iatâ 
start, 

tocă în 
. „—j, așii

rachetei au intrat pentru prima oară 
în luptă, cu efective complete. Este 
vorba de inaugurarea circuitului de 
iarnă, seria turneelor Jndoor*. deve
nită tradițională, care ocupă calen
darul internațional al tenisului pi.-.ă 
la clasicele întreceri In aer liber. 
Un circuit care este — așa cum am 
spus — divizat In trei secțiuni, în 
noile condiții, deosebit de interesan
te, ale disputării marilor întreceri 
sub semnul unificării tenisului pro
fesionist cu cel amator.

De Ia începutul acestui an, federa
ția internațională de tenis (F.I.L.T.) 
nu mai face deosebire între profesio
niști cu contract, cei independenți, 
sau jucătorii amatori. Toți au drep
tul să participe la competițiile puse 
sub egida F.I.L.T., inclusiv întrece
rile pe echipe din cadrul Cupei Da-

ru pruna oară 
alb, toate porțile 
d o piedică reg 

sau organizatorică nu stă in calea 
verselor categorii de jucători. Se 
că într-un sistem „operA 
cum a fost statuat prin acordul 
teraenit în vara trecută între fon 
internațional de specialitate, repre
zentat prin președintele său, danezul 
Alan Heyman, și conducătorul celui 
mai puternic 
(W.C.T.),

De ce 
nu unul

sînt atunci trei startu 
singur ? Aceasta se explică

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

or bra-
Iipsiți de 

uri, au făcut 
. în dorința 
:... rapid, A- 

acat chiar din 
luptă încercînd 

doi— „vulpoi" 
Dobrescu. Re- 
fost fără me- 
oreciat decizia 
.Mihai Cerchez 

menajîndu-și
puse, această 
it un bun pri- 

in lume" a u- 
Exceptîndu-i pe 

• care am amintit, 
evoluția lui Ion 
juniori anul tre- 
meci excelent în 

Ștefan Boboc. Consa- 
rurestean a fost 

na cu Ion 
bogat bagaj 
cu un stil 

icace. Cam- 
ret Alexan- 
în fața lui 

întreg arsenal 
i eschive spec- 

ristul bucureștean 
argumente asemă- 

acestea, a ieșit 
mausețea, aplau- 

ctatori. A cîș- 
plus de clari- 

a parte a par-
luptat trei 

Gheorghe Cuciu- 
și curajos că- 
să că boxul nu 
ți dlrzenie, ci

intre dina- 
is și citeva 

remarcat 
I Amza (Progresul 

Teodorescu (Șc. Sp. 
Loloț (Dinamo 

ru Petropavlovs-

tamo Bucu- 
amicale are, 

e imbucu- 
de con- 
riații cu 
va trece 
din nou 
tot atît

HENȚ

VIATA SPORTIVA /X ORAȘELOR TARII
<

VIATA SPORTIVA A ORAȘELOR TARII

în timpul unei ore de gimnastică

BISTRIȚA, 17 (prin, telefon). Cine 
se plimbă pe malul rîului Bistrița, 
„dincolo de zidurile cetății" — cum 
spun hrisoavele — și întîlnește clă
direa sobră din 1881 care adăpos
tește, sub grinzi savant împletite, o 
străveche sală de gimnastică, va avea 
prima revelație a tradiției sportului 
pe aceste meleaguri. Dar adevărata 
vocație sportivă a vechii urbe nu se 
întemeiază doar pe amintirea trecu-

Elevii clasei a VIII-a a secției germane a liceului nr. 1 din Bistrița 
condusă de profesorul loan Bidner.
tului. Vizitatorul de astăzi al capi
talei județului Bistrița-Năsăud va fi 
surprins de masa adolescenților care 
formează o cincime din populația 
orașului și care irump cu tot elanul 
vîrstei lor în arena exercițiului fizic. 
I-am văzut în sălile de gimnastică 
în timpul orelor de educație fizică, 
i-am văzut în clipele de destindere, 
patinînd pe luciul gheții, i-am văzut 
la programul de pregătite atletică, 
porniți în întîmpinarea performanței. 
Acest tablou reconfortant ne-a dat 
certitudinea că la Bistrița, astăzi, 
sportul este parte componentă a pre
ocupărilor tineretului, ca un semn al

vremurilor noi. Interesul tineretului 
pentru exercițiul fizic nu este doar 
expresia unei simple pasiuni, ci, fără 
îndoială, rezultanta unei munci de 
educație prestată de toți cei chemați 
să o facă. Este, desigur, așa, pentru 
că oglinda sportivă a unei comunități 
nu reflectă numai activitatea compe- 
tițională (căreia îndeobște sîntem ten
tați să-i acordăm valoare prioritară), 
ci și strădaniile ce converg spre să
nătatea populației, grija pentru for
tificare fizică, pentru agrementul 
prin mișcare, pentru penetrația edu
cației fizice în masă.

O PERECHE DE SCHIURI IN FIECARE CASĂ !
Este poate adevărat — cum susți

nea cineva — că la Bistrița, în po
dul fiecărei case, există o pereche de 
schiuri și deci, în locuință, cel puțin 
un practicant al sporturilor de iarnă. 
De altfel, gerul aspru al acestor zile 
care face zăpada să scîrție sub tălpi 
pe străzile orașului, spre deosebire 
de iarna dulce de la șes, îndeamnă la 
ieșiri spre derdelușuri și pîrtiile de 
schi. Iar de la îndemn la faptă, e 
doar un pas. Nu numai mulțimea a- 
fișelor de pe panourile din oraș, ci și 
numeroși martori oculari ne-au vorbit 
despre frumoasa excursie de la ulti
mul sfîrșit de săptămînă cînd, potri
vit obiceiului lor, sute de histrioni 
au pornit spre dealurile Fîntînele si 
Colibița,

Pasiunea pentru sport a copiilor se 
naște poate, aici, în fiecare casă. Dar 
este absolut sigur că ea este conso
lidată (iar cînd e cazul chiar sădită) 
în mediul școlar. Convingerea aceas
ta ne-aii dat-o vizitele în citeva școli 
bistrițene, unde lecțiile de educație 
fizică se disting prin seriozitate, spi
rit pedagogic, 
care stîrnesc 
și îi apropie

atractivitate, clemente 
receptivitatea elevilor 
mult de telul propus.

Nuța DEM1AN
Victor BANCIULESCU

Foto : Dragoș NEAGU

(Continuare in pag. a 2-a)

PATRU LUPTĂTORI ROMÂNI
AU PLECAT IERI IN FRANȚA

Cei doi laureați ai sezonul g4 li > Arhar Ashe — campion mondial pro 
fesionist și I'ie Năstase — ciștigătorul Marelui Premiu — F.l L T, cam
pion mondial neoficial. Anul acesta tenisul va avea un singur campion..
Cine va fi 1 Foto: Theo MACARSCHl

ieri dimineață au plecat la 
mont-Ferrand patru luptători 
mâni care vor participa la între
cerile celei de a doua ediții a „ME
MORIALULUI ROGER COULON": 
Petre Coman (cat. pană) și Stelian 
Morcov (cat. mijlocie) Ia libere, 
Ion Păun (cat. pană) și Iot Gabor 
(cat. semimijlocie), la greco-roma-

Luptătorii români sînt însoțiți 
antrenorul federal Ion Crîsnie. 

La această ediție — ale cărei 
confruntări vor avea loc sîmbătă 
și duminică — vor mai participa, 
la categoriile menționate mai sus, 
luptători din Japonia, Uniunea So
vietică și Franța.
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In sportul caiacului și canoei, 
calendarul internațional al anului 
1973 este, în mod firesc, dominat 
de campionatele mondiale progra
mate — între 26 și 29 iulie — pe 
pista nautică din Tampere. Com
petiția este considerată de maximă 
dificultate datorită faptului că, 
spre deosebire de Jocurile Olimpi
ce, are un program extrem de 
larg, cuprinzînd 18 probe (față de 
7 la J. O.), ceea ce mărește, evi
dent, numărul participanților și, 
deci, al candidaților la titluri. Dar, 
dificultățile sînt egale pentru toate 
echipele participante așa incit nici 
o formație, nici un echipaj nu se 
poate socoti avantajat sau dezavan
tajat în „maratonul** de la Tampe
re. Totul depinde de pregătire, de 
perfecționare, de alcătuirea celor 
mai valoroase echipaje ș.a.

Cu dorința de a-i informa, din 
timp, pe cititorii noștri despre o- 
biectivele lotului nostru de caiac- 
canoe, ca și despre principalele 
etape de pregătire și verificare, am 
solicitat prof. Jean Zamfir, secre
tar general al federației de spe
cialitate, amănunte pentru un co
mentariu al întregului calendar 
internațional din acest an. Am 
aflat astfel că in 1973, ca și în 
anul olimpic, vor acționa aceleași 
eriterii de participare la diferite

9
De la încbetenea pmei părt;
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VOLEI

Unele din intilnirile disputate in turul
dirze dispute la fileu.

ucat < 
: Din.

a Cele mai scurte eupe ao tei- a 
III-a și a vr-a. care au 6vrat doar S*Z 
min.. cea mai lungi ttinA p Tî-a care a 
însumat 511 minute âe Joc.

• Cele mai lungi partMe : ț T T Ș — 
Politehnica Galați (3—2) și Rap-d — 
Steaua (3—2) în care s-au jucat cite 1» 
min.. cele mai scurte fiind : Dinamo — 
tTreetorul (3—O), Dinamo — Politritmea 
Gaiatl (3—0). consumate în dte «o rr.in.

• Cele mai scurte intilniri, din punct 
de vedere al punctaverajulul ; DUsarao 
— Progresul (3—0; 7 puncte), nttorcl 
Bacău — Dinamo (0—3; 13 p). Politeh
nica — Voința Arad (3—O: 14 p).

• Pentru desemnarea echipei cișogA- 
toare. In cele 66 de partide aie turului 
au lost necesare 225 de seturi.
• Un Clasament al scorurilor Înregis

trate într-un set ar avea următoarea 
configurație: de 29 ori 15—12, urmează 
27 (15—9). 23 (15—10). 21 (15—7 și 14—14). 
20 (15—13), 19 (15—11), 1B (15—8). 1<
(15—6), 14 (15—5). 12 (15—3). 11 (15—*).
7 (15—2 și 17—15), 4 (15—1 $1 18—16), 1 
(13-0).
• In cele 66 de partide cel mal frec

vent scor a fost 3—1, consemnat de 31 
de ori, 3—0 de 22 ori. 3—2 de 13 or).

• Au învins cu 3—1: Steaua (7 vie-
torii), „U“ Cluj. Viitorul. „U“ Craiova 
(4). I.E.F.S.. Progresul. Rapid (3). Di
namo, Tractorul Brașov. Electra (1); cu 
3_0: Dinamo (8), I.E.F.S., Politehnica 
(3), Steaua. „U” Cluj, Progresul (2). 
^U“ Craiova. Voința Arad (1); cu 3—2: 
Tractorul (3), Dinamo, Viitorul, Rapid

PATINAJ
MARIA TASNADI Șl VASILE COROȘ

CAMPIONII SPRINTERILOR LA SENIORI
i, (Urmare din pag. I)

drei Okoș, enervat la maximum de 
repetarea startului din vin'a adver
sarului său, a facilitat prezența 
printre cei premiați la 500 m a 
bucureșteanului Viorel Ionescu.

Disputele senioarelor au fost' do
minate de maestra sportului Maria 
Ta^nadi, care a cîștigat fără di
ficultate tricoul de campioană la 
cea mai scurtă probă.

întrecerile juniorilor mari, care 
au urmat confruntărilor seniorilor, 
s-au soldat cu rezultate foarte bune 
și au scos în evidență o serie de 
tineri talentați ca Sanda Frum, 
Liana Cardaș, Gheorghe Dumitrescu, 
Zoltan Sandor, Laszlo Czimbalmoș, 
Mircea Vrîneeanu și Augustin De
meter, ultimii trei clasîndu-șe cu a- 
celași timp pe locul III în proba 
sprinterilor. Nu putem încheia fără 
a aminti pe tînărul Simion Vintilă, 
de la Șurianul Sebeș, care a venit 
Ia finală cu ghete de hochtf și a 
împrumutat aici patine de 
dar cu toate acestea el a obți.i^t up 
frumos succes la prima lui evolu
ție : 51,2' secunde la 500 m și locul 
12 din 17 concurenți.

CLASAMENTE, 500 m, seniori:
1. V. Coroș (Dinamo Brașov) 44,6, 
campion republican, 2. D. Lăzărescu 
(S.C.M. Ciuc) 44,7, 3.
(Șc. sp. 2 Buc.) 45,6, 
(S.C.M. Ciuc) 45,8, 5.
(Agronomia Cluj) 46,3, 
boș (Dinamo Brașov) 46,5 ; senioare :
1. Maria Tașnadi (S.C.M. Ciuc) 51,1 
— campioană republicană, 2. Emese 
Bogdan (Șc. sp. M. Ciuc) 53,3, 3. 
Ana Molnar (Șc. sp. M. Ciuc) 55,2. 
Juniori I — 500 m, fete : 1. Sanda 
Frum (Șc. sp. Sibiu) 51,6 ^cam
pioană republicană, 2. Liana Cardaș 
(Mureșul Tg. Mureș) 53,0, 
xana Salade (C.S.M.
băieți : 1. Z. Sandor (Dinamo Bra
șov) 46,5 — campion republican,
2. Gh. Dumitrescu (Constructorul
București) 46,6, 3. L. Czimbalmoș
(Șc. sp. M. Ciuc), M. Vrîncea^t. (Șc. 
sp Sibiu) și A. Demeter (Agrono
mia Cluj) — toți 48,0

V. Ionescu
4. A. Okos
A. Cipbanu
6. C. Gom-

3. Ro- 
Cluj) 53,6 ;

(26—27 mai), 
„fierbinte** în 
probabilitățile,

concursuri internaționale. Este vor
ba de realizarea obiectivelor de 
verificare a tuturor echipajelor în 
compania celor mai valoroși ad
versari, pe cît va ii posibil în com
pania adversarilor de la... mondiale, 
dar cu multă grijă pentru a se 
evita un program competițional 
exagerat de încărcat. Se preconi
zează, în principiu, participarea 
echipajelor noastre fruntașe la cite 
3 regate internaționale, cu un in
terval de pauză de cel puțin două 
săptămîni.

Agenda întrecerilor de amploare 
la care vor lua startul sportivii 
români începe cu regata interna
țională Paneearevo 
Urmează o lună 
care, după toate 
se va participa la regatele interna
ționale de la Jitomir, Praga, Bran
denburg, Bydgoszcz și Duisburg. 
Apoi, un final — în iulie — care 
cuprinde regata Belgrad și tradi
ționala regată internațională Sna- 
gov, ultimul mare examen dinain
tea campionatelor lumii. Este po
sibilă și prezența la alte regate, 
ale căror date de disputare n-au 
fost încă fixate de federațiile na
ționale respective, dar in linii ge
nerale calendarul competițiilor in
ternaționale prevede participările 
amintite mai sus.

tra (1).
• An kr va LX

Iulian COSTINTC

VIAȚA SPORTIVA A ORAȘELOR ȚARII
(Urmare din pag. 1)

3

aceia de a-i împrieteni ca spertal ți 
a ie dezvolta armonios fizicul. Pro
fesorul Ioan Bidner. de la liceul JL:- 
viu Rebreanu", conduce cu atita pri
cepere lecția (impecabilă din pccct 
de vedere metodologic), incit ■■ e 
de mirare că printre elevii săi s-a 
numărat și atletul fruntaș Valentin 
furcă. Mulți dintre elevii care astăzi

Andrei Weingărtner, primarul ora
șului, un mare iubitor al sportului.

abia deprind gustul mișcărilor fizice, 
vor ti mîine componenții loturilor 
școlii sportive, un nucleu de perfor
manță cu viitor. Aici se constată, mai 
bine ca oriunde, preferințele sporti
ve ale adodescenților Bistriței, care 
aleg cu precădere handbalul, atletis
mul, fotbalul, schiul, patinajul, bas
chetul, tenisul. Subita pasiune pentru 
tenis nu mai cere nici o explicație. 
Handbalul și schiul sînt tradiționale 
prin părțile locului (cum normal ar 
fi fost să fie și scrima, care a dis
părut, însă, din păcate). Baschetul, 
în schimb, este o descoperire eeva 
mai nouă : nu sînt mulți ani de ..cînd 
primele mingi aruncate la coș,.erau 
din cîrpe, iar astăzi In preajma 'stră- 
zii Dogarilor, copiii îșl atîrnă coșuri 
prin crengile copacilor.

Baza materială creată în ultjmii 
ani a fost un aliat prețios al daîșcă-

I

Firește trecînd în revistă punc
tele principale ale calendarului 
internațional 1973, ne-am gîndit la 
tot atîtea mijloace și posibilități 
de pregătire și verificare a echi
pajelor noastre în vederea unei re
prezentări de prestigiu la campio
natele mondiale de la Tampere.

Este, desigur, de datoria antre
norilor, dar îndeosebi a sportivi
lor, să se pregătească temeinic pen
tru acest greu și foarte important 
examen. Așteptăm ca In cadrul 
pregătirilor, apoi in evoluția la re
gatele internaționale ale sezonului 
și, firește, ca o Încununare la 
campionatele mondiale, echipajele 
consacrate — cuprinzînd numeroși 
laureați, ai Jocurilor Olimpice și 
ai campionatelor lumii — să re
confirme concludent valoarea lor 
ridicată. Cu mare responsabilitate 
trebuie să privească acest obiectiv 
și numeroșii tineri promovați in 
loturile naționale, speranțe auten
tice pentru viitoarea 
rilor Olimpice, și cu 
tăți de afirmare 
chiar din acest an, 
natelor mondiale.

Toate aceste deziderate sînt ab
solut firești dacă avem în vedere 
pozițiile fruntașe cucerite de ca
iacul și canoea din țara noastră în 
arena europeană și mondială. Cu

ediție a Jocu- 
mari posibili - 
internațională 
anul campio-

LA JUMĂTATEA CAMPIONATULUI

r* ■

«a a eu

i sc alta 
care. In 

i—p.<na-.e'.? 
PregSur-Je

— ta

rus
Șeo

*<• Mracert «re str.g terenurile de volei și tenis de
>v»«ere ■ TTiw-vrwta B<~ la Beeol .„Andrei Muresanu*. unde 
es*a U Batrișa efortsl de e«erH mobilizați de organizația U.T.C. 
a iraiita tajiativa W- an Hcra; sub Îndrumarea maistrului

eaaa pria castritația directă Vacile Boidan, dascălul lor de apli- 
rf — a elrrita. riiorn be- rații practice. Nu trebuie uitată, în
Ma eenscr. ■_ de ptldâ. arest sens, nici noua sală de gimnas
te handbal ». wlei. pre- tteă. recent dată in folosința tinere-

de naucxi ia tutei din mai multe școli, concentrate
cecală nr. X Asa s-;_ cen- teritorial In jurul sălii.
GUSTUL PENTRU SPORT TREBUIE ÎNTREȚINUT

Cine
Dar și 
trec_e

a orzn* • «ată * ăstui sport-- 
să sg-î cial pia-as 

ac-ssu — es taata torurile — 
totrețzazt- Aavoruățbe spor

tive Locale tac etortnr; ta 
direcție. peotrz a oieri nsMurilor o 
divers;iste de manifestări ^erttve, 
tiaziud st iastane activitatea cmtpe- 
tițiacalâ ca eea de agretacM. Este 
de remarcat strădanii C-XE-FA. Bts- 
trita-Năsăud (președinte GheergAe 
Bălei. vicepreședinte Coestantia Săn- 
duță) de a trupa in jarul sediului 
său un complex de terenuri sportive 
(de fotbal, baschet, handbal, volei, 
atletism, tenis, patinaj etc.). De cu
rtai, au fost tr.ăițate primele tribune 
de beton ale stadionului central, cu 
posibilitatea de a amenaja sub eie 
cîteva săli destinate sporturilor din 
categoria atleticii grele. Multă satis
facție a produs tn rindurile populați
ei darea in folosință, anul trecut, a 
primului ștrand cu bazin de dimen
siuni olimpice, realizat prin muncă 
patriotică și contribuție cetățenească.

Fotbaliștii Gloriei, din divizia secundă, se antre neazS eu slrguință în vederea reluării campionatului.

Sportul

îndeplinirea 
pentru toa-

atît mai mult se cere 
lor în acest an în care 
te loturile — caiac băieți, caiac 
fete și canoe — au fost stabilite 
obiective cu mult superioare rezul
tatelor care au încheiat evoluția e- 
chipei noastre reprezentative la 
ediția trecută a acestor campionate 
(Belgrad, 1971 — unde s-au obți
nut 2 locuri 1.2 locuri II ți 5 locuri 
III). Vom aminti de exemplu, că 
la probele de canoe obiectivele 
stabilite prevăd clasarea pe locuri
le 1—3 în patru finale și pe locu
rile 2—4 în celelalte două. Perfor
manțe crescute se anticipează și 
la probele de caiac-băiețl și fete. 
Tocmai cunoscind aceste obiective, 
antrenorii și sportivii trebuie să se 
mobilizeze total încă din această 
etapă a pregătirilor pentru a reuși 
în final, la mondialele de la Tam
pere să realizeze un bilanț pe mă
sura condițiilor ți a așteptărilor. 
Pentru că, de fapt, cursa pentru 
cucerirea celor 18 titluri mondiale 
a început de pe acum—

Don GÂRLESTEANU

niversitatea Cluj s* LE-FA„ s-eu 
dovedit a fi cele mai bune, 
în schimb. Politehnica Galați, prin 
plecarea cîtorva jucători, se zba
te in anoaunad. făcînd cu greu 
față adversaries. Totuși, echipele 
studențești nu «feri voleiului nos
tra, la nivelul dorit, acea vitalitate 
e*-i este atît de necesară, ..agita
ția- lor semănind. uneori, mai mult 
cu o furtună tntr-on_ pahar cu 
apă.

Electra ți Voința Arad nu și-au 
găsit suflul ițecesar unei compe
tiții de anvergură, dar nici nu 
djspun de elemente care să le dea 
posibilitatea să supraviețuiască în 
Divizia A. ele reușind in J1 jocuri 
ab;« una sau ckuâ victorii !

Desigur, n-j se pot epuiza în d- 
teva rtnd-jri toate problemele pe 
care le ridică întrecerea echipelor 
mascukne în campionat, ele fiind 
extrem de nixneroase și contro
versate. Poete că antrenorii — 
alânrri de toți cei ce sînt apno- 
piați de volei — vor sprijini, prin 
opiniile și propunerile lor. dorin
ța uf-inună ca a^esț sport să ur
meze o continuă linie ascendență-

Eatonwel rANTÂNEANU

peste 100 de

sportive locale.

Trebuie să ne Imaginăm ce a însem
nat apariția acestei baze sportive 
pentru toți cei obisnuițl să se scalde, 
altădată, la iazul Morii... Fără a mai 
spune eă ineă din primul sezon, aici 
au învățat să înoate 
copii.

Preocupări similare se manifestă ți 
te cadru! asociațiilor 
Pentru salariații Combinatului econo
mie de industrializare a lemnului, 
asociația „Foresta** nu se mulțumește 
să organizeze tradiționalele concursuri 
de casă (la șah, tenis de masă, volei), 
ci dovedește interes șl pentru viața 
sportivă a familiilor salariaților. Ast
fel. in preajma blocurilor de locuințe 
muncitorești ale C.E.I.L.-ului, a fost 
amenajat un teren de volei, transfor
mat acum, pe timpul iernii. în pati
noar natural. Președintele asociației, 
ing. Gavrii Vaida, ne asigură că și la 
cvartalul de blocuri aflate în con
strucție sînt prevăzute spații de joacă 
pentru cei mici.

Cu totul deosebit nl s-a p'rut 
exemplul oferit de mica asociație 
sportivă C.F.R. Pe locul unei foste

Nr. 7298srami

MODIFICĂRI iN CALtHDARUL COMPHITIONfiL INTERN (J* aljW
Sîntem anunțați de către Federa

ția română de schi și bob că, în 
calendarul competițional intern 
(probe alpine) au fost operate 
cîteva modificări în datele de des
fășurare a unor concursuri. Din 
cauza insuficientei pregătiri a 
schiorilor noștri (datorată lipsei de 
zăpadă) campionatul național, pro
gramat inițial la 27—28 ianuarie, 
a fost amînat pentru o dată care 
va fi anunțată ulterior.

Iată programul concursurilor de 
probe alpine pe zile și locuri de 
desfășurare, pentru următoarele 
două săptămîni :
18—19 IANUARIE : Campionatul 
județean Brașov (slalom, seniori, 
Poiana Brașov).

20—21 ianuarie : „Cupa speran-

UN ANTRENOR
Profesorul Toma Titus de la Li

ceul experimental de schi din Pre
deal a obținut ei te va rezultate no
tabile — în comparație cu alți antre
nori — în privința creșterii de ca
dre pentru schiul alpin feminin. 
In momentul de față, sînt compo
nente ale lotului național de ju
nioare, elevele sale Nuți Degeratu, 
Dagmar Miiller. Nela Simion și 
Cristina Ene, la care s-a adăugat, 
venită de la Baia Mare, Eva Mezei. 
Fără îndoială, rezultatele obținute 
sînt urmări directe și ale condiții
lor mai bune de pregătire pe care 
le are școala din Predeal. Ținînd 
seama de experiența dobînditâ de 
prof. T. Tom a am considerat utilă 
o discuție cu d-sa.

— Cum puteți caracteriza schiul 
nostru feminin ?

— Schiul feminin suferă la noi 
atît din punct de vedere calitativ 
cit și cantitativ. îmi aduc aminte 
că anul trecut s-au prezentat la 
unele concursuri, nici mai mult 
nici mai puțin, decît două-trei con
curente... Prima vină a acestei. stări 
de lucruri le-o găsesc antrenorilor 
care, consideră — și au dreptate, 
dar asta nu ar trebui să conteze 
prea mult — că lucrul cu tinerele

ȘEDINȚA COMISIEI

MUNICIPALE DE BOX

Azi, Ia orele 18, Ia sediul A.S. Lo- 
to-Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 9, va avea loc ședința de dare 
de seamă a comisiei de box a Muni
cipiului București pe anul 1972. Sînt 
invitați să participe toți antrenorii 
și arbitrii bucureșteni, ca și repre
zentanți ai conducerilor secțiilor din 
Capitală.

ACTUALITĂȚI
C. 

SU-
St. Horvatb (Oltul Sf. Giteorghe), 
t-efctda (Constructorul Galați), C. 
vestTB (RaAnărta Teleajen), Gh. Dobrin 
(Vctoța Buc.). L Szasr ș: Fr. Beretld 
(Va-.nța Tg. Mureș). Vasiliea Pințca, Ele
na Geneeâr : Hapul Buc.). Stirica Ba lașa 
(Laromet Buc.), Marta Todea, Ellsaheia 
Szilagyi, Erica Szasz (Voința Tg. Mu
reș). Caliopia BănciU (Frigul Bucu
rești), Era utași (Voință Buc.), Roza
lia Stefucz (Voința Cluj), Eugenia Hc- 
leseh (C.S.M. Reșița), Ioana Buradel 
(Cetatea Giurgiu) șl Margaret* Nagy 
(Metrom Brașov).

tn loturile de seniori au fost Intro
duși Gertrude Apro (C.S.M. Reșița), 
Mariana Antuș (Hidromecanica Brașov), 
Ana Albert (Voința Tg. Mureș), Elena 
Birligea (Petrolul Băicol). Florica l'llip 
(Rapid București), D. Dumitru (Petro
lul Ploiești), I. Fodor (Voința Tg. Mu
res). I. Bice (Voința Cluj), AI. Cătlnean, 
Gh. Dumitrescu (Gloria București) șl 
P. Branchi ^Constructorul Buc.). La lo
tul feminin a rămas antrenorul Al. An
drei, dar. la băieți, locul lui F. Po
pescu a fost luat de Tlberiu Szemanyi 

din Tg. Mureș. 

9MS
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Patinatorii alunecă pe luciul ffkeții patinoarului amenajat in 
mlaștini, In imediata apropiere a sta
ției de cale ferată Bistrița, sportivii 
feroviari an construit cu multă in
geniozitate, pe un spațiu extrem de 
redus, o varietate de terenuri de 
sport. Inițiativa a aparținut ingine
rului Marian Tomiuc, președintele a- 
sociației, asistat cu spirit gospodă
resc de Valentin Prisâcaru, membru 
al conducerii asociației. S-au concen
trat aici : o popieărîe tr aer liber,

țelor**, etapa a III-a (slalom, co
pii, Sinaia).

24—25 : IANUARIE : Campiona
tul național, etapa județeană Bra
șov (copii și juniori. Poiana Bra
șov).

27—28 IANUARIE : „Cupa jude
țului Prahova** (seniori, Sinaia).

3—4 FEBRUARIE : „Cupa Stea
gul roșu Brașov" (slalom, slalom 
uriaș, Poiana Brașov).

3—4 FEBRUARIE : ,.Cupa Clă- 
bucet" (copii, juniori — Predeal).

8—9 FEBRUARIE : Campionatul 
național de juniori (Predeal).

10—11 FEBRUARIE : Concursul 
național al copiilor ^(Păltiniș).

10—11 “7“
internațional „Cupa Dinamo* 
iana Brașov).

FEBRUARIE : Concurs 
i“ (Po-

două Întrebări
a-

făcut 
stare

pro- 
fim mai

schioare este mai dificil, și ca 
tare îl ocolesc.

— Ce credeți că trebuie 
pentru a fi remediată această 
de lucruri ?

— în primul rînd, ca noi, 
fesorii și antrenorii, să 
puțin egoiști, în sensul că nu tre
buie să alergăm după rezultatele 
imediate și mai ușor de obținut cu 
juniorii și să încercăm să privim 
lucrurile în perspectivă. Asta în
seamnă mai multe eforturi, o mai 
mare răspundere față de munca 
noastră, tact în relațiile cu părin
ții copiilor. Cînd spun toate aces
tea, mă gîndesc și la cadrele di
dactice din școlile generale ..ale lo
calităților montane — primii des
coperitori ai talentelor și, în ace
lași timp, primele noastre ajutoare.

MECIURI ATRACTIVE

IN ÎNTRECEREA PENTRU „CUPA UNIRII"

• Iudith Dibar-Gohn a debutat victorioasă ® Viorel Marcu speră 

să termine pe locul I • Mihai Tăbăraș — un tînăr care se afirmă

putinii 
meciul

Așteptat cu interes de 
spectatori aflați în sală, 
dintre Iudith Dibar-Gohn și Vera 
Dudaș a oferit prilej de comentarii 
celor ce sînt la curent cu evoluția 
respectivelor jucătoare. Gohn, avînd 
mai multe posibilități de a se an
trena— îndeosebi atîta timp cît a 
evoluat la Dinamo București, dar 
și după ce s-a transferat la Dinamo 
Brașov — pornea ca favorită a în- 
tîlnirii. Vera Dudaș — o speranță 
a tenisului nostru feminin, cu doi- 
trei ani în urmă — mai păstrează, 
încă, multe din deprinderile tenisu
lui modern, asimilate de la antre
norul ei, Ovici, din Tg. Mureș : 
lovitura de serviciu și smeci puter
nice, vole de drive bine plasat, 
avantajată fiind și de faptul că 
este stîngace, în sfîrșit, ținerea cu 
amîndouâ mîinile a rachetei la lo
vitura de backhand. Iată calități 
pe care Vera Dudaș începe să le 
piardă, întrucît de la încheierea 
sezonului în aer liber, ea nu mai 
dispune de posibilitatea de a se 
antrena. Așa se și explică faptul 
că în fața unei Iudith Gohn cu 
multe ore de fintrenanwnt zilnic 
în acest sezon, Dudaș n-a putut 
cîștiga decît trei ghemuri. Rezul
tat final Gohn—Dudaș : 6—1, 6—2.

In celelalte meciuri feminine Flo
rența Mihai a dispus cu 6—4, 6—3 
de Adriana Caraiosifoglu, Anca 
Floreșteanu a cîștigat cu 6—3, 6—1 
la Mariana Ilie, Florica Butoi a 
întrecut-o cu 6—0, 6—0 pe Valeria 
Folticka, iar Constanța Turea și-a 
adjudecat cu 6—0, 6—0 partida cu 
Adina Teodorescu.

S-au disputat și ultimele două 
meciuri din turul al II-lea al com
petiției băieților: Rusu a cîștigat 
cu 6—2, 6—4 în fața Iul Mîrza, în 

terenuri de hanbal, volei șl tenis, 
precum șl un spațiu rezervat grupu
rilor de copii. Nu rareori, abia întorși

CONDIȚII DE FRACTICARE A EXERCIȚIULUI FIZIC Șl 

SPORTULUI PENTRU CÎT MAI MULȚI CETĂȚENI
întîlnindu-1 pe tovarășul Andrei 

Weingărtner, primarul Bistriței, în 
vizită la cîteva grădinițe și școli, 
ne-am dat seama eă primului gospo
dar al orașului problemele sănătății 
publice nu Ii sini indiferente. Este 
și firesc ca primarul să vegheze la 
dezvoltarea fizică normală a cetățeni
lor. în cazul dat, preocuparea sporti
vă a edilului este justificată și de în
clinațiile sale spre exercițiul fizic ; 
concetățenii îl cunosc ca un fervent 
schior, care nu pregetă nici astăzi, 
in puținele sale ore libere, să atace 
piftiile înzăpezite.

Pentru a avea o imagine mal fide
lă a prezenței sportului în mentali
tatea localnicilor, vom transcrie cîte
va din gîndurile pe care tovarășul 
Weingărtner ni le-a împărtășit. Prima 
sa grijă este aceea de a asigura fie
cărei școli din oraș, dacă nu chiar o 
sală de gimnastică, măcar o curte a- 
menajată corespunzător sau un teren 
simplu, utilizabil 
ploioase.

Primarul e foarte 
periențele altora, de 
noștință in cursul 
A văzut Ia Timișoara 
pe malurile Begăi și ale 
amenajări sportive care 
țează priveliștea. El ar

și în perioadele

receptiv la ex- 
care aluat cu
rățătoriilor sale, 
și la Tg. Mures, 

Mureșului, 
fnfrumuce- 
vrea acum

După cum am mai anunțat, 
„Cupa Unirii**, programată inițial 
în ianuarie la Vatra Dornei, a fost 
amînată pentru 24—25 februarie, 
la Sinaia. Ea va fi intitulată „Cupa 
U.G.S.R.".

SCHIORI ROMÂNI CONCUREAZĂ

LA WESTENDORF (AUSTRIA)
Schiorii români Dan Cristea, Vir

gil Brencl, Gheorghc Vulpe și Ma
rian Burchi continuă seria evoluții
lor internaționale. Ei vor pârtie pa 
la un concurs la care se acordă 
punctaje FIS în localitatea Weșten- 
dorf din Austria. Programată ini
țial, între 18 și 21, ianuarie, între
cerea a fost amînată pentru 23—24 
ianuarie. . ..

BULETINUL ZĂPEZII
Serviciul prevederilor de scurtă 

durată din cadrul Institutului me
teorologic ne comunică grosimea 
stratului de zăpadă din unele loca
lități montane : Sinaia cota 1500 m 
6 cm, Predeal 6 cm, Vîrful Omul 
77 cm. Fundata 3 cm, Voineasa 16 
cm, Paring 13 cm, Țarcu 2 cm, 
Ciuntu 1 cm, Semenic 5 cm, Băișoa- 
ra 1 cm, Rarău 35 cm, Ceahlău 12 
cm, Tulnici 30 cm, Lăcăuți 4 cm.

Pentru zilele care urmează, se 
prevede ninsoare generală in lanțul 
munților Carpați ; vîntul va pre
zenta Intensificări, iar cerul va fr 
acoperit.

timp ce Mîtrache l-a întrecut cu
6— 0, 6—1 pe Tom eseu.

în „sferturi“ o bună impresie a 
lăsat juniorul Mîhai Tăbăraș de la 
Progresul, în întîlnirea cu Viorel 
Marcu. Jucătorul dinamovist a cîș
tigat în două seturi (6—4, 6—l). 
dar Tăbăraș nu s-a considerat 
dinainte învins, practicînd un te
nis ofensiv. Se poate afirmă că, 
pentru Tăbăraș, 1972 a fost anul 
saltului calitativ. Odată produs a- 
cest salt elevul antrenorului Arnulf 
Schmidt a intrat în vederile selec
ționerilor pentru echipa reprezen
tativă de tineret a țării.

Au rămas în cursă și ceilalți fa- 
voriți : Nemeș a dispus, nu fără 
eforturi, cu 7—6, 7—5 de Almăjan. 
în timp ce Sotiriu l-a eliminat cu
7— 5, 6—0 pe Mircea

Roșianu a încercat 
ritmului rapid de joc 
versarul său Dumitru 
cum era de așteptat,

Cociuban.
să facă față 

impus de ad- 
Hărădău dar, 
nu a putut-o 

face pînă la capăt. Hărădău â cî$* 
tigat cu 6—1, 6—3.

Ceilalți patru jucători care ur
mează să intre în sferturi de finală 
nu au fost încă desemnați. Ei ur
mează a fi cunoscuți vineri cînd, 
începînd de la oră 8, vor avea loc' 
următoarele întîlniri: Iudith Dibar- 
Gohn—Mariana Simionescu, Hă
rădău — învingătorul în partida 
Popovici—Rusu, Manana Nunweil- 
ler—Elena Trifu ; după amiază, 
de la ora 15, sînt programate me
ciurile Marcu—Nemeș, Ovlcî—So
tiriu, Virginia Rtizici — învingă- 
toarea dintre Valeria Baiaj—Florî- 
ca Butoi, Constanța Turea—Floren
ța Mihai și Sânte!—Boaghe.

Tot vineri, vor începe și parti-ri 
dele de dublu.

Icn GAVRILESCU

',1

apropierea sediului C.J.E.F.S.
din ture, feroviarii poposesc scoto, 
oferindu-și primele clipe de destin
dere.

să profite de 
grin deplasarea 

istrița. nivelî
terenurile eliberate 

meandrelor rlului 
Bistrița. nivelîndu-le, apărîndu-le 
prin diguri și transfojmîndu-de. .în 
mici și variate baze sportive care să 
dea o față nouă cartierului din jurul 
străzii Pescarilor. Dacă-ar fi- să ur
măm gîndurile de viitor ale primaru
lui, pînă înspre 1974, am avea ima
ginea albiei regularizate a Bistriței 
în așa fel îneît, pe o porțiune de 4 
km, cetățenii orașului vor putea 
practica pînă și canotajul. Pînă a- 
tunci este însă așteptată inițiativa a- 
sociațiilor sportive care, cu imagina
ție, să treacă la exploatarea spații
lor puse la dispoziție..

Intr-un oraș cu o rată de indus
trializare tot mai ridicată, era nor
mal ca grija edililor să se îndrepte 
spre noile generații de cetățeni. Ast
fel, Biroul de arffiteettită și sistema
tizare, precum și Biroul de pospodâ-- 
rie locală au primit sarcină de a 
studia posibilitatea implantării mini- 
bazelor sportive, în prfrnul rînd In 
cartierul DecebaV . ..

La Bistrița — ne-am convins •— or
ganele puterii locale creează condiții 
adecvate majorității populației pentru 
a se putea bucura de binefacerile 
exercițiilor fizice și sportului, trans- 
punînd astfel în viață indicațiile par
tidului nostru.

1i
A
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la Săftica. 
N-am ab- 
fi director

chibzuit și 
să-i spun 

pagină, cu 
sincer res- 
fii sănătos,

PUTERE IN ȘUT 
VITEZĂ iN PASE

SI DRIBLING
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De aproape două săptămîni, 
chipele, aparținînd tuturor eșaloa
nelor fotbalului nostru, și-au reluat 
antrenamentele în dorința de a pre
găti, din timp, în condiții optime, 
partea a doua a întrecerilor res
pective. Unele formații, mai avan
sate la acest capitol, al pregătirii, 
cum este, de pildă, Rapid (al cărei 
start într-o competiție oficială, con
tinentală, este fixat chiar înaintea 
returului Diviziei A) vor intra, 
peste puține zile, în cea de a treia 
fiăptămînă a uneia dintre cele mai 
importante perioade, de reușita că
reia depinde randamentul fotbalis
tului chiar pe întreaga durată a 
ciclului anual.

Cum s-a spus la recentul curs 
de perfecționare a tehnicienilor 
noștri și cum s-a scris, de altfel, 
și în coloanele rubricilor de fotbal, 
acum „se încarcă bateriile" cu po
tențial fizic, acum se dezvoltă, prin- 
tr-o gradare rațională a efortului, 
calitățile absolut necesare unui bun 
jucător : rezistența, viteza, forța, in
dent in ar ea.

Se încarcă, așadar, plămînii cu 
oxigen, se fortifică armonios gru
pele musculare, dar e bine să nu 
fie complet neglijat nici obiectul 
jocului: mingea. De aceea, chiar și 
în aceste zile în care majoritatea 
echipelor se află în pregătirea co
mună, lucrul cu mingea este posi
bil în sală (în cel de al doilea an
trenament al zilei, cel de după- 
amiază), cunoscut fiind faptul că la 
fotbaliștii noștri divizionari de la 
ultimul contact cu balonul, mai pre
cis d^ la ultima partidă a turului, 
a trecut destul de multă vreme: 
35 de zile 1

Și dacă la început — pentru pri
mele două-trei săptămîni (care pen
tru unele formații se vor încheia 
curînd) ale acestei perioade de in
struire — este vorba de antrena
mente care cuprind și reacomoda- 
rea cu balonul, mai tîrziu, în etapa 
pregătirii specifice, folosirea mingii 
va cunoaște vizibile diferențe de 
nuanță. Atunci se va lucra inten
siv, în regim de viteză (antrenorii 
de frunte ai fotbalului nostru reco
mandă circuitele mixte, cu caracter 
fizico-tehnic) pentru ca, paralel cu 
acumulările specifice perioadei, ju
cătorii să-și însușească la un nivel 
superior anilor precedenți, tehnica 
utilitară, capitolul cel mai impor
tant, în ultimă analiză, al proce
sului de instruire și la care, 6-o 
recunoaștem, o bună parte dintre 
fotbaliștii noștri divizionari progre
sează prea lent.

Și, această tehnică utilitară — 
spre deosebire de aceea, așa-zis 
statică, lipsită de conținut — în
seamnă o pasă (trimisă parteneru
lui cel mai indicat, aflat, uneori, și 
Ia distanțe lungi, de 40—50 de m de 
faza respectivă), cu maximum de 
operativitate, de cele mai multe ori 
în plină viteză de alergare ; mai 
înseamnă un șut precis, dar și ex
pediat cu putere, dacă jucătorul 
executant se află, de pildă, în afara 
careului de 16 m.

Același lucru, desigur, referitor la 
L,un-dol"-uri, „triunghiuri" și la 
toate celelalte execuții, care, nu o 
dată, fac diferențe în confruntările 
reprezentantelor noastre în compe
tițiile oficiale internaționale.

Iată de ce am considerat nece
sar ca la apelurile noastre ante
rioare, la colaborare, la o rațională 
organizare a procesului de instruire 
pe întreaga perioadă pregătitoare, 
conform indicațiilor date la curs, să 
adăugăm și pe acesta atît de a- 
proaoe de esența jocului : să nu 
neglijăm — LA MOMENTUL PO
TRIVIT — nici obiectul jocului — 
mingea !

O. NICOLAESCU

MARIN OLTEANU 
LA HERCULANE
Fundașul central al Steagului 

roșu Brașov, Marin Olteanu, se 
află la Băile Herculane, unde ur
mează un tratament adecvat și 
un ușor program de exerciții de 
gimnastică medicală.

0 ZI, APROAPE DE PREOCUPĂRILE
ȘI FRĂMÎNTĂRILE PETROLULUI

Cabana Timiș. Aici, ia Timișul 
Sus, unde șoseaua națională ișide

termină asprele-i serpentine dinspre 
Predeal, pe un drum forestier ce 
se pierde prin desișul pădurii, în- 
tr-un veritabil decor de iarnă, își 
fac apariția vreo 20 de tineri al 
căror echipament (inclusiv nelipsi
tele căciulite), te pun în temă că 
e vorba de un lot de sportivi. Sînt 
fotbaliștii de la Petrolul. Au luat 
Valea Prahovei stațiune cu stațiune 
și în cele din urmă au poposit Ia 
Timișul de Sus, unde e mai multă 
liniște și nu-s nici atîția ochi cu
rioși. Nestingheriți de nimeni, ei 
fac programul zilnic de alergări 
exerciții fizice.

★
...Era o zi geroasă, chiar cu 

pic de viscol la ora antrenamentu
lui. Dar nimeni nu s-a speriat. Jos, 
de unde se dădea plecarea, Ilie 
Oană, cu exigența-i cunoscută, nu-și 
lua privirile de pe cronometru. Sus, 
la capătul celor 1200 de metri, se 
afla Mircea Dridea. Și între aceste 
„două puncte de control", plutonul 
de... alergători își consuma porția 
prevăzută r o dată, de două ori, de 
trei ori, de patru ori cîte 2 400 m. 
Și între un „dus" șl un „întors", 
aveau loc pauzele active, de cîteva 
minute, cu exerciții de gimnastică, 
de inspirație și expirație. Și după 
ce plămînii erau din nou încăpeați 
cu._ ozon, cursa reîncepea. La trenă, 
o surpriză : Grozea. „Nea Die Oană 
ne-a spus că cine se pregătește aici 
cu seriozitate, „prinde echipa” ia 
primăvară. în această perioadă — 
mai precis vinerea trecută — am

PROGRESUL BUCUREȘTI- 
ANTRENAMENTE ÎN PLIN.

Iși 
și

un

implinit 28 de ani. Nu mai e o 
virstă pentru formația de tineret", 
ne-a spus el. Alături de Grozea se 
afla Cozarec, mijlocașul cu fizic de 
boxer de categoria muscă, dar cu 
o capacitate fizică excelentă. Din 
punct de vedere al rezistenței, e 
primul din echipă și poate fi luat 
ca etalon. De aceoa, Nae Ionescu nu 
vrea 6ă se dezlipească de Cozarec, 
deși între ei e o diferență de greu
tate de aproape 30 de kilograme 1

★
La 36 de ani, Mircea Dridea se 

simte încă în puteri să... hărțuiască 
plutonul. Aleargă cot la cot cu ju
cătorii, iar cînd acalmia cuprinde 
Iotul, Dridea rupe ritmul. „Aleargă 
Dride3. spunea Grozea, mai tare ca 
in perioada de pregătire ca jucă
tor". L-au aprobat și alții. Așa e, 
oare, Mircea ?, ' l-am întrebat pe 
fostul internațional. „Așa li se pare 
lor. Dacă nu m-aș fi pregătit a- 
tunci, nu aș fi putut să mă lupt 
cu apărătorii alifia ani. Adevărul 
este că reiistența fizică pentru se
zon acum se realizează, în antre
namentele de iarnă".

★
Lipsa lui Mihai Ionescu ne-a sur

prins. Veteranul echipei, port-dra- 
pelul ei, rămăsese acasă. O otită 
destul de gravă îl reținuse în tra
tament, la Ploiești. Dar peste cîteva 
zile, complet refăcut, el a sosit la 
Timiș și acum aleargă cot la cot 
cu mai tinerii săi colegi. Seriozi
tatea lui Mihai Ionescu îi îndeamnă 
și pe ceilalți să nu se menajeze în 
aceste pregătiri.

—CA Șl GLORIA BUZĂU

Acum cîteva zile ți-a reluat pre
gătirile în vederea noului sezon 
competițional și divizionara B din 
Capitală, Progresul. După efectua
rea unui riguros control medical 
(10—11 ianuarie), „bancarii" se an
trenează de două ori pe zi — tn 
sală (unde accentul se pune pe forță 
și mobilitate) și în aer liber (unde 
se urmărește readaptarea organis
mului la efort și pregătirea fizică 
generală). Antrenorul Eugen Ior- 
dache a întocmit un minuțios „plan 
de bătaie", defalcat pe etape ast
fel : pînă la 20 ianuarie, antrena
mente intense la București, cu o 
durată ce variază între 60—150 de 
minute. După 21 ianuarie, echipa 
se vă deplasa Ia Băile Herculane, 
unde antrenamentele se vor efectua 
numai 
susține 
șița <1 
C.S.M.,
Capitală, unde, începînd de la 5 fe
bruarie, vor susține cîteva întîlniri 
de verificare (în care se va urmări 
omogenizarea și cristalizarea forma
ției de bază) cu echipe din cele 
trei eșaloane ale fotbalului nostru 
(A. B și C).

în perioada precompetițională, e- 
chipa Progresul are în proiect și 
u ^.turneu de 3—4 jocuri peste ho
tare. Iată, acum lotul: Giron, Vin- 
tilă, Anitei (un tînăr de 19 ani, 
foarte talentat) — portari, Viorel 
Popescu. Măndoiu, Ticheli, Drăgan, 
Ad. Constantinescu — fundași. Du
mitru Ștefan, Filipescu. Bora. Matei
— mijlocași. Sandu Ion. Pîslaru, 
Petre Gheorghe, Manea și Barthales
— înaintași. După cum se vede din 
lot lipsesc Conduracbe (care a fost 
operat de apendicită) și Dudu Geor
gescu (care nu s-a prezentat la pre
gătirile echipei).

Aurel PĂPĂDIE

în aer liber. După ce vor 
și o partidă amicală la Re- 
februarie) în compania lui 
bucureștenii vor reveni în

De la 10 ianuarie, echipa Gloria 
Buzău, din seria I a Diviziei B, șl-a 
reluat pregătirile în vederea retu
rului campionatului. Antrenorul P. 
Dragomir a prevăzut ca pînă la 22 
ianuarie să aibă loc cîte 6 antrena
mente pe săptămînă, apoi, timp de 
10 zile pregătirile să fie efectuate 
la Monteoru, o localitate balneară 
lingă Buzău. De asemenea, au fost 
perfectate mai multe meciuri de ve
rificare în care buzoienii vor avea 
ca parteneri formațiile Karl Marx 
Stadt (R. D. Germană), Politehnica 
Iași, Politehnica Galați, Știința Ba
cău și Progresul Brăila. La pregă
tiri participă jucătorii : Ioniță, Ste- 
lian — portari, Caloianu, Pal, Gu- 
țuleac, Bădescu, Lotrea — fundași, 
Toader, Itihas, Rusen — mijlocași, 
Cramer, Tr. Popescu, Dobre, Bădin, 
Toma I și II, Stan și S. Bretan. 
Jucătorul Badea este în convales
cență după o operație de ulcer.

V. GAȘPAR. coresp.

Stimate telespectatoare, stimați tovarăși telespec
tatori, doamnelor și domnilor, permiteți-mi astăzi să 
nu vă cer aprobarea și nici deplina adeziune pentru 
a săvîrși un act care nu mâ angajează decît pe 
mine, supusul d-voastrâ, act însă bine 
de perfectă bună credință ; permiteți-mi 
(ui Angelo Niculescu pe acest colț 
toată solemnitatea, cu tot umorul, 
pect, un omenesc , să fii sănătos I"... 
Angelo, drum bun, și nu uita că te 
zice și cintecul corespunzător situației

Eu nu cred că ne putem despărți 
de acest om fără cîteva cuvinte fru
moase și omenești. Oricite greșeli a 
făptuit. Oricite idei mediocre o avut. 
Oricite dureri de cap ne-a dat. Dar 
din 
ca 
lui 
toți 
cat 
tru

Știu că nicăieri în lume nu e vre
mea elogiilor pentru antrenorii echi- 
□elor naționale de fotbal-asociație. Nu 
există imnuri de slavă pentru Ramsey, 
n-am auzit de cîntece in cinstea lui Helmuth Schon. 
Nici nu vor fi. vă csigur. Fiindcă antrenorii naționa
lelor de fotbal-asociație nu-s decit niște saiariați care 
s-au angajat la o perpetuă sinucidere. Scapi cu via
tă dințr-un sfert de finală, apare semifinala, nu 
mori aici, vine finala și așa mai departe. Cindvaf 
trebuie să dispari. Dintr-un infarct. Dintr-un articol... 
In toată lumea se așteaptă cu nerăbdare, cu in
teres, cu plăcere schimbarea antrenorului naționalei. 
A antrenorului — nu a portarului, nu a halfului 
dreapta. Așa e sufletul omului, citiți presa lumii — 
orice ziarist, orice comentator dacă vrea să ocupe 
un loc în față sau în nemurire, se ia întîi și întîi 
de antrenorul naționalei de fotbal-asociație. Cine nu 
s-a luat de Valcareggi, Ponomariov, Boulogne sau 
Zagalo, râmîne un biet belfegor sub vremi, fără car
te, fără parte.

de 
cu
Să
iubasc — cum

DACA-MI PERMITEȚI...
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peste hotare și în nici un cantonament 
sînt absolut imaculat, naiv și sufletist, 
solut nici un interes la el, știu că nu va
la I.A.L. sau la „Ascensorul", să-mi repare liftul. 
Dar nu pot admite ca acest om care a făptuit groaz
nica crimă de a ne fi calificat doar printre pri
mele 16 echipe din lume și nu printre primele 8, 
de a ne fi adus printre primele 8 din Europa și 
nu printre primele 4, după ce ani de zile ne era tea
mă să deschidem radiourile cînd juca naționala 

noastră, nu pot admite ca omul a- 
cesta scăpat cu viață din atitea în
cordări să nu găsească ia retrage
rea sa, in ziarele vremii, o vorbă 
bună, o glumă, un ofta! de om. o 
urare măcar de sănătate din partea 
unui om care crede că ceva bun 
ceva incontestabil bun Angelo a făp
tuit și o Urmă va lăsa, ca orice ano
nim. •

Mă gîndesc — în fieful meu spi
ritual — cum ar fi dacă, într-.o 
bună zi, Fânuș ar lăsa „sportul" său 
din „România literară" și ar trece să 
fină rubrica de radio. Dacă M.R.l. 
s-ar apuca să țină in „Cronica" — 

cronica literară... Dacă Mczilu... Dacă V. Mironescu 
ar lua in „Magazin" — „Spiralele* lui Eugen Bcrbu, 
iar nea Jenică de la „Fotbal" ar lăsa „carnetul" său 
pentru o rubrică de telecinema în „Vatra'

N-ar fi omenesc ca poporul de microbiști și aso- 
ciați — mihnit de acești scriitori nu mai puțin decit 
a făcut-o Angelo cu „temporizarea" lui... — să le 
mulțumească pentru patima frumoasă și incontesta
bilă cu care au slujit condeiul ? Căci — mă întreb 
mai departe — n-ar fi cazul ca atunci cind se 
schimbă antrenorul naționalei, cînd se strigă „ura. 
ura, ura", de bucurie să so facă și o mișcare co
respunzătoare printre cronicari ? Adică de ce mata, 
Belphegor, sau cum iți zjțțe, nu te-ai duce să pre
dai ziaristica la catedra aceea de filozofie a I.E.F.S.-u- 
lui, in loc să-mi slai„ cu^xonfrații tăi, la potecuță, 
așteptindu-l, acum, pe Valentin

...Și cum vă spuneam, căzurăm 
baftă care ne caracterizează.

Stănescu ?
cu Leeds, cu aceacu ochii 

o nouă 
spre un să mărturisesc că nu-l cunosc da loc pa 

Niculescu, nu cunosc nici un membru al fa

im
fe^

te, fără
Scriu toate acestea cu atita bună credință. Incit 

trebuie ~~ —---- -=■ —* ------- J •-
Angelo ......... ______
miliei tale, n-am fost niciodată cu echipa națională BELPHEGOR

Foto: V. ONES A

Ologu tn plină acțiune 
tn fața porții adverse

Alături de cei „bătrîni", aleargă 
spre consacrare tineretul Petrolului. 
Portarul Gheorghe Tudor, de pildă, 
are doar 19 ani. Provine din pepi
niera proprie și după un rodaj în 
„C“, La Petrolistul Boldești, unde 
a apărat bine, a revenit printre 
foștii colegi de club. Mai sînt fun
dașul Toader, de 20 de ani și 
Adrian Curcă, de 19 ani, extrema 
de la Carpați Sinaia, despre a că
rui viteză ți agilitate se spun cu
vinte frumoase. Va veni primăvara 
afirmării unei extreme stingă de 
care Petrolul duce lipsă de atîția 
ani ? Pregătirea de la Timiș poate 
hotărî.

★
...Ora 16. „Fondiștii" Petrolului se 

pierdeau, din nou, după cotul dru
mului forestier. în frunte, tot Mir
cea Dridea, atacantul care nu s-a 
Speriat niciodată de apărători. După 
el, Grozea, Nae Ionescu, Cozarec, 
Tudorie, Ciupîtu, Ion Constantin, 
Moldovan și alții. Jos, lingă cabana 
Timiș, Ilie Oană rămăsese 
pe cronometru. începea 
cursă de control. Cursa 
fotbal mai bun !

Constantin

greșelile lui, din neinspirațiile lui. 
să nu mai spun că din victoriile 
și alor lui, noi toți am trăit, noi 
ne-am bucurat, noi toți am mîn- 
o piine și am avut inspirație pen- 
articole mizerabile și nemuritoare.

ALEXE

13. FARUL—ECHIPA PERIOADELOR CONTRADICTORII
După șocul de la Brașov, din e- 

tapa a Il-a, provocat de eșecul ca
tegoric suferit în fața stegarilor, 
Farul și-a revenit foarte repede. 
Evoluțiile sale, fie pe propriul te
ren. fie în aite localități, s-au si
tuat pe o linie ascendentă. Și, pînă 
la întreruperea întrecerii, perioadă 
cuprinsă între 22 octombrie și 5 
noiembrie, constănțenii au adunat 
punct după punct și au urcat în 
vîrful piramidei. Exceptînd partida 
cu Steagul roșu, elevii lui Hașoti 
au arătat că sînt puși pe fapte 
mari. De fiecare dată ei au încer
cat — de altfel, cu destule reușite 
— să fructifice la maximum cu
noștințele lor tehnico-tactlce pre
cum și disponibilitățile fizice. E- 
chipa din orașul de pe malul mă
rii arăta calități superioare față 
de un trecut nu prea depărtat, a- 
propiate cerințelor fotbalului ac
tual, practicînd un joc frumos, u- 
neori chiar spectaculos, roade ale 
pregătirii conștiincioase din vară 
și continuată în timpul desfășurării 
campionatului. Străduințele jucăto
rilor h-ău fost zadarnice și după 
opt etape au preluat șefia clasa
mentului.

Dar, imediat ce s-a reluat cam
pionatul a început degringolada ! 
Pierderea meciului cu Rapid, în 
fața propriilor suporteri, a însemnat

.gr I

CURSURILE DE PERFECȚIONARE A ARBITRILOR
După cum am mai anunțat, de 

ia data de 14 ianuarie au început 
cursurile de perfecționare a arbi
trilor. Această acțiune a F.R.F. ur
mărește uniformizarea Interpretării 
de către toți arbitrii divizionari din 
loturile A, B și C a prevederilor 
regulamentului de joc, ca și a ulti
melor precizări elaborate de F.I.FA

Cursurile au fost programate e- 
șalonat la sfîrșitul fiecărei săptă
mîni în următoarele localități : la 
14 ianuarie ele au avut loc ia Cluj, 
unde au fost convocat: arbitrii din 
județele Satu Mare. Maramureș. Bi
hor. Lugoj, Bistrița, Alba, Mureș. 
Cluj. In continuare programul este

următorul : 21 IANUARIE la Cra
iova (județele Timiș, Hunedoara, 
Caraș-Severin, Gorj, Mehedinți, Olt, 
Dolj); 28 IANUARIE la Sibiu (Bra
șov, Harghita, Covasna, Argeș, Vîl- 
cea. Arad. Sibiu) ; 3 FEBRUARIE 
la Bacău (Suceava, Iași, Botoșani, 
Neamț, Vaslui, Galați, Vrancea. Ba
cău) și la 10 fc tBRUARIE La Bucu
rești (Ilfov. Dîmbovița, Prahova, Te
leorman, Constanța. Ialomița, Bu
zău, Brăila, Ora» București).

La sfîrșitul lunii februarie, cole
giul central de arbitri are în pro
iect organizarea unei consfătuiri în 
Capitală, la care vor participa ar
bitrii divizionari din lotul A ca și 
președinții colegiilor județene, con
sfătuire La care se vor dezbate pro
blemele îmbunătățirii conducerii 
jocurilor din campionat.

NOUTĂȚI In lotul
JIULUI

Efectivul lotului echipei Jiul a fost 
completat prin legitimarea lui Luca, 
un tînăr jucător care a activat pînă 
acum la echipa de tineret a clubu
lui Steaua. în aceste zile conduce
rea clubului Metrom Brașov a răs
puns afirmativ în privința transfe
rării jucătorului Selimessy așa că 
este de așteptat și legitimarea bra
șoveanului la Jiul. în cazul jucăto
rului Grama, a cărui carantină a 
expirat, urmează ca Biroul federal 
să decidă asupra legitimării la e- 
chipa din Valea Jiului.

un puternic șoc psihologic din 
constănțenii nu și-au revenit 
la terminarea turului. în 
șapte întîlniri pe care le-au 
susținut, dintre care trei pe 
dionul din Constanța, n-au __
mulat decit două puncte, ca urmare 
a rezultatelor de egalitate eu U.T.A. 
Si C.S.M. Reșița. în rest, Țnf-îngeri! 
în acest fel, toate dorințele lor de 
a juca un rol de prim rang în 
campionat, s-au năruit aidoma 
unui castel de nisip Farul a co- 
borit in subsolul clasamentului, pe 
poziția a 13-a. avînd doar un punct 
mai mult decît ocupanta locului 15 
(CSAL Reșița), treaptă de pe care 
se coboară In „B“.

Așadar. în tur. Farul a provocat 
suporterilor săi mai mul’z decepții 
decit bucurii. în ultima parte a 
competiției, evoluțiile sale au fost 
foarte modeste, situlndu-se cu mult 
sub posibilități. Ritm lent, greșeli 
tehnice și tactice, apărare nesigură 
și inair.tași lipsiți de forță si preci
zie în finalizare — iată carențele 
principale manifestate In jocul Fa
rului.

Merită să discutăm mai pe larg 
despre comportarea liniei ofensive 
In sezonul de toemnă. Pentru a- 
ceasta. van apela la cîteva c.frei 
în cele 15 meciuri jucătorii au șu
tat de 211 ori Ia poartă, dintre 
care de 99 ori pe spațiul porții, 
fructificînd doar 9 ooazii I Și două 
dintre cele 9 goluri poartă semnă
tura unui fundaș (Bă’c«u) și a u- 
nui mijlocaș (I. Constantinescu).

Nu lipsit de importantă ni se 
pare si faptul că singura lovitură 
de pedeapsă de care a beneficiat 
Farul (la Bacău) a fost ratată de 
Oprea. După cum se vede, compar
timentul ofensiv a dat un slab ran
dament și astfel s-a ajuns la situa
ția că la sfîrșitul turului formația 
are un golaveraj negativ.

Aminteam că alunecarea pe to

pînă 
cele 
mai 
sta- 
acu-

began a început o dată cu relua
rea campionatului, o dată cu con
sumarea etapei a IX-a. Visul de a 
păstra locul întîi s-a destrămat 
după jocul cu feroviarii bucureșteni. 
în acea partidă, constănțenii au 
jucat timorați în primele 20 de 
minute, au comis cîteva greșeli 
grave și. în f:nal, au părăsit sta
dionul cu fruntea plecată. Atunci,

turului : 13. Farul 15 s• Bilanțul
3 7 S—16 13-

• Au fost 
formația de 
ca (15), Antonescu (15), Bălosu (14), 
Nlstcr (13) T* 7 :.
stantinescu (13) — Ologu (12), Tuf an 
(15). Caraman (13). Rădulescu (12). 
Au mai jucat : Ștefănescu (2), Mareș 
(3). Ghirca (4). Oprea (6), Turcu 
(7). Stoicescu (4) șl Mihu (11).

• Golgeterii echipei : Tufan
Caraman (2), “ *
gu, Bâlosu și

• Golurile 
acasă și 2 In

• Cele 13 puncte au fost 
10 pe propriul teren și 3 
sare.

folosiți 1» JucitorL tata 
bază: Piică (13) — Stoi-

Tânase (14), I. Con-

„___ ____ (3),
I. Constantinescu, Olo- 
Turcu.

au fost înscrise : 7 
deplasare.

realizate: 
tn depla-

• Farul a beneficiat de 
nalty. tn meciul cu Sport 
cău, pe care l-a ratat Oprea.

un pe- 
Club Ba-

au apărut pentru prima oară caren
țele ce s-au manifestat cu destulă 
tărie în celelalte meciuri, carențe 
izvorîte din nefolosirea judicioasă 
a perioadei de întrerupere. După 
victoria de la Ploiești (etapa a 
VIII-a). conducerea tehnică a schim
bat structura ciclului săntămînal 
de pregătire a jucătorilor, optînd 
pentru antrenamente cu un volum 
mai mare și cu o intensitate mai 
scăzută, adică invers de cum se 
lucrase încă din perioada de pre-

CiȘTIGĂTORII EXCURSIILOR iN R.D. GERMANĂ ATRIBUITE
LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1973

18. Dobrin Elena — Ploiești ; 19. 
Gheorghe Mircea — Mizil; 20. Mol
dovan Paraschiva — Agnita jud. Si
biu ; 21. Cruciat Marius — Timi
șoara ; 22. Nica Stelian — corn Măi- 
cănești jud. Vrancea ; 23. Primejde 
Zoie și 24. Vlaicov Vlastimir din 
București ; 25. Gyorgyjal Lilaana — 
Cluj ; 26. Manoilă Ion — Bucu
rești ; 27. Corbu Nicu — com.
N. Bălcescu jud. Constanța (conti
nuare în numărul de sîmbătă).

• Procurați-vă din vreme biletele 
pentru tragerea LOTERIEI ÎN O- 
BIECTE care va avea loc la Bucu
rești la 11 februarie a.c. Rețineți ! 
Mai multe bilete, mai multe șanse 
de

Categoria H (22 excursii de cîte 
2 locuri în R. D. GERMANĂ) : 1. 
Conțan Traian — Alba Tulia; 2. 
Miculița Gheorghe — Arad ; 3. Pe- 
troșel Victor — Călinești jud. Ar
geș ; 4. Septilici Victoria — orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej jud. Bacău ; 5. 
Pușcaș Iren — Baia Mare ; 6. Buba 
Gheorghe — Beiuș jud. Bihor; 7. 
Simion losif — Brașov ; 8. Burlă- 
cescu N. Lucian-Viorel com. Zăr- 
nești. sat Pruneni jud. Buzău ; 9. 
Vereș Petru — Cluj ; 10. Plopeanu 
Florica — Eforie Sud jud. Con
stanța ; 11. Zbera Gheorghe — Cra
iova ; 12. Vataga Timofei — Orăștie 
jud. Hunedoara ; 13. Bukovszky Va
sile — Sighet; 14. Chelariu Sever- 
Mihai — Suceava; 15. Tomoșoiu
Ioan — Timișoara: 18. Divorschak 
Ecateri na-Alice — Rm. Vîlcea ; 17. 
Stancioc Ștefan ; 18. Apostu Victor;

19. Floareș Gheorghe ; 20. Matei Du
mitru ; 21. Giurcău Vasile și 22. 
Cosma Gheorghe toți din București. 
Categoria P (27 excursii de cîte 
1 loc în R. D. Germană) : 
pea Nicolaie — Alba luiia ; 
trescu Angela ,— Arad ; 3. 
Mihai — Pitești ; 4. Todoca
— com. Petroasa jud. Bihor ; 5. Su-
ciu Mircea — Cluj; 6. Bucelea
Victor — corn. Săcele jud. Brașov ;
7. Dănilă Elena — Brașov ; 8. Vlad 
Leonida — Brăila ;• 9. Stiopu David
— Caransebeș; 10. Popa Vincen- 
țiu — corn Lița jud. Cluj ; 11. Tă- 
nase Clinciu și 12. Amza Vasile din 
Constanta; 13. Tdros Geza — Co- 
vasna ; 14. Petculescu Constantin — 
Găești ; 15. Tronaru Vasile — corn. 
Gura Ocnițel Jud. Dîmbovița.; 16. 
Pătru Ton — Craiova; 17. Gidea 
Emanoil — com. Dobrești jud. Dolj;

1. Lu-
2. Pe- 
Chicoș 
Avram

cîștig !

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

găure a ediției 1972—73. Aceasta 
nu-i ir.să singura cauză care a ge
nerat insuccesele. Ascensiunea spre 
vîrful piramidei și instalarea pe a- 
ceastă culme, neatinsă vreodată de 
reprezentanta Constanței în toată 
existența sa în primul eșalon, a 
provocat o stare de automulțumire 
în rîndul jucătorilor, care au comis 
multe greșeli în organizarea „antre
namentului invizibil".

Oscilațiile de formă sportivă ale 
elevilor săi l-au determinat pe an
trenorul Hașoti să folosească un 
număr destul de mare (18) de ju
cători in turul campionatului. Din
tre aceștia, doar trei (Stoica. An
tonescu și Tufan) au evoluat î» 
cele 15 etape. Desigur că această 
fluctuație în alcătuirea formației a 
avut repercusiuni negative în omo
genizarea unui „11" de 
plicit în comportarea 
Schimbările cele mai 
s-au produs în liniile 
și înaintași, compartimentele 
au provocat cele mai mari necazuri 
conducerii tehnice. în dorința de a 
mări randamentul înaintașilor, -.pre 
sfîrșitul sezonului, antrenorul a re
introdus în formație pe Stoicescu, 
jucător care nu mai ațjăruse in 
prima echipă din etapa a II-a. iar 
Radulescu a devenit un „jolly- 
jocker" al sistemului ofensiv, lu
cind ba extremă stingă, ba înain
taș central, ba mijlocaș. În ultime
le partide ale turului nici apărarea 
n-a mai constituit un punct forte al 
echipei. Component:: ei s-au do
vedit nesiguri în intervenții, au 
gafat deseori. De aceea, antrenorul 
Hașoti s-a văzut nevoit să facă mo
dificări și în această linie, apclînd 
la Mareș, pe care nu-I mai folo
sise din etapa a II-^a. pentru postul 
de fundaș central, iar pe Antonescu 
l-a reprofilat că mijlocaș. Cu toate 
acestea .evoluțiile Farului au con
tinuat să fie șterse, iar lanțul in- 
succeșelpr nu a fost întrerupt. Ne
putința., de a depăși cu mijloace 
corecte»', partenerul de întrecere a 
genera^, la unii jucători o stare de 
nervozitate și confuzie în aplicarea 
indicațiilor tactice ce le primeau 
înaintea fiecărei partide. Stările a- 
cestea au dus la manifestări neco- 
respunzătoare, culminînd cu cea a 
Iui Ghirca (în meciul cu Dinamo) 
cînd acesta l-a lovit intenționat pe 
Dumitrache.

DeciJ|în sezonul de toamnă. Fa
rul, prin comportarea sa diametral 
opusă în cele două perioade, a trăit 
și totodată a dăruit suporterilor săi 
momente de extaz, urmate de unele 
deznădejdi. în vacanța de iarnă 
moralul jucătorilor s-a. refăcut, fie
care recăpătîndu-și încrederea în 
forțele proprii și în ale colegilor. 
Este doar primul paș pe calea ce 
duce lă Succese. Dar. pînă la împli
nirea dorinței de a juca un rol im
portant, „mai sînt multe rle înde
plinit f"1

bază și im- 
pe teren, 
frecvente 

de mijlocași 
cars

Pempiiiu ViNiiLA
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
9

NICOLAE CEAUSESCU
9

IN MUNICIPIUL
(Urmare din pag. 1)

în fața monumentalei clădiri a Uni
versității „AI. I. Cuza", studențimea 
Ieșeană a întlmpinat cu mare entu
ziasm pe conducătorul iubit al parti
dului și statului nostru, manifestîn. 
du-și bucuria de a-1 avea din nou 
în mijlocul lor. Miile de studenți au 
făcut o vibrantă demonstrație a dra
gostei, a atașamentului lor față de 
partid, și-au exprimat hotărtrea de a 
înfăptui prețioasele indicații date d“ 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la des
chiderea anului universitar, privind 
modernizarea și perfecționarea în- 
vățămintului superior, legarea lui de 
viață.

De pretutindeni răsună aclamații, 
uraie puternice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu prietenie ovațiilor.

După tradiție, un uriaș_cor into
nează imnul studențesc 
igitur", precum 
partidului.

zentanți ai Comitetului de partid ai 
centrului universitar Lași, ai asocia
țiilor studențești.

Despre munca si activitatea lor ți 
a studenților, despre minunatele con
diții create învâțămîntulul superior 
de către partid, de statul nostru so
cialist au tinut să vorbească ea emo
ție și bucurie unii dintre parScioan;:: 
la întilnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. căruia i-au adresat m UfJ- 
miri pentru grija deosebită pe care

IASI
9

o manifestă personal față de corpul 
didactic universitar si studenți

Prim:* cu vii îl puternice aplauze. 
R cuvîntul tovarășul Nicolae

Cuvintele secretarului general al 
parridtMui sînt subliniate cu vii ți 
Futerr.ice aplauze.

Lri-.du-și rămas bun de la cadrele 
«fidartice. de la studentt tovarășul 
Nicolae Ceausescu răspunde 
ttește Insuflețitelor ovații

priete-

★ ★ *

___ __ „Gaudeamus 
și cîntece închinate

★

vizitei Ia Univers!-Tn încheierea 
tete, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit cu membrii senatelor institu
telor de învâțămînt superior din a- 
cest prestigios centru universitar al 
țării In sală se află rectori și de
cani. profesori, conferențiari, repre-

Din nou pe străzile tas*—al— Mul
țimea adtfcaiă pe trotuare aclamă 
îndelung.

Coloana de mași-.I se oprește !a 
centrul orasuhri Tovarășul Ntsolae 
Ceaușescu este Invitat să viziteze 
marele magazin universal „Moldova*, 
care a fost dat In folosință Ia de
cembrie anul trecut.

De Ia magazinul universal .Mol
dova". tovarășul Nicolae Ceausescu a 
străbătut, pe jos. cale de rftiva kițc- 
metri. mari artere ale mtmirimuhn. 
Străzile cunoso 
Inserării o vie 
date ce lume, 
seni tn riadul 
rcerosi oamer.î 
vut, în cursul
primi la locurile lor de activitate. L-. 
Întreprinderi si insUtuțiL Ca toții 
trăiesc etnoțxmafi acest moment

neprevăzut al vizitei Multi 
Imîmpinarea tovarășului 
Ceausescu, adresindu-i cuvinte _ 
aci-că dragoste si recunoștință, ofe
ri-du-i flori, strîr.gîndu-i mina. Prin 
atmosfera de entuziasm și bucurie, 
de vibrant oatriotisin lașul oferea 
imaginea unei adevărate sărbători Sint 
momente de orofundă semnificație. 
Ir. aceste manifestări spontane, entu
ziaste. îsi găsesc o vie expresie sti
ma si prețuirea pe care le nutrește 
fcttregul popor față de secretarul ge
neral al partidului unitatea strîr.să. 
de monolit, a celor ce muncesc în 
jurul partidului. încrederea lor de
plină $î adeziunea totală la politica 
P-CJL. voința unanimă de a milita 
neabătut pentru înfăptuirea el pen
tru înflorirea continuă a patrie: so
cialiste. pentru edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

vin !n 
Nicclae 

de

ÎN CUPELE EUROPENE DE BASCHET,

ASEARĂ, LA MOSCOVA, 7.5.K.A. DINAMO BUCUREȘTI 83-64

CUPA CUPELORJOCURILE SPORTIVE AFRICANE

SPORTIVII EGIPTENI 
CONDUC IN CLASAMENTUL

PE MEDALII
LAGOS, 18 (Agerpres). — Spec

taculoasele întreceri atletice din ca
drul -Jocurilor sportive africane" 
de la Lagos au luat sfirșit. Cu mare 
interes a fost urmărită desfășura
rea probei de 5 000 m plat, în care 
victoria a revenit kenianului Ben
jamin Jipcho. cronometrat cu timpul 
de 14:07.16. Mîrius Yifter (Etiopia) 
a sosit pe locul doi. în 14:07.52. ur
mat de Paul Mase (Kenia) — 14:08.38. 
Un alt atlet ker.ian. Cosmos Silei, 
a cucerit medalia de aur în proba

timpul de 1:45,33.
Mansour Dia s-a 

loc la triplu salt,

Patru zile

Frazier
la meciul

Foreman

VOLEIBALIȘTII DE LA RAPID BUCUREȘTI JOACA LA FLORENȚA
>

Cinci dintre cele șase meciuri 
disputate pînă acum. în prima e- 
tapă a sferturilor de finală ale 
C.C.E. și Cupei cupelor la baschet 
masculin, au dat învingătoarele 
scontate : Steaua roșie Belgrad, Ig
nis Varese, Ț.S.K.A. Moscova (în 
C.O.E.), Mobilquatro Milano și Ju- 
goplastika Split (în Cupa cupelor). 
A rămas să se joace partida dintre 
Simmenthal Milano și Real Ma
drid (in tur 76—94) din 
grupei A a C.C.E.

Referitor la întilnirile 
rate miercuri și joi. vom 
fantul că doar Steaua roșie Bel
grad, în meciul cu Maccabi Tel 
Aviv, a izbutit să remonteze han
dicapul ce-1 avea după întrecerea 
de la Tel Aviv. în deplasare, bas- 
chetbaliștii iugoslavi pierduseră la 
o diferență de 11 puncte (102—113), 
dar miercuri seară ei au făcut un 
joc excelent și .au cîștigat cu 103— 
89 (51—40). obținînd scorul total 
(în partidele tur-retur) de 205—201 
și. deci, două puncte în clasamen
tul grupei A a C.C.E.

Viitoarele adversare ale echipei 
Steaua în Cupa cupelor, Juventud 
Badalona și Jugoplastika Split, au 
realizat în sala din Badalona, cu 
capacitate de 4.500 de spectatori, 
o întrecere interesantă. Spaniolii 
au învins cu 76—62 (36—33), deci 
cu o diferență insuficientă pentru 
a cîștiga dubla întîlnire (la Split, 
90—71 pentru Jugoplastika).

în celelalte dispute, Slavia Pra- 
ga (în fața lui Ignis Varese) și 
Spartak Brno (în fața lui Mobi- 
quatro Milano) au obținut succese 
remarcabile, dar cu efect doar a- 
supra prestigiului formațiilor ceho
slovace, deoarece ele nu au putut 
recupera diferențele cu care ceda
seră în primele jocuri.

Dar iată tablou] rezultatelor :
C.C.E., GRUPA A : Steaua roșie 

Belgrad — Maccabi Tei Aviv 
103—88 (51-40) — în tur 102—113, 
scor total 205—201 pentru Steaua 
roșie ; GRUPA B : Slavia Praga — 
Ignis Varese 91—83 (37—44) — în 
tur 80—1.02, scor total 185—171 
pentru Ignis.

CUPELOR. GRUPA A:
Bmo — MobCtțuatoo 

79—74 (44—35) — in
-109. scor total 183— 
tra Mcc:jțuatm. In a- 
etană. Sramak Ler. n-

KINGSTON, 18 (Agerpres). — Au 
mai rămas 4 zile pînă la desfășu
rarea meciului de box dintre Joe 
Frazier, deținătorul titlului mon
dial la categoria grea, și șalange- 
rul său Georze Foreman. Pe ringul 
arenei din orașul jamaican Kings
ton se fac ultimele pregătiri. Are
na poate găzdui pînă la 42 000 de 
spectatori. Tehnicienii boxului ara
tă în comentariile lor că prima 
șansă o are Frazier care are de 
partea sa o experiență competițio- 
nală deosebită.' Tn meciul care va 
avea loc luni 22 ianuarie, la bursa 
jocurilor Frazier este dat favorit 
cu 5—1.

de 800 m plat, cu 
Atletul senegalez 
clasat pe primul 
cu un rezultat de 16,53 m.

Alte rezultate : 800 m feminin — 
Christie Anyakun (Uganda) 2:09,48 ; 
greutate masculin — Nagui Assad 
(Republica Arabă Egipt) 19,48 ; su
liță masculin — Jaques Aye (Coasta 
de Fildeș) 77,22 m ; ștafeta 4X400 m 
masculin — Kenia 3:06,33 ; ștafeta 
4X100 feminin — Ghana 46,20 ; șta
feta 4X400 m feminin — Uganda 
3:45,36 ; ștafeta 4X100 m masculin 
— Nigeria 39,84.

în finala competiției masculine de 
volei s-au întîlnit echipele Repu
blicii Arabe Egipt și Tunisiei. Vo
leibaliștii egipteni au terminat în
vingători cu scorul de 3—0

Concursul de tenis a programat 
ultima finală : cea de dublu mas
culin. Titlul a fost cucerit de pe
rechea Aly Doudi — F. Hassan (Re
publica Arabă Egipt). Ei au învins 
cu 6—4, 6—3, 6—2 pe nigerienii 
L. Awopegbe și Yemisi Allan.

înaintea închiderii Jocurilor de la 
Lagos, pe primul loc în clasamen
tul pe medalii se află sportivii din 
Republica Arabă Egipt, cu 25 me
dalii de aur, 16 de argint și 17 de 
bronz. Urmează Nigeria (17—25—20) 
și Kenia (9—9—10).

• Federația internațională de vo
lei a stabilit ca cel de al doilea tur
neu semifinal al „Cupei cupelor", la 
masculin, să aibă loc în. Italia la 
Florența între 9 și 11 februarie. După 
cum se știe, la acest turneu va par
ticipa și formația RAPID București. 
Partidele vor fi conduse de o briga
dă de arbitri din Iugoslavia.

• Federația niponă de specialitate 
a confirmat participarea echipelor 
Japoniei la tradiționalele turnee de

volei dotate cu „Trofeul Tomis", care 
se vor desfășura în lunile iulie (fe
minin) și august (masculin). La în
treceri vor mai participa U.R.S.S., 
Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Un
garia și România.

• Vicepreședintele federației româ
ne de volei, P. Dumitrescu, va par
ticipa la ședința Confederației euro
pene de volei ce va avea loc Ia Pa
ris, între 27 și 28 ianuarie.

FL GHEORGHIU SE APROPIE DE FINIȘ
MADRID, 18 (Agerpres). — Nu

mai două runde au mai rămas de 
disputat în turneul internațional de 
șah de la Orense (Spania) și ma
rele maestru român Florin Gheor
ghiu se menține în fruntea clasa
mentului cu 71/2 puncte, din 9 par
tide, urmat de Pîdevski (Bulgaria) 
— 6i/2 p. Ciocâltea (România), 
Benko (S.U.A.), Parma (Iugoslavia)

— 5!/2 P, Cobo (Cuba) — 5 p, Po- 
mar (Spania) — 4V2 p, Medina 
(Spania), Meclnis (S.U.A.) — 3’/2P 
etc. în runda a 9-a, Gheorghiu a 
remizat cu Ciocâltea. Egalitatea a 
mai fost consemnată și în partida 
Mednis-Cobo, în timp ce Pîdevski 
a cîștigat la Castro, iar Pomar l-a 
învins pe Durao.

MONT BLANC INSISTA...
PARIS, 18 (Agerpres). — Pre

ședintele Federației franceze de 
schi, Maurice Martel, care este și 
primarul orașului St. Gervaise, a 
declarat că Franța dorește să or
ganizeze Jocurile Olimpice de iarnă 
din anul 1976 la Chamonix și pe 
pîrtiile de la poalele vîrfului Mont 
Blanc în condiții care să satisfacă 
pe toți participanții. M. Martel a

rj -

precizat că, în cazul cînd Olimpiada 
albă va avea loc în Franța, la Cha- 
merix va fi construită o pistă de 
patine' viteză, dacă probele de să
niuțe vor fi incluse în program, a- 
cestea se vor desfășura la Vilar de 
Lans. Oficialul francez se declară 
în schimb împotriva includerii pro
belor de bob în programul Jocurilor 
Olimpice.ANUL 19B VA DESEMNA UN SINGUR

cadrul

desfâșu- 
remarca

K
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toe pentru juniori
1 '.liȘOVlA. 1» (Agerpres). — La 

Varșovia a început un turneu inter- 
- • - . - ---- ia
care participă tineri jucători din ță
rile so-'al.?:e. In prima rundă, Kis
ner (UR31S.) a cîștigat In fața lui 
Oezei (R.D.G.). iar Belczik (Polonia) 
l-a învins pe maghiarul Pinter. S-a 
întrerupt Intr-o poziție complicată 
partida dintre Birâescu (România) și 
itardarovici (Polonia).

CAMPION MONDIAL LA TENIS
(Urmare din pag. I)

CORESPONDENTA SPECIALA PENTRU „SPORTUL-

LEEDS UNITED
ECHIPA CU 8 INTERNAȚIONALI

DIN... TREI TARI!5
PATRU INTERNAȚIONALI ENGLEZI. TREI SCO-

ȚIENI ȘI UNUL IRLANDEZ SE PREGĂTESC SA VINA
LA BUCUREȘTI • MIERCURI. PE TEREN PROPRIU,
LEEDS NU A PUTUT TRECE DE NORWICH CITY !

IA EGALITATE
IN GRUPA A vil-a A PRELIMINiRHLOfî CM.

Pupă cum am anunțat în ziarul nos
tru de Ieri în prezența a peste 18 000 
spectatori la Atena, în preliminariile 
campionatului mondial de fotbal (gru
pa a 7-a). echipa Spaniei a învins cu 
3—2 (1—0) echipa Greciei. Iată acum,
noi amănunte asupra acestui joc.

în ciuda unui teren desfundat (a 
plouat mult în ajun), fotbaliștii spanioli 
au practicat un joc rapid, controlînd 
partida majoritatea timpului. Oaspeții 
au deschis scorul în minutul 40 prin 
Valdes, care a reluat cu capul balonul 
în plasă în urma unei excepționale 
centrări executate de Amancio. După 
19 minute echipa greacă a obținut e- 
galarea. datorită lui Koudas. In con
tinuare. selecționata spaniolă a dominat 
clar, reușind să înscrie cel de-al doilea 
punct în minutul 71. Claramunt a pri
mit o pasă de la Valdes și a marcat 
cu precfzie. La un interval de cîteva 
minute, gazdele au profitat de o inexac
titate a apărări) oaspeților și au adus 
egalarea prin golul Iui Domazos. Punc
tul victorios al echnel Spaniei a fost 
realizat în minutul 86 ‘ 
cesta a reluat cu canul 
cînd cel maț frumos 
Au jucat următoarele

SPANIA : Iribar — 
Violetta. Benito 
sens! - 
Valdes.

GRECIA : Constantlnou — 
Glezos. Siokos. Anghelis — 
Eleftrakis — Delikaris, Domazos, 
das, Antoniadis (Papaionou).

2 110 
2 110 
2 0 0 2

Leeds United este, in med sigur, 
cel mai consistent team englez al 
ultimilor ani. Pînă in anul 1364. 
clubul din Leeds nu avea prea mult 
cu ce se lăuda. Activînd in a doca 
divizie, formația sa de fotbal a tră
it multă vreme în umbra celeilalte 
echipe a clubului — Leeds Rugby 
League. Dar, în ultimii opt ani 
fotbaliștii clubului au obținut < 
ei succese, pe care cu greu le poa
te egala cineva. Campioană a An
gliei în 1969. Leeds a sosit de patru 
ori pe locul al doilea. A cîștigat 
Cupa Angliei în sezonul trecut și 
a fost finalistă de încă două ori 
A cîștigat Cupa Ligii engleze o 
dată, de două ori „Cupa orașelor 
tîrguri" (actuală Cupa U.E.F-AJ și 
a fost încă o dată finalistă in a- 
ceastă competiție. Din 1965. fct’ca-
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• Chibul LeeUs t'Qited a fost fondat în tta.

• Capacitatea stadionului (situat pe TTlaa Bnad 
spectatori ; media obținuți — tu jw de KM*.
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prin concentrarea masivă a marilor 
vedete ale tenisului, care nu pot fi 
reunite în totalitate în condițiile tur
neelor de sală. Acestea se joacă de- 
obicei cu maximum 32 de partici
pant, în cadrul unui program non
stop, într-o singură sală. Dar, numai 
grupul lui Hunt avea la dispoziție 
64 de jucători profesioniști și toți 
reclamă dreptul de a fi înscriși pe 
afiș. Iată de ce, toți jucătorii — cei 
de Ia W.C.T. ca și cei ce-au activat 
pînă acum numai în cadrul F.I.L.T. — 
au fost împărțiți în trei grupe. Primele 
două sînt puse sub direcția Iui La
mar Hunt, care prin acord a căpătat 
dreptul de a fi principalul organi
zator de turnee „indoor", iar cape
tele de afiș sînt deținute în princi
pal de fostele sale vedete de la 
W.C.T. Primul start a și fost luat, 
de marți seara, în cadrul turneului 
„Rothmans" de Ia Londra. A doua 
grupă, tot sub direcția lui Hunt, joa
că de săptămîna viitoare, dincolo de 
Ocean, la Miami în Florida.

Pentru iubitorii de tenis din Ro
mânia cele mai demne de interes 
sînt întrecerile celei de a treia gru
pe, care reunește în special pe ju
cătorii care fuseseră pînă de curînd 
considerați „independenți", activînd 
doar sub egida federațiilor naționale 
de specialitate și — bineînțeles — a 
F.I.L.T.-ulul.

PENTRU PRIMA OARĂ EVOLUEAZĂ 
UN „TRIO" ROMÂNESC

în această grupă (organizator : Bill 
Riordan, membru marcant al fede
rației americane de tenis) sînt incluși 
si așii români Ilie Năstase și Ion 
Tiriac, cărora li se adaugă acum tî- 
năra speranță, fostul nostru campion 
de juniori, Traian Marcu. Primui 
turneu, așa cum am mai anunțat, are

CIRCUITUL
18—21.1

24—23.1
30.1—3.II 
6—11.II 
12—18.11 
17—25.11
27.n-4.TIT
6—11.III

12—i5.in

19—25.in

de Amancio. A- 
o centrare, mar
eei al meciului, 
formații : 
Macias, Galego. 

Jose Luis. Plrrl, A- 
Amaneio. Garate (Claramunt),

Demetriu, 
Sarafis, 

Kou-

Culori : alb complet.

Porecla : „Păunii*.

• Recordul asistenței : 57 832 de spectatori (1*67, meci de
cu Sunderland).

• Record de încasări : 16 000 de lire (tot Intr-un meci de Cupă lo
1361, dintre... Leicester și Sheffield, * ’ “găzduit de clubul Leeds 3.

ALLAN CLARKE 
(Leeds Untied)

1—2. Spania
1—2. Iugoslavia

3. Grecia

5—4 3
3
0

3—2
2—4

ȘTIRI • REZULTATE
Peste 60 000 ae spectatori au urmărit 

la Glasgow întilnirea internațională a- 
micală dintre echipa locală Rangers și 
cunoscuta fromație olandeză Ajax Ams
terdam. Fotbaliștii olandezi au terminat 
Învingători cu scorul de 3—1 (2—1). prin 
golurile marcate de Rep (mln.
Cruyff (min. 44) și Hann (mln. 
Punctul gazdelor a fost înscris In 
nutul 43. de

35). 
71). 
ml-

MacD-nald.
★

s-a disputat întîlnlrea _ 
amicală dintre formațiile 

și Panathinaikos Atena. 
Partida, care a fost urmărită de peste

In-La Madrid 
ternațională 
Real Madrid
1........ ___  _
25 000 de spectatori, s-a încheiat la ega
litate : 1—1 (1—1). Gazdele au deschis 
scorul în minutul 5. prin Santilîana, iar 
oaspeții au egalat prin golul marcat 
in mintul 3 de Demelo.

liștii de la Leeds sînt prezenți an 
de an, într-o competiție europeană 
intercluburi sau alta.

Ultimul meci al viitoarei adver
sare a Rapidului a avut loc cniar 
în ziua tragerii la sorți, miercuri, 
cînd Leeds a jucat pe teren pro
priu și a remizat pentru a doua oa
ră cu surprinzătoarea Norwich City, 
în cadrul turului trei al Cupei An
gliei. Și, mai mult, abia tîrz.iu, prin- 
tr-un gol înscris de Johnny Giles, 
Leeds a obținut egalarea. Meciul 
s-a terminat -u scorul de 1—1, si
tuație în care echipele vor fi ne
voite să se întîlnească pentru a 
treia oară.

în momentul de față, Leeds Uni
ted se află pe locul trei în cla
samentul primei divizii, la 5 punc
te în urma liderului F.C. Liverpool. 
Dar, să nu uităm, mai sînt 17 eta
pe de jucat. Leeds — specialiștii 
o spun — nu este în nici un caz 
una dintre cele mai seducătoare

vreme ce, prin contrast, subtilul 
Clarke, jucător de o deosebită fi
nețe și abilitate, pare parcă creat 
din alt aluat.

Pe extreme, Leeds îi are pe Pe
ter Lorimer, care este posesorul u- 
nuia dintre cele mai puternice șu
turi din țară, și Eddie Gray, un 
foarte inteligent jucător, dar cu 
tendință de a se accidenta des. 
Ambii sînt internaționali scoțieni.

în zona centrală a apărării joa
că Paul Medeley și Norman Hun
ter, internațional englez în timp 
ce Medeley este un jucător tehnic, 
care poate juca cîteodată și in 
atac, Hunter joacă în forță și are 
chiar renumele că depășește une
ori limitele permise ale jocului.

Leeds joacă de obicei in „formu
la" 4—3—3. Echipa de bază este 
următoarea : David Harvey — Paul 
Reaney, Trevor Cherry — Paul Me
deley, Norman Hunter, Billy Brem- 
ner — Eddie Gray, Allan Clarke,

Mick Jones. Johnny Giles. Peter 
Lorimer. Rezerve sint Mick Bates 
(mijlocul terenului), Terry Yorath 
(atacant), Roy Ellen, celebrul Jac
kie Charlton și Terence Cooper 
(care se restabilește greu după un 
accident grav) — ambii internațio
nali englezi.

în orice caz. un lucru este si
gur : Leeds nu este echipa cu care 
Rapid sau oricare altă formație, să 
poată fi liniștită atunci când se în- 
tilnește pe un teren

STAN
„Moming Star"

de fotbal—

LEVENSON
— Londra

MOSCOVA. 18 (Agerpres). — 
După o lungă și grea suferință, la 
16 ianuarie a încetat din viață cu
noscuta sportivă sovietică. Iulia Pe
trovna Riabcinskaia, maestră eme
rită a sportului, cîștigătoarea meda-

Momentul victoriei... Ilie Năstase jubilează, la capătul meciului care i-a 
adus cel mai mare succes din carieră : locul întîi la Forest Hills, finală 

cîștigâtă in fața lui Arthur Ashe (10 septembrie 1972)cîștigâtă în fața lui Arthur
Ilie Năstase, primul tenisman al 

României și al Europei, intră în lup
tă doar de la ai doilea turneu, pro
gramat săptămîna viitoare, la Omaha, 
în statul Nebraska. Apoi, toți cei trei

burg și Goteborg. Pentru fiecare gru
pă se face un punctaj prin adiționa
re, iar primii opt clasați sînt reuniți 
în finala circuitului.
loc la Dallas (Texas) 
mai.

care va avea
între 9 și 13

AMERICAN DE TENIS —
Birmingham (Alabama) 
(Virginia) 
Omaha (Nebraska) 
Des Moines (Iowa) 
Salt Lake City (Utah) 
Calgary (Alberta. Canada) 
Salisbury (Maryland) 
Hampton (Virginia)
San Juan (Porto Rico) și Plramus (New 
Jersey).
Caracas (Venezuela) șl Charleston (Vest- 
Virginla) 
Jackson

1973
șl Roanoke RENDEZ-VOUS LA SALISBURY

văzute efectiv 
tenisului ?

(Mississippi) și Washington D.C.

ioc in orașul Birmingham, din sudul 
Statelor Unite, în statul Alabama. La 
ora cînd pregătim 
pentru tipar, 
rezultate din 
de an.

sînt 
acest

rîndurile noastre 
așteptate primele 
turneu de început

Șl TOTUȘI,

expuse foarte pe scurt, 
care debutează sezonul 
de tenis '73. Un debut 

trebuie

jucători români urmează să participe 
la turneele circuitului federației a- 
mericane de tenis,-ața cum se poate 
urmări și în programul pe care-1 pu
blicăm alăturat.

INCERTITUDINI

Iată, deci, 
condițiile în 
internațional 
promițător, dar care — trebuie s-o 
spunem de la început — nu este scu
tit de unele incertitudini. Aceasta se 
poate vedea din amănuntele pe care 
vi le-am rezervat pentru pasagiîle 
următoare ale comentariului nostru.

Tn primul rinei iubitorul de tenis 
ar putea fi neplăcut surprins de la 
prima lectură a împărțirii jucătorilor 
pe grupe. Forțele tenhului par acum 
foarte disparate, punctele de atrac
ție mai puțin numeroase.

Să începem cu a doua grupă a lui 
Hunt, care joacă actualmente la Lon
dra. Aci sînt incluși 32 de jucători, 
avînd în frur.te pe actualul campion 
mondial profesionist Arthur Ashe, pe 
fostul campion Ken Rosewall, apoi 
olandezul Tom Okker, britanicul Ro
ger Taylor și alții Dintre noii veniți 
se remarcă asul cehoslovac Jan Ko- 
des. sovieticul Aleksandr Metreveli, 
ca și vechea noastră cunoștință, a- 
mericanul Tom German. Dar iată 
că. de la start >e anunță unele ab
țineri. Rodes si Gorman s-au decla
rat indisponibili pentru acest prim

turneu, rămînînd de văzut dacă vor 
participa la următoarele. Această 
grupă are programate mai multe tur
nee in Europa (Milano în ianuarie, 
Koln în februarie), restul escalelor 

Canada și S.U.A.fiind prevăzute în

„LA REVEDERE D-LE SMITH..."

are de asemeneaGrupa A (Hunt) _ ____.
32 de competitori, în cap cu celebrul 
a< australian Rod Laver, dar și eu 
c amnion ui american Stan Smith, care 
ii părăsește astfel pe foștii săi colegi 
d:n circuitul F.I.L.T.. cel puțin pen- 
tru moment. în perioada turneelor de 
sală; Jocurile încep la Miami, con- 
trnuînd la San Diego, Richmond, 
Philadelphia, Atlanta și St. Louis, 
în S.U.A. Alte escale sînt prevăzute 
pentru Toronto, Munchen, Johannes-

Cînd vor putea fi 
împreună toate vedetele _______
Desigur, după terminarea lunilor de 
circuit „indoor", cînd încep turneele 
în aer liber. Răbdarea ne este pusă 
la încercare, pînă a vedea din nou 
o finală Smith — Năstase sau Năs- 
tase — Ashe. Intr-adevăr, fruntașii 
celei de a treia grupe (Riordan), nu 
vor lua parte nici la ultimul turneu 
al ex-profesioniștilor, cel de la Dal
las.

$i totuși, se pare că aceste, porți 
deschise (acum parcă prea deschi
se...) vor permite mai curînd reuni
rea tuturor marilor nume sub cupo
la unei singure săli, chiar în timpul 
sezonului de iarnă. într-o convorbire 
telefonică pe care am avut-o în a- 
ceastă săptămînă cu Bill Riordan, or
ganizatorul celui de al treilea cir
cuit, acesta ne transmitea — chiar 
de la Birmingham (Alabama) — că 
este pe cale de a perfecta participa
rea tuturor așilor, a celor din tur
neele lui Hunt, inclusiv, la viitoarele 
campionate internaționale „indoor" 
ale S.U.A., programate după tradi
ție Ia Salisbury (Maryland), la sfîr- 
șitul Iui februarie.

In cadrul aceleiași convorbiri am 
aflat și pe principalii componenți ai 
grupului aflat sub directa organizare 
a federației americane de tenis. A- 
lături de Ilie Năstase. principalele 
vedete vor fi spaniolii Andres Gime- 
no și Manuel Orantes, ca și austra
lianul John Newcombe, fostul cam
pion mondial profesionist și cîștigă- 
tor al Wimbledonului. Apoi, mai sînt 
prezenți o serie întreagă de jucători 
americani, printre care Jimmy Con- 

Clarknors, Roscoe Tanner și 
Graebner.

UN SINGUR CAMPION ABSOLUT

liei de aur în proba de caiac la 
Jocurile Olimpice de la Munchen. 
Iulia Riabcinskaia, membră a clu
bului Lokomotiv din Odesa, urma 
să împlinească vîrsta de 26 de ani 
la 26 ianuarie.

Să precizăm că, pentru prima oară, 
în acest an nu va fi desemnat un 
campion mondial profesionist. Finala 
de la Dallas nu mai are această titu
latură. Referindu-ne tot la acordul 
intervenit anul trecut Intre F.I.L.T. 
și W.C.T., avem toate motivele să 
deducem că singura cunună de lauri 
o va atribui Marele Premiu, ale că
rui întreceri încep In această primă
vară. Din păcate, pentru moment, ne 
lipsesc amănuntele asupra programu
lui celei de a treia ediții a marelui 
circuit Jcuprinzînd și turnee „indoor", 
dar avînd ponderea principală în se
zonul de vâră) care nu este încă de-

finitiv fixat. In el vor fi Insă 
se, cu siguranță, principalele 
clasice, cele de la Roland c, 
Wimbledon și Forest Hills, Iar 
ticiparea tuturor așilor, din 
grupele, este ca și sigură.

Așa că tenismanul care va cîștiga 
anul viitor Marele Premiu — F.ILT 
va fi și singurul campion mondial 
al tenisului. Să nu uităm că Ia ul
tima ediție, cea a anului 1972, acest 
titlu — pe atunci încă neoficial — 
a revenit lui Ilie Năstase. El tre
buie să și—I apere acum, în acest nou 
sezon de tenis, care a luat startul.

inclu- 
turree 

Garros, 
. par- 

toate
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