
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

In uzine, fabrici, instituții de cercetări
SI iNVĂTĂMiNT SUPERIOR DIN CAPITALĂ

Ca pretutindeni, pe cuprinsul pa
triei, oamenii muncii din Capitală 
au primit cu deosebită căldură, eu 
marc însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care, in dimi
neața zilei de marți, a făcut o vi
zită de lucru la întreprinderile „Se
mănătoarea", „Electromagnetica", 
Fabrica de confecții și tricotaje 
Uzinele de mașini grele. Institutul 
de cercetări tehnologice pentru 
construcții de mașini și Politehnica 
bucureșteană.

Secretarul general al 
fost însoțit de tovarășii 
fin, Gheorghe Cioară 
Burtică.

In unitățile vizitate, de-a lungul

partidul ni 1 
Virțil Tra
și Cornel

eu

55 de ani de viață și 40 de ani de 
activitate neobosită, laborioasă, în 
partid, Închinați cu dăruire și pa
siune revoluționară fericirii po
porului. urările lor sincere, din 
toată inima, de sănătate și viață 
îndelungată, spre binele patriei și 
al națiunii. îndeplinirea înaltelor 
sale năzuințe, care sint în același 
timp aspirațiile celor ce constru
iesc socialismul pe pămintul româ
nesc. Răsună pretutindeni urarea 
„La mulți ani și noi victorii, vă 
urează muncitorii coruri spon
tane intonau tradiționalul „Mulți 
ani trăiască, mulți ani trăiască, la

SCRISOAREA CONSILIULUI RECTORILOR
DIN CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI

ȘI A SENATULUI UNIVERSITĂȚII
ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliul rectorilor cin cetrei mncrâtar Bwcuresh s. 
versitătii ou aaresai to varo rufa» K co loo Cocoțe ice o acnu 
cităm :

Consiliul rectorilor din ceosrji 
universitar București și senatul 
Universității, dind expresăe sen
timentelor corpului profesoral, 
ale tuturor oamer. oc de știmă 
din țara noastră, de adincă re
cunoștință față de Partidul Co
munist Român, de înaltă pre
țuire pentru activitatea pe cane 
o desfășurați în fruntea partidu
lui și statului, vă adresează ru
gămintea de a accepta titlul de 
doctor honoris causa al Univer
sității București.

Dorim să ne manifestăm, pe 
această cale, stima profundă față 
de un mare om de partid și de 
stat, care și-a închinat întreaga 
viață poporului român, cauzei 
socialismului și păcii, să cinstim 
pe comunistul de o nestrămuta
tă principialitate, pe înflăcăratul 
patriot, care a știut, ca nimeni 
altul, să dea expresie năzuin
țelor vitale ale națiunii noastre.

Decernarea acestui titlu repre
zintă un omagiu adus meritelor 
deosebite pe care le-ați ciștigat 
față de poporul nostru. în pe
rioada de după Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român, țara noastră a obținut

tn

a:eacu

ac in întreaga noastră societate, 
p inestimabilă contribuție la si-

- - '.. social-politice a
partidului nostru pe un loc de 
frunte în cadrul circuitului in- 
lema'.onal de idei, la sporirea 
aonsiderabilă a prestigiului parti
dului nostru, a poporului român, 
a ci: interne și externe a 
României socialiste.

Ir încheierea scrisorii adresate 
•crosului Nicolae Ceauțescu

to-
se

Aa C deosebit de bucuroși 
decernarea
poaors 
prilejul 
sâri a 
naștere
: ~ i-r profunde și durabile 
pe care vi le poartă cadrele di- 
iact.ce și oamenii de știință din 
tara noastră, întregul nostru 
popor.

Exprimindu-ne speranța că 
et. de acord cu propunerea 

noartrâ, dorim să vă încredin
țăm. Mimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că acceptarea acestui 
titlu ar reprezenta o deosebită 
riaste pentru Universitatea Bucu
rești, pentru întregul învăță- 

întreaga știință

ca 
titlului de doctor 

causa să se înscrie, cu 
celei de-a 55-a aniver- 
rilei dumneavoastră de 
ca o manifestare a sen-

pentru
jpmâneascâ-
mi

ASTĂ-SEARĂ, IN „CUPA CUPELOR' LA BASCHET

STEAUA-JUGOPLASTIKA, 0 DISPUTĂ ATRACTIVĂ
Echipa Steaua debutează astă 

seară (sala Floreasca, ora 20) în 
sferturile de finală ale „Cupei cu
pelor", întîlnind o formație cu re
putație în baschetul european i 
Jugoplastika Split, finalistă a ulti
mei ediții a C.C.E. (69—70 în fața 
reprezentantei Italiei. Ignis Varese) 
și avînd în componență doi dintre 
membrii solecționatei Iugoslaviei 
participantă la Jocurile Olimpice de 
la Miinchen (R. Tvrdic Și Solman).

Desigur, misiunea sportivilor de 
la Steaua este mult mai dificilă

decît cea pe care au avut-o In par
tidele anterioare, eliminatorii (eu 
Maccabi Ramat Gan șj cu Racing 
Ford Anvers), dar pregătirile in
tense efectuate în vederea dispute: 
de astă seară demonstrează că ele
vii prof. Vasile Popescu sint botâ- 
rîți să realizeze un rezultat cit ma: 
bun. In acest scop, participarea ia 
turneul de la Varșovia (unde a ju
cat sub numele de selecționata o- 
rașului București) a fost de un real 
ajutor echipei Steaua, care și-a pu
tut roda și verifica, în condițiile

PROGRAM, FORMAȚII, ARBITRI
SALA FLOREASCA, ORA 20 : Steaua București — Jugoplastika Split, 

meci in etapa a doua a sferturilor de finală ale „Cupei cupelor-; LA ora . _ .. ... ----- ... _ ... ..

(4—1.9®). 
(8—1.84). 
Dumitru

18.30: IEFS — Voința București, joc în etapa a doua a „Cupei de Iarnă' 
tru echipe feminine.

STEAUA (între paranteze, numărul de pe tricou și talia): Tarău 
Grădișteanu (5—2,00), Baciu (6—1,80), Savu (7—1,90), Pirșu 
V Gheorghe (9—1,06), poleanu (10—1,87), Dimancea (11—1,76), 
(12—1,86), Oczelak (13—2,01), Bonay (14—1,97), Ioneci (15—1,96).

Media înălțimii : 1,915 m.
JUGOPLASTIKA : Tudor (4—1,86), Graso (5—1,96), Manovic 

Skaric (7—1,80), D. Tvrdic (8—1,89), Mațura (9—2,03), r. Tvrdici 
L. Tvrdlcl (11—1,94), Solman (12—1,99), Krstulovicl (13—2,03), Prug 
Grgin (15—2,00).

Media Înălțimii : 1,92 m.
Arbitri : A. Kokorev (U.R.S.S.) și M. Wezik (Polonia); comisar 

R. Karlowitz (R.D. Germană).
Returul va avea loc la 31 ianuarie, la Split.

(6—1.»). 
(10— 
(14—1,96),

F.I.B.A.:
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Florentina Itu, surprinsă într-o caracteristică acțiune de atac, secondată 
de Aurelia Ichim și Lucia Dobrescu

IN „CUPA CUPELOR" LA VOLEI FEMININ

REZULTAT Al EEORTUTUI COLECTIV

ÎNTRECERI SPORTIVE
DOTATE CU

NUMEROASE COMPETIȚII
In județul argeș

Zilele acestea, mii de tineri 
județul nostru au participat la 
treceri sportive festive dotate cu 
„Cupa Unirii". La Pitești, de pil
dă, C.J.E.F.S. Argeș a organizat 
un reușit turneu de volei, în care 
au evoluat formații din Rm. Vîl- 
cea, Tîrgoviște, Cîmpulung Mus
cel și Pitești. Trofeul a fost cîști- 
gaț de către C.S.U, Pitești — la 
băieți și Dacia Pitești — la fete. 
Tinerii din numeroase comune ca 
Rucăr, Dîmbovicioara, Titești, Re
cea, ca și din orașele Cîmpulung, 
Curtea de Argeș au concurat la 
schi, săniuțe, tenis de masă, po
pice, judo, handbal, șah și volei, 
tot în cadrul competițiilor dotate 
cu „Cupa Unirii". (Ilie FEȚEANU 
— coresp. județean).

din 
în-

UNIRII44

unor partide echilibrate, potenția
lul actual In plus, mai trebuie a- 
dăugat că dună înapoierea de la 
Varșovia bucureștenii nu și-au per- 
m s un mement de răgaz, ei antre- 
nindu-se- zilnic în sala Floreasca, 
>n special pentru finisarea teme
lor ‘-artice șj pentru îmbunătăți
rea preciziei aruncărilor la coș.

Referitor la acest meci, antreno
rul Vasile Popescu ne-a făcut 

tie : Jugoplas
tika este un team redutabil, dar nu 
invincibiL Steaua poate obține o 
performantă bună, dar numai dacă 
jucătorii vor fi permanent comba-

D STANCUIESCU

Cei care au crezut în șansa Peni
cilinei Iași de a realiza calificarea în 
turneul final al „Cupei cupelor" au 
fost, luni seara, mai mult decît sa- 
tisfăcuți, voleibalistele ieșene, reu
șind nu numai performanța de a se 
număra printre primele patru echipe 
rămase în cursa pentru cucerirea tro
feului. ci obținînd și o prestigioasă 
victorie — reamintim rezultatul: 3—2 
(12, 9, —12, —8, 6) — în deplasare, în 
fața puternicei formații Slavia Bra
tislava.

Spre deosebire de prima partidă, 
în cea de a doua, mecanismul echipei 
antrenate. de N. Roibescu a funcțio
nat aproape ireproșabil, depășind la 
toate capitolele pe adversarele sale. 
Atacul, in care au evoluat foarte bine 
Florentina Itu și Lucia Dobrescu, a 
destrămat apărarea la fileu a jucă
toarelor cehoslovace, în timp ce coor
donatoarele — Ana Chirițescu și Ca
rolina Hatură — au derutat aproape 
permanent blocajul advers, permi- 
țlnd coechipierelor să puncteze deci
siv. Vom remarca, de asemenea, fap
tul că Aurelia Ichim s-a arătat a fi 
sigură pe postul de „principal", achi- 
tlndu-se integral de sarcinile ce-i re
veneau. Dar ceea ce a facilitat vic
toria Penicilinei, a fost jocul în linia 
a II, unde preluarea din serviciu și 
atac s-a făcut la un nivel superior 
celui, de la Iași, recuperindu-se mingi 
ce păreau imparabile și permițind, 
în acest fel, atacantelor să realizeze 
prețioase puncte.. La aceasta se ada
ugă și modul în care voleibalistele 
ieșene au executat serviciul — cu 
deosebire Adriana Albiș — punîr.d 
în dificultate apărarea echipei Sla
via.

La încheierea meciului, am solicitat 
— telefonic — cîteva opinii: N. ROI
BESCU: „Fetele au jucat excelent, 
spulberînd orice speranță adversare
lor. Pierderea celor două seturi este 
explicabilă, deoarece a intervenit re
laxarea în evoluția întregului sextet, 
atunci cind calificarea era asigurată. 
La obținerea succesului o contribuție 
egală au avut toate voleibalistele uti
lizate “• prof. A. DOBINCA (secretar 
general al F.R.V.): „Penicilina a 
practicat un joc spectaculos, cu nume
roase combinații la fileu, demonstrînd 
că este o echipă foarte bună, capabilă 
dc noi succese"; FLORENTINA ITU: 
■ Sint fericită că am reușit să ajungem

în finala competiției; sper că vom 
avea aceeași bună comportare și în 
continuare".

La turneul final s-au. mai calificat 
Wisla Crakovia (Polonia) și Ț.S.K.A. 
Sofia (Bulgaria) care au avut adver
sare de o valoare mai scăzută. De a- 
semenea, este posibilă și prezența 
formației Ț.S.K.A. Moscova, care păs
trează prima șansă în întîlnirea cu 
Ujpest Dozsa Budapesta.

După cîte sîntem informați, Penici
lina a solicitat ca lașul să fie gazda 
disputelor din turneul final. Rămîne 
ca Federația internațională să-și spu
nă cuvîntul.

Oricum, Penicilina Iași dispune de 
toate condițiile pentru a urca și mai 
mult pe treptele ierarhiei în această 
prestigioasă competiție continentală.

LA FOCȘANI

dintre Moldova și Muntenia. Cei 
mai mici atleți au alergat pe un 
traseu de 600 m, iar cei mai mari 
au parcurs 4 km pe străzile ora
șului. Iată și cîștigătorii crosului 
„Unirii": junioare — cat. I — An- 
cuța Lichița, cat. a Il-a Eugenia 
Marin (ambele de la Liceul spor
tiv Focșani), cat. a IlI-a — Ani 
Basarab (Liceul Unirea Focșani), 
juniori cat. I — C. Giurgiu (Liceul 
sportiv Focșani), cat. a Il-a — Gh. 
Vișan (Șc. prof. M.I.U.) și cat. a 
IlI-a — M. Stoica (Șc. gen. 6 
Focșani).

Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Vrancea, In 
colaborare cu comitetul municipal 
U.T.C. și cu organul sindical ju
dețean, a mal organizat numeroa
se întreceri dotate cu „Cupa Uni
rii" la volei (cîștigătoare: — echi
pa de fete a Liceului A. I. Cuza 
Focșani și Flacăra Odobești 
băieți), tenis de 
primul loo s-au 
din Adjud).

la 
masă și șah (pe 
clasat sportivii

>e:-ea CUM A DEVENIT FOREMAN 
CAMPION MONDIAL DE 
BOX LA TOATE CATEGORIILE.

— în pagina a 4-a, amă
nunte asupra 
noul campion l-a întrecut pe 
Frazier.

felului cum

(Continuare in pag a 4-a)

Azi, la Tușnad
„CLPA DIVAMO BRAȘOV0 LA PATINAJ VITEZĂ
Azi începe la Tușnad. pe pista 

de gheață a lacului Ciucaș. o im
portantă competiție de patinaj vi
teză. dotată cu „Cupa Dinamo 
Brașov". La cea de a ÎV-a edi-

ție a concursului organizat de 
clubul brașovean participă majo
ritatea patinatorilor fruntași, care 
voc. concura la probele de sprint, 
500 și 1000 m.

UN CROS TRADIȚIONAL
Ca în fiecare an, municipiul 

Focșani — care pînă In 1859 era 
punct de frontieră între cele două 
principate — a găzduit și acum o 
serie de competiții dedicate sărbă
toririi zilei de 24 Ianuarie. Cap de 
afiș al întrecerilor „Cupei Unirii" 
l-a constituit tradiționalul cros, în 
care plecarea s-a dat din fața' 
clădirii Poștei din Focșani, unde 
se afla odinioară borna de hotar

ÎNTRECERI DE VOLEI
LA RIMNICU VILCEA

în noua sală de sport a Liceu
lui „Vasile Boaită" din Rm. Vîl- 
cea a avut loc un turneu de volei 
dotat cu „Cupa Unirii", la care 
au participat opt formații de bă
ieți și fete. Trofeul a revenit, atît 
Ia fete cît și la băieți, formațiilor 
Liceului cu program de educație 
fizică din localitate. (P. Giornoiu— 
corespondent).

RAID-ANCHETĂ ÎN 7 CENTRE DIN TARĂ

INIȚIATIVA SE REFLECTA
IN CALENDARUL COMPETIȚIONAL LOCAL

Navomodelismul, sport mult îndrăgit pe Valea Jiului, nu cunoaște pauză nici în sezonul rece. .
petiții s-au organizat cu etape de 
iarnă (la șah, tenis de masă, popice) 
și vară (la atletism, fotbal, volei, 
tir, orientare turistică).

în afara competițiilor cuprinse în 
calendarul local s-au mai desfășu
rat și altele. Dintre acestea, merită 
subliniată inițiativa de a organiza 
o întrecere rezervată în exclusivi
tate fetelor, cu scopul de a le a- 
trage mai mult spre activitatea 
sportivă. La Spartachiada fetelor au 
luat parte 235 de concurente.

Discutînd cu președintele C.M.E.F.S. 
Petroșani, Dorel Vladislav, despre 
eficiența calendarului competițional 
local, acesta ne-a mărturisit cu sin
ceritate că din acțiunile prevăzute 
pentru anul 1972 s-au realizat apro-

Calendarul competițional al sportivilor de performanță este asigurat, 
în general, de către federațiile de specialitate. Ele organizează cam
pionatele naționale și, de asemenea, o serie de concursuri de nivel re

publican. Dar numai cîteva competiții pe an (așa cum se întîmplă la 
cele mai multe ramuri sportive) sint insuficiente, mai ales pentru nu
mărul mare de începători dornici să-și măsoare forțele și să se afirme. 
Sarcina de a organiza întreceri pentru această categorie de sportivi re
vine, firește, organelor de resort locale. La toate consiliile județene, mu
nicipale sau orășenești pentru educație fizică și sport există un aseme
nea calendar competițional local, menit să asigure o participare ritmică 
și continuă a sportivilor la diferite competiții, care să stimuleze pregă
tirea și, deci, progresul tinerilor îndrăgostiți de diverse ramuri sportive, 
în același timp, competițiile pe plan local, cu un caracter larg de masă, 
oferă posibilitatea antrenorilor și specialiștilor să depisteze noi elemente 
talentate pentru sportul de performanță.

In dorința de a cunoaște eficiența acestor calendare competiționale 
locale, ziarul nostru a organizat 
ale țării.

O zi in tabăra tinerilor noștri judoka

ULTIMELE PREGĂTIRI
un raid-anchetă într-o serie de orașe

INTERNAȚIONALELOR
Două duzini de tineri, îmbrăcați 

în judogi (costume de judo) se aflau 
în sala de antrenament, la prima 
oră a zilei. Pe unii dintre ei îi cu
noșteam bine. îi văzusem luptînd 
în campionatele Diviziei A, la fina
lele individuale sau chiar în con
fruntări internaționale. Pe alții însă 
— și aceștia erau aproape jumă
tate — nu știam exact cînd îi mai 
văzusem. Cum însă unul dintre cei 
'doi antrenori nu era „prins", în a- 
cel moment, de „vîrtejul" de pe 
saltele ne-am grăbit să aflăm dacă 
nu cumva era vorba de un alt lot.

„Nu, n-ați greșit — ne spune an
trenorul timișorean, Constantin 
Bogdan. E lotul pentru campiona
tele internaționale. O să-i vedeți pe 
toți, sîmbătă și duminică".

în acest timp, antrenorul Gheor- 
ghe Donciu (Dinamo București), ne
lipsit de la „cîrma" loturilor națio
nale — de seniori sau tineret — 
oprise primul randori (exercițiu de

Lotul national 
tineret in timpul 
unui randori (e- 
xercițiu de luptă 

fără decizii)
Foto : 

Ion MIHAICA

pentru a-1 co- 
dintre tineri, care, 
executase întocmai

luptă fără decizie) 
rija pe unul 
probabil, nu 
procedeul tehnic indicat.

— Lipsesc, însă, mulți din spor
tivii cu „firmă", reluăm noi discu
ția cu Constantin Bogdan. Nu-1 ve
dem pe Ionel Lazăr, campion in
ternațional în 1971, sau pe Cristian 
Nicolau, cîștigător la ediția de anul

Nici pe Lazăr Moldovan, Ion 
Ștefan Pop
pentru a

sau Mircea No- 
menționa doar

dintre acești» —

trecut. 
Buric, 
topol, 
cițiva.

— Cred că unii 
subliniază amabilul nostru interlo
cutor — aveau șanse să obțină noi 
succese, dar— au depășit virsta. Nu 
scăpați din vedere că este vorba 
de lotul de tineret. Cu toate astea,

cel pe care-1 vedeți pe saltele nu 
se poate 
la prima 
seniori!

— Cum
— Eu unul sint sigur că, dacă

compara cu Iotul aliniat 
ediție, deși acela era de

adică ?

Costin CHIRIAC

(Continuare In pag, a 2 aj

CALENDAR BOGAT,

dar 60<fo Îndeplinit

La C.M.E.F.S. PETROȘANI ne-a 
fost prezentat un bogat calendar de 
întreceri locale, în care ne-a sur
prins abundența cupelor : Ceferistu-

lui, Educatorului, Minerului, Sani
tarului, Constructorul, Preparatorul, 
Unirii, 8 Martie, 30 Decembrie, „Cu
pa campionilor pe ramuri de pro
ducție" etc. De pildă, crosul și cupa 
dedicate recentei aniversări a Repu
blicii a avut peste 700 de concu- 
rențl.

Cele mai multe

Anchetă realizată de : Paul SLAVES- 
CU, Mihai TRANCA, Tiberiu STAMA, 
Paul IOVAN, Horia ALEXANDRESCU 

Foto; V. BAGEAC

dintre aceste com- (Continuare tn pag. a 2-a)

Nu intimplător raidul nostru anchetă a fost efec- 
intr-o perioadă in care sezonul competițional 
departe de apogeu. Pentru că in sezonul in aer 
concursurile „imping de la spate" pe organiza- 
efortul lor constind, adeseori, in a răspunde 
acțiuni inițiate pe plan central. Acum, insă, in 

lunile de iarnă — cind nici măcar zăpada nu ne 
prea răsfață — efortul organelor locale privind alcă
tuirea pe plan local a unor calendare competiționafe 
adecvate este mult mai intens. Cel puțin pe planul 
inițiativei, chiar dacă aceasta nu se soldează întot
deauna printr-un corespunzător succes de participare.

Tn acest sens, cu prilejul raidului nostru am reținut 
citeva aspecte :

• forurile sportive locale iși indreaptă atenția, in 
special, asupra competițiilor și concursurilor de masă, 
menite să marcheze festiv anumite date aniversare

sau să valorifice 
pul anotimpului rece (Suceava, Petroșani) ; cind ză
pada a fost absentă, s-a făcut apel la... cros. Calen
darul rămîne, insă, pe hîrtie dacă asociațiile sportive 
nu devin coautoare (Petroșani) ;

• o tendință pozitivă de diversificare a competiți
ilor pe categorii de practicanți ai mișcării in aer 
liber și ai exercițiului fizic. „Spartachiada" fetelor la 
Petroșani (organizată) și concursul „Fetele Țării de 
sus in întrecere" in județul Suceava (in proiect) sint 
două exemple in acest sens ; o inițiativă pentru folo
sirea sălilor (acum cind e frig) la Roșiorii de Vede : 
campionatul orășenesc de biliard (nu e neglijată, 
deci, nici latura de agrement) ;

• in pxea puține locuri am găsit o susținută preo
cupare pentru practicarea unor sporturi prin exce

lență de sală ; box, lupte, judo.

condițiile naturale specifice in tini'
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IMPORTANTE CONFRUNTĂRI
ALE BIATLONIȘTILOR ȘI FONDIȘTILOR NOȘTRI

în următoarele două săptămîni, fon- 
diștii și biatloniștii noștri vor participa 
la cîteva importante concursuri interne 
și internaționale. Iată cîteva amănunte 
despre aceste întreceri :

La competiția intitulată „Jocurile de 
la Oberhoff" (R.D.G.) care se va des
fășura la 27—28 ianuarie vor participa 
și cinci biatloniști români. Este vorba 
de Gheorghe Gîrniță, Ion Țeposu, 
Gheorghe Voicu, Nicolae Cristoloveanu 
și Victor Fontana, conduși de către an
trenorul clubului Dinamo, Gyorgy Vil- 
moș.

Au mai fost invitați sportivi din Po
lonia, U.R.S.S. și Cehoslovacia.

★
între 26 șî 28 ianuarie, în localitatea 

Uraschay din Bulgaria va avea loc un 
concurs internațional de schi-fond. Din 
partea țării noastre va participa lotul 
de sportivi juniori (amintim că între
cerile sînt adresate seniorilor) care se 
pregătesc pentru Balcaniadă și pentru 
campionatele europene de la Leningrad. 
Federația Română de Schi și Bob a luat 
această măsură pentru a putea verifica 
stadiul de pregătire al lotului nostru în 
condiții grele de concurs și într-o com
panie valoroasă, întrucît nu a avut a- 
ceastă posibilitate din cauza amînării 
mai multor concursuri interne. Compo
nența lotului este următoarea : N. Gîr
niță, Gh. Ionetecu, Șt. Urs, S. Tomoș,

F. Foriko (băieți), Elena Bășa și Ana 
Bădescu (fete). Sportivii români vor fi 
însoțiți de antrenorii Gh. Plștea și M. 
Crăciun. Probele de Concurs : 15 km 
(băieți), 10 km (fete) și ștafeta 3x10 km.

șov. Este probabilă și participarea se
niorilor.

★
Campionatul național de biatlon (se

niori și tineret) se va desfășura tot la 
Poiana Brașov, între 2—4 februarie. Tn 
cazul că nu va fi suficientă zăpadă. în
trecerile vor fi aminate pentru 8—10 fe
bruarie, în aceeași localitate.

Sezonul alb oferă iubitorilor de fru
museți ale naturii ca și amatorilor de 
schi multiple atracții în zona montană. 
Pentru a veni în sprijinul celor ce ver 
să petreacă un scurt sejur în ambianța 
plină de farmec și dătătoare de sănă
tate a stațiunilor noastre de munte. Ofi
ciul de turism București oferă, prin fi
lialele sale (bd. Republicii nr. 4 și 
nr. 68) locuri în condiții avantajoase, 
pentru trei sau mai multe zile, la Sinaia, 
Bușteni, Predeal, Tușnad șl Borsec.

După cum se știe, în acest sezon, vl- 
legia turiștii Care folosesc serviciile Ofi
ciilor de turism beneficiază de tarife 
reduse la cazare, masă ca și la trans
port.

Oficiul de turism București continuă 
acțiunile destinate celor ce doresc sâ-și 
petreacă sfîrșitul de săptămînă drume- 
țind pe munți sau făcînd schi. La filia
lele sale din Calea Victoriei nr. 100 și 
bd. Republicii nr. 68, se pot face în
scrieri la :

— excursii cu durata de o zi și Jumă
tate (cu autocarul și cu trenul)' la Si
naia, Bușteni, Predeal, asigurlndu-se ca
zarea fie în vilele acestor stațiuni, fie 
în cabanele din Bucegi ;

— excursii, în fiecare duminică, (cu 
tren sau autocar), pe valea Prahovei, la 
Poiana Brașov, Hidrocentrala de pe Ar
geș și zona Cîmpulung-Bran.

întrecerile de biatlon juniori din ca
drul „Cupei orașului Rișnov- vor avea 
Ioc sîmbfttă șl duminică la Poiana Bra-

Ștefan Urs (Dinamo Brașov) com
ponent al lotului național de ju
niori, va face, in întrecerile din 
Bulgaria, proba frumoaselor sale 

calități
Fotoi Theo MACARSCHI

CAMPIONATUL 

JUDEȚULUI SUCEAVA
Pe pîrtiile de la -Trambulină" și Dea

lul Negru din Vatra Dornei. s-au des
fășurat. sîmbătă și duminică, întrece
rile etapei județene a campionatului re
publican de schi, adresate copiilor, ju
niorilor și seniorilor. Au fost prezenți 
aproape 200 de concurenți din Vatra 
Dornei, Cîmpulung. Gura Humorului, 
municipiul Suceava și centrele sătești 
din Iacobeni (instructor V. Ceamică), 
Ciocănești (L. Turcu) și Brodina (C. 
Rescov). Zăpada a fost bună, iar timpul 
optim pentru obținerea unor perfor
manțe ridicate.

întrecerile au fost dominate de tinerii 
sportivi din Vatra Dornei. cîmpulung 
și Suceava. Iată pe cîțiva dintre dșh».. 
torii acestui concurs: fond, copii I, 4 
km : v. Todașcâ (Șc. sp. Vatra Dornei), 
copii II. 3 km : P. Totoiescu (Șc. sp. 
Vatra Dornei) ; fete I. 3 km Doina 
Olaru (Șc. sp. Vatra Dornei); fete II, 
2 km : Aurelia Olaru (Șc. sp. Va
tra Dornei) ; junioare II, 3 km î 
Elena Iftimie (Constructorul cîmpu
lung) : junioare I. 5 km : Maria 
Moroșanu (Constructorul): juniori n, 
5 km: a. Morariu (Constructorul); ju
niori I, 10 km : c. Frățeanu (Constructo
rul) : seniori, 15 km : E. Lehaș (Con
structorul). La ștafete.' victoriile au 
fost împărțite între Școala sportivă Va
tra Dornei și Constructorul Cîmpulung. 
Slalom uriaș, junioare II: Viorica Han- 
țig (Voința Vatra Dornei); juniori n : 
Rs Buta (Șc. sp. Vatra Dornei); juni
oare I : Gabriela Carpea (Șc. sp. Va
tra Dornei): juniori I : I. Tisciuc (Șc. 
sp. Vatra Dornei): senioare : Aurelia 
Hanțig (Voința Vatra Dornei): seniori : 
T. Nuțu (C.S.U. Suceava). Slalom, copii 
I: C. Pitarca (Șc. sp. Cîmpulung); fete 
I : Maria Manolache (Șc. sp. Vatra Dor
nei : juniori I : I. Chisciuc (Șc. sp. Va
tra Dornei): junioare I : Gabriela Car
pea (Șc. sp Vatra Dornei): senioare : 
Aurelia Hanțig: seniori : M. Miron (Me
talul IRUM Vatra Dornei). Gabriela 
Carpea. ion Chisciuc, Aurelia Hanțig șl 
Tiberiu Nuțu au mai ciștigat și probele 
de coborire și combinata nordică la di
feritele categorii de vlrstâ.

C. ALEXA-coresp, județean

Anișoara Matei s-a dovedit și la Ploiești aceeași trăgătoare de valoare 
internațională

Foto : D. NEAGU

TIR Ultima verificare a loturilor

BĂIEJII AU REUȘIT, DAR FETELE
(cu excepția Anișoarei Matei) AU CĂZUT LA EXAMEN!

Echipele României pentru C. E. la arme cu aer comprimat

LUPTE
TINERII AU

Sîmbătă și duminică, in sala de 
lupte de la Poiana Brașov, s-a 
desfășurat concursul de lupte gre- 
co-romane, dotat cu >,Cupa 16 Fe
bruarie". întrecerile acestei com
petiții au avut un caracter de se
lecție pentru completarea locuri
lor în lotul național la cinci cate
gorii de greutate apreciate 
de specialiști ca fiind necores
punzător reprezentate în marile 
competiții internaționale. Meciuri
le s-au disputat la categoriile 52 
kg, 68 kg, 74 kg, 82 kg și 90 kg.

Deși n-a fost decît un concurs 
parțial (numai 5 categorii) abun
dența de participanți la muscă 
(21), semiușoară (20) și ușoară (18) 
a făcut ca întrecerile turneului de 
selecție să se dispute în două zile 
,,pline" (dimineața și după-amia- 
za).

Respectîndu-se noua orientare a 
F.I.L.A., privind dinamizarea lup
tei, meciurile au fost viu dispu
tate, presărate cu procedee de 
mare spectaculozitate, evoluția ce-

SE PATINEAZĂ 
LA „DINAMO"

Inceptnd de astăzi se poate patina țl 
In Parcul sportiv Dinamo. Trei dintre 
terenurile de tenis ale acestei baze 
sportive au fost transformate in pati
noare naturale. Sintem informați că 
gheața pe care se vor antrena hochelștu 
va fi pusă zilnic Ia dispoziția publicu
lui bucurețtean Intre orele 10—12 șl
16.30—19.

RUGBY LA SUCEAVA
SE MUNCEȘTE IN PERSPECTIVĂ...

PRIMUL CONCLRS AL
Duminică s-a desfășurat pe plrtia On- 

cești-Păltiniș. un concurs Ce schi fond, 
întrecerea, organizată de Școala spor
tivă Șoimii Sibiu, a fost dotată cu tro
feul «Cupa Voirii*. Zăpada foarte bună 
a facilitat unele rezultate mulțumitoare.

ANULUI LA PĂLTINIȘ
latâ ctștigâtorii curselor : Juniori 1» km: 
Mircea Damian: Junioare I 5 km — Ana- 
Maria Munteanu; Juniori II C km Mar
tin schobert; Junioare n, 3 km Gudrun 
Zeck: Juniori n, 3 km Dumitru Demlan.

Hie IOXESCU-coresp. Județean

ÎN CONCURSUL DE GRECO-ROMANE DE LA POIANA BRAȘOV

ASALTAT POZIȚIILE FRUNTAȘE
lor mai mulți sportivi atotind 
faptul că majoritatea antrenorilor 
din țară și-au însușit punctul de 
vedere al forului internațional. 
Dar, ceea ce a caracteriza*. con
cursul de selecție de la Poara 
Brașov a fost asaltul tineretului 
pentru cucerirea petițiilor fruntașe 
în ierarhia luptelor grece-romane 
din România. Tineri ca L Gingi
ei. Alexandru. I. Fiscuteaau, P. 
Di cu, C. Penciu, D. Manea au avut 
o comportare remarcabilă. Ei, ca 
și alții, s-au dovedit merituoși as
piranți la un loc în lotul național 
și chiar în echipa reprezentativă. 
Așa stînd lucrurile, luptători con- 
sacrați, cu un bogat palmares in
ternațional, ca Gheorghe Berceanu 
(a concurat la categoria 52 kg) și 
Simion Popescu nu s-au putut nu
măra printre cîștigătorii turneului 
de selecție.

Referindu-ne la Gheorghe Ber
ceanu. campionul olimpic de la 
Miinchen, trebuie să spunem că. 
deși are scuza că a concurat la o 
categorie superioară și că a părăsit 
concursul accidentîndu-se. nici în 
meciurile anterioare el n-a evoluat 
la valoarea sa. Gh. Berceanu a ob
ținut, cu dificultate, un meci egal 
în fața lui Fi. Răduț.

Este adevărat, după un concurs 
de genul celui de la Munchen, în
cheiat cu o strălucită victorie, o 
perioadă de odihnă și relaxare este 
binevenită și chiar necesară. Dar, 
dublul campion mondial și ciști- 
gătorul medaliei de aur la Jocuri
le Olimpice trebuie să fie atent în 
pregătirea sa viitoare și să nu lun

gească prea mult această perioadă 
de „relaxare". Altfel, îi va fi greu 
să revină la forma sportivă care 
i-a permis obținerea succeselor a- 
mintite.

Concursul a fost deosebit da 
util pentru antrenorii lotului, ofe- 
rindu-le posibilitatea să depisteze 
noi elemente capabile de perfor
mantă »t în același timp, să stabi
lească în ce directe va trebui si 
orienteze pregătirile viitoare ale 
luptătorilor noștri.

De asemenea, întrecerile din Po
iana Brașov au evidențiat activita
tea unor antrenori din diferite 
centre de luptă din țară, care au 
prezentat sportivi bine selecționați 
și pregătiți, capabili să realizeze, 
în continuare, noi progrese pe linia 
creșterii lor valorice. în rindul a- 
cestora se cuvine să-i amin
tim pe M. Croitoru (Bacău). 
C. Bălănescu. C. Stan si C. Petres
cu (Pitești) C. Ofițerescu (Con
stanța). I. Marinescu (Craiova), 
St. G.vorgy (Tg. Mureș). T. Gaiță 
(Drobeta Tr. Severin). T. Moșescu 
(Medgidia). T. Ardeleanu (lași). 
I. Gheorghe (Metalul Buc.). M. Be- 
lușica (Rapid). în schimb, a sur
prins absența unor luptători valo
roși din centre cu tradiție ca Lu
goj, Timișoara, Galați, Oradea și 
Tulcea.

Iată cîștigătorii la cele 5 cate
gorii : I. Gtngă (muscă), E. Hupcă 
(semiușoară), I. Enache (ușoară), 
C. Penciu (semimijlocie), N. Neguț 
(mijlocie).

I 
Mihai TRANCA

Prima competiție internațională de 
amploare a anului, la tir, va avea loc 
la jumătatea lunii februarie. La Linz, 
în Austria sînt programate campio
natele europene Ia probele de pușcă 
și pistol cu aer comprimat. In acest 
scop, cei mai buni specialiști ai ge
nului de pe continent au efectuat 
pregătiri intense, astfel ca ei să se 
găsească în maximum de formă pen
tru startul de la Linz.

Antrenamente asidue au făcut și 
sportivii români, ei avînd de apărat 
un prestigiu pe care l-au ciștigat la 
precedentele ediții cînd s-au impus 
cu pregnanță, aducînd în panoplia 
tirului nostru, medalii de aur, argint 
și bronz, atît la pistol cît și la 
pușcă. Intr-un asemenea context, ul
timul concurs de verificare și selec
ție a trăgătorilor vizați pentru cam
pionatele Europei a fost așteptat cu 
un interes firesc. întrecerile desfășu
rate, duminică, la Ploiești s-au bucu
rat de o organizare excelentă (pe 
lingă federația de specialitate, me
rite deosebite revenind clubului Pe
trolul șî inimosului antrenor Laurian 
Cristescu) și de o participare record. 
Ceea ce a făcut ca verificarea ținta- 
șilor să fie efectuată la nivelul ce
rințelor.

Ce au arătat întrecerile și rezulta
tele înscrise pe ținte? Trei sportivi 
s-au situat la un plafon ridicat. In 
primul rînd, cîștigătoarea probei de 
pistol, Anișoara Matei a obținut o ci
fră (380 p) superioară cu un punct 
recordurilor european și mondial. 
Este așadar vorba de o valoare cer
tă și constantă (gîndindu-ne și la alte 
evoluții ale trăgătoarei dinamoviste).

Tot un reprezentant al clubului 
Dinamo, pistolarul Dan Iuga a con
firmat marile lui posibilități. învin
gător cu 384 p (cu trei puncte mai 
puțin declt recordurile actuale ale 
Europei și ale lumii), campionul con
tinental al probei și medaliatul olim
pic (argint) la pistol liber continuă 
să se comporte la Înălțime, anunțin- 
du-se ți el ca unul dintre cei mai 
îndreptățiți pretendenți la un loc pe 
podiumul de la Linz.

în afirțit, din același eșalon face 
parte ți pușcașul Petre Șandor (Stea
ua). El a tras 382 p (HM. si R.E.-387 
p), dar resursele Iul pot să-i aducă 
ți rezultate si succese <*« prestanță 
incontsstaeJă.

Alături de arest trio au concurat 
la un nivel satisfăcător Lucia» Giuș- 
că. Mihai Teodor. Gavriil Maghiar 
ți Alexandru Gered (pistei) si loan 
Trăscăveenu. Eugen Satala. Ilie Co- 
dremi (pușcă), cei mai rnulți dintre 
ei fiind însă susceptibili de noi pro
grese care să le ridice cota valorică. 
In aceiași Iot vom include ți pe ju
niorii Ionel Andrei. Marius Vieru. 
Eugen Ci» tea. Marinică Trușcă ți 
Litiu Stan. E drept, rezultatele lor 
nu au atins Incâ haremuri notabile, 
dar tinerețea ți aptitudinile lor. co
roborate cu o pregătire adecvată ple
dează pentru o ascensiune sigură.

La Ploiești am fost totodată mar
torii și unor nereușite. Astfel vom 
numi evoluția trăgătoarelor (seni
oare și junioare) la pușcă, ale juni
orilor la aceeași probă, ca și a ju
nioarelor ș: • sen.oarelor «u excep
ția Anișoarei Matei) ia pistol. Desi
gur, explica;.. de tot felul s-ar pu
tea găsi, dar ele cu greu ar părea 
plautio..e atiaa s rey.e ci: ceilalți co
leg; a: lor amintiți au marcat, așa 
cum am menționat, unii, rezultate

apreciabile, alții, încurajatoare. Pen
tru că, referindu-ne la sportivii cori- 
genți cu acest prilej, nu este vorba 
de cîteva cazuri disparate ci de o 
involuție în grup. Prin urmare, cau
zele nu provin, probabil, decît din 
procesul de instruire.

Sigur, pînă la data campionatelor 
europene pot fi încă aduse o serie 
de ameliorări în pregătire, mai cu 
seamă, la acei sportivi care s-au 
străduit și au izbutit în cea mai mare 
măsură, să răspundă solicitărilor an
trenorilor. De aceea, credem că pon
derea, în viitoarele antrenamente, 
trebuie să cadă, cu precădere, asupra 
celor cu adevărat susceptibili de 
performanțe la C.E. de la Linz.

★
In ședința de luni, biroul federa

ției noastre a stabilit componența lo
turilor care vor reprezenta România 
la apropiatele C.E.: pușcă, seniori: 
Petre Șandor (Steaua), Ștefan Caban 
(Dinamo), Eugen Satala (Dinamo), 
Ilie Codreanu (Steaua), pistol, seni
ori : Dan Iuga (Dinamo), Lucian 
Giușcă (I.E.F.S.), Alexandru Gered 
(Steaua), Mihai Teodor (Steaua), se
nioare: Anișoara Matei (Dinamo), ju
niori: Ionel Andrei (Metrom Brașov), 
Marinică Trușcă (Metalul București). 
Liviu Stan (Metalul București).

C. COMARNISCHI

Despre rugbyul sucevean s-a scris 
mult, s-a lăudat (pe drept) pasiu
nea cu care s-au întreprins anumite 
acțiuni, fapt ce ar putea conduce 
spre opinia (greșită) că rîndurile 
de față ar fi de prisos. Dar ni se 
pare că tocmai acum, cînd sportul 
cu balonul oval din Suceava a cu
noscut și experiența — pînă în pre
zent relativ amară — a prezenței în 
prima divizie a țării, a vorbi des
pre ceea ce se întreprinde aici este 
mai oportun ca orieînd.

Promovarea în Divizia Aarugbyș- 
tilor de la C.S.M. (pe atunci, Con
structorul) a generat o atmosferă 
exuberantă, capabilă la vremea a- 
ceea să întrețină viu interesul pen
tru această formație, dar ea s-a 
stins încet-încet. odată cu primele 
insuccese (normale, dacă avem în 
vedere experiența redusă, precum 
și decalajul valoric dintre Divizia 
A și cea secundă). Situația XV-lui 
sucevean este, la ora actuală, deo
sebit de critică. Este greu de pre
supus că el va putea supraviețui 
în prima categorie, deoarece în tur, 
în cele 13 partide susținute, suce
venii au înregistrat doar o victorie 
și un „egal" (golaveraj 60—236).

De aceea, ne-am bucurat, că se 
privește, totuși, spre viitor cu lu
ciditate, izvorită, pe deoparte, din 
cunoașterea exactă a realității, pe 
de alta din aceeași neobosită pa
siune. De altfel, în legătură cu a- 
ceastă problemă, Al. Ștefu, antre
norul echipei C.S.M., ne-a mărtu
risit : ,.Cea mai mare satisfacție a 
noastră este să depistăm în licee, 
jucători pe care să-i promovăm în 
Divizia B, iar de aici să facă saltul 
spre A. De aceea, din toamnă, pre
conizăm să formăm trei echipe care 
să activeze în eșalonul secund, ca 
să putem asigura o mai mare masă 
de jucători bine pregătiți și capa
bili să abordeze cu șanse sporite o 
competiție de anvergură".

Intr-adevăr, ideea care domină ac
tivitatea rugbystică suceveană se re
feră la trecerea gradată de la școala 
generală — liceu — Divizia B — 
Divizia A. Să precizăm, că această 
idee este transpusă în fapt prin or

ganizarea (cu sprijinul nemijlocit al 
Inspectoratului școlar județean) a 
unui campionat de rugby în X pen
tru școlile generale, la care parti
cipă 18 echipe (să le evidențiem pe 
cele din Mitocul Dragomirnei, Șiret, 
Vama, Negostina, Putna și altele), 
a unui campionat destinat licedlor 
(șapte formații) de rugby în XV, 
precum și prezența în întrecerile 
naționale a echipei de seniori.

Desigur, numai un mare număr 
de practicanți. poate asigura o dez
voltare continuă a sportului cu ba
lonul oval, la Suceava și nu numai 
acolo. Exemplul Sucevei sau al Con
stanței, în această direcție, ar tre
bui urmat și de alte centre rugbys- 
tice. care se bazează acum prea 
mult pe jucători culeși de pe alte 
meleaguri. Preocuparea pentru de
pistarea' de elemente talentate s-a 
materializat și în promovarea în 
lotul național de juniori a doi ju
cători (Cojocaru și Ionescu), cărora 
le-am mai putea adăuga și alte 
nume ce ar putea urca drumul con
sacrării precum Aurel Vasilîu, A- 
drian Borș, Modest Bolohan, Ilie 
Petruc etc. Se cuvine totodată să 
subliniem eforturile deosebite de
puse de cîțiva profesori, pentru a 
sprijini activitatea rugbystică su
ceveană : Eugeniu Pleșca — inspec
tor școlar general, Corncliu Duceac 
— director la Liceul economic, Mi
hai Moldovan — Liceul 2, Gheorghe 
Moga — Lie. 1, Ioan Davidiuc — 
Șc. gen. Mitocul Dragomirnei, 
Grigore Rusu — Gr. șc. ind. lem
nului, Virgil Păun — Gr. șc. ind. și 
tehnic.

Așadar, chiar dacă C.S.M. va pă
răsi în această primăvară scena pri
mei divizii, sîntem convinși, că a- 
ceastă trecere prin campionatul e- 
șalonului întîi va lăsa „urmele" aș
teptate, că experiența acumulată, că 
întreaga muncă ce se depune în 
prezent, va duce, poate nu peste 
multă vreme, la reîntoarcerea în 
Divizia A a unei echipe sucevene, 
ce nu va mai avea complexe în 
fața adversarilor. I

Emanuel FÂNTÂNEANU

PATINAJ

AM FI ÎNREGISTRAT
Recentele campionate naționale 

la patinaj viteză s-au disputat pe o 
pistă neregulamentară ca lungime 
(300 m), cu toate că administrația 
acestei baze sportive a avut inten
ția de a mări inelul de gheață la 
400, sau, cel puțin la 333,33 m. Di
mensiunile reduse ale pistei de 
gheață de pe lacul Ciucaș au soli
citat Ia maximum pe concurenți și 
i-au incomodat la luarea turnante
lor. în pofida impedimentului creat 
de pistă și amplificat, >uneori, de 
vremea nefavorabilă care a influen
țat calitatea gheții, alergătorii frun
tași au obținut rezultate remarca
bile. Să exemplificăm. Pentru pri
ma oară în țara noastră tînărul cam
pion absolut Vaslle Coroș — 20 de 
ani (Dinamo Brașov) și neobositul 
Dan Lăzărescu (S.C.M. Ciuc) au 
parcurs 500 metri sub 45 de se
cunde. fiind cronometrați cu 44,6 și, 
respectiv. 44,7. Pe o pistă de 400 m 
și cu o gheață corespunzătoare re
zultatele lor ar fi fost superioare 
cu 1,5 sau 2 secunde. De asemenea, 
dinamovistul bucureștean Victor 
Sotirescu a fost marcat pe 1 500 m 
cu 2:23,9, iar clujeanul Gheorghe 
Pop a parcurs distanța de 5 000 m 
în 8:47,2. Cifrele înregistrate de ei 
sînt cele mai bune obținute pînă 
acum la noi. Pe o pistă de dimen
siuni olimpice, timpii lor, ar fi fost 
mai buni cu 5—6, respectiv 18—20

Adnotări la campionatul de viteză al seniorilor

NUMEROASE RECORDURI, DACĂ PISTA...
secunde. Iată și alte exemple îm
bucurătoare înregistrate la finalele 
naționalelor. Juniorii Eva Szigeti 
(Șc. sp. M. Ciuc), Sanda Frum (Șc. 
sp. Sibiu), Ladislau Focht (Dinamo 
Brașov) și Gheorghe Dumitrescu 
(Constructorul București) au reușit 
la unele probe rezervate categoriilor 
respective de vîrstă cele mai bune 
rezultate pe pista de la Tușnad și 
chiar recorduri republicane care, 
din păcate, n-au putut fi omologate 
din cauza dimensiunilor pistei.

Trebuie să mai amintim că, la 
ediția ’73 a competiției, media re
zultatelor s-a îmbunătățit la primii 
10 seniori precum și la cei care au 
ciștigat locurile 1—3 la poliatlonul 
feminin. în general, toți participan- 
ții au concurat cu o mare dăruire 
reușind să învingă dificultățile pis
tei înregistrînd timpi care, în unele 
cazuri, constituiau pe un „teren" re
gulamentar noi recorduri naționale.

Cum s-au comportat reprezentan
ții diferitelor cluburi și asociații 
sportive în confruntările seniorilor ? 
Pentru a vă reda o imagine cît 
mai completă asupra raportului de 
forțe dintre patinatori am întocmit 
o sumară statistică. Din cei 18 con-

curenți, 12 au participat la lupta 
directă pentru ocuparea primelor 
trei locuri la diversele probe din 
program. Un clasament al meda
liilor cucerite are următoarea în
fățișare : 1. S.C.M. Ciuc 5 locuri 1. 
un loc doi și un loc trei; 2. Agro
nomia Cluj 2 I — 2 II și 3 III ; 
3. Dinamo Brașov 2 I șl 2 II ; 4. 
Dinamo București II; 5. Școala 
sportivă M. Ciuc 3 II și 2 III; 6. 
Mureșul Tg. Mureș 2 II și 2 IÎI; 
7—8. C.S.M. Cluj și Șc. sp. 2 Bucu
rești cite un loc III.

Se remarcă apariția „noului val" 
în frunte cu Vasile Coroș, Gheorghe 
Pop, Adrian Ciobanu și Eugen 
Imecs, care se anunță ca patinatori 
de nădejde, iar Maria Tașnadi, Vic
tor Sotirescu și Dan Lăzărescu au 
dovedit că au rămas aceeași spor
tivi valoroși. în încheiere consem
năm aportul adus la reușita reu
niunilor de către juriul de arbitri 
condus de Gheorghe Dănulescu și 
cronometrorul șef Emil Papuc (am
bii din București) care a reușit să 
se orienteze în momentele critice 
și să aplice cu competență regu
lamentul.

TURISM-ALPINISMf

Echipele de Salvamont din în
treaga tară și-au verif.cat poten
țialul uman șt eehipementul (rea-

RAID-ANCHETĂ IN 7 CENTRE DIN ȚARĂ
(Urmare din pag. 1)

ximativ 60 la sută. Și dacă nu s-au 
putut organiza toate competițiile, 
aceasta se datorește, în mare mă
sură, faptului că unele asociații 
sportive din întreprinderi (Minerul 
Uricani, Unirea Petroșani, Parîngul 
Lonea, Preparatorul Petrila etc.) nu 
se preocupă de mobilizarea tinerilor 
pentru a participa la întrecerile 
sportive, iar organele sindicale din 
aceste întreprinderi nu le dau spri
jinul necesar.

Dintre asociațiile cu o activitate 
fructuoasă, ne-au fost enumerate, 
printre altele : Preparatorul Lupeni, 
Minerul Vulcan, Preparatorul Co- 
roești, Minerul Âninoasa.

Interesîndu-ne în ce măsură sînt 
depistați tineri talentați cu prilejul 
întrecerilor de masă, am aflat că 
asemenea situații se produc foarte 
rar. în majoritatea competițiilor, la 
fazele orășenești și municipale, se 
întîlnesc aproape aceeași concu
renți. De altfel, exceptînd fotbalul, 
rugbyul, navomodelismul și șahul 
(secție care a înregistrat în ultimii 
doi ani progrese însemnate), cele
lalte ramuri sportive practicate în 
Petroșani au o activitate mai mult 
simbolică. Ceea ce ne-a surprins 
mai mult a fost faptul că într-un 
asemenea puternic centru muncito
resc, sporturile „atleticii grele" — 
boxul, luptele, halterele — trăiesc 
în anonimat. N-am putut găsi în 
toată Valea Jiului nici măcar un 
singur sportiv de valoare republica
nă la aceste discipline olimpice !

BOXERI-DA, GALE-NU!
O situație asemănătoare am găsit 

și la TÎRGU-JIU. Există preocupa
re pentru asigurarea continuității 
în activitatea competițională pentru 
cele mai multe ramuri sportive. 
Programul întrecerilor este bogat, 
dar, din păcate, performanțe nu-s.

Competițiile cuprinse în calenda
rul local au mai mult un caracter 
de masă. Dar, ele nu reușesc să și 
scoată la iveală tinere elemente 
dotate pentru sportul de performan
ță. Secția de box a A S. Viitorul 
Tg. Jiu, condusă de antrenorul Z. 
Motea, se poate mîndri cu faptul 
că doi dintre componenții ei. D. 
Neamțu și D. Cățelu au fost che
mați în tabăra de pregătire pentru 
juniori a federației. Un alt junior. 
V. Pleșa, este o mare speranță a 
antrenorului Motea. Acești tineri

domici de afirmare n-au, însă, po
sibilitatea să-și demonstreze cali
tățile și cunoștințele, galele de box 
la care participă fiind foarte rare, 
în aceste condiții, (fără a mai a- 
minti de sala improprie în care se 
pregătesc), boxerii din Tg. Jiu nu 
pot realiza progresele de care sînt 
capabili. Conducerea C.J.E F3. Gorj 
ne-a asigurat că. în viitor, boxul 
— care are un climat favorabil la 
Tg. Jiu — se va bucura de mai 
multă atenție din partea organelor 
locale.

„FESTIVALUL SPORTULUI DE IARNĂ"
Ne-am continuat raidul nostru și 

în alte zone geografice ale țârii. La 
SUCEAVA, unde pînă nu cu multă 
vreme în urmă nu se putea vorbi 
despre sportul de performanță, am 
găsit în această perioadă lucruri 
deosebit de interesante privind miș
carea sportivă. Pînă mai ieri, între
cerile sportive se puteau număra 
pe degetele unei singure mîini, iar 
acum, profesorul Gheorghe Halițchi, 
vicepreședintele C.J.E.F.S. Suceava 
ne-a vorbit pe larg despre calen
darul competițional bogat, care asi
gură o desfășurare armonioasă a 
competițiilor și întrecerilor sporti
ve din întregul județ. După cum 
spunea prof. Halițchi, județul nu a 
avut pînă de cur'nd decît o activi
tate sportivă de masă. în prezent, 
calendarul competițional cuprinde o 
arie vastă de activități sportive din
tre care vom aminti : campionatele 
școlare organizate la volei, fotbal, 
minibaschet, schi, atletism, campio
natele județene de schi, atletism, 
iar pentru jocuri sportive se desfă
șoară întreceri la handbal, volei, 
baschet. Toate acestea au continui
tate. Din calendarul competițional 
al C.J.E.F.S. Suceava am reținut și 
o serie de competiții proprii sate
lor, femeilor etc. Astfel, pentru 
sate, are Ioc tradiționalul concurs 
(anul acesta la a Vil-a ediție) 
„Plaiuri Sucevene" la care partici-

pă toate cele 90 de comune din 
județ, la 6 din cele mai accesibile 
ramuri sportive (atletism, handbal, 
volei, fotbal, ciclism și trintă). Con
cursurile încep în luna mai și du
rează pînă în octombrie. într-o ast
fel de competiție a fost descoperită 
atleta Valentina Cioltan. participan
tă la J.O. de la Munchen.

Pentru femei se organizează 
„Crosul fetelor" care are o bună 
eficiență, iar din acest an se preco
nizează inițierea unui nou concurs 
rezervat lor și intitulat „Fetele Țării 
de sus în întrecere".

C.J.E.F.S. organizează, cu excelen
te rezultate, diferite competiții în 
sporturile de iarnă : crosuri pe 
schiuri, slalom la un fanion, între
ceri de săniuțe și patinaj viteză, 
meciur de hochei etc. De un mare 
succes s-a bucurat prima ediție a 
„Festivalului sporturilor de iarnă", 
care a avut Ioc anul trecut la Cîm
pulung Moldovenesc. Anul acesta 
se va disputa ediția a doua a Fes
tivalului și se speră într-o reușită 
similară celei de anul trecut.

Iată, deci, un calendar competi
țional bogat, bine alcătuit, care a 
satisfăcut în bună măsură necesi
tățile întrecerilor sportive din județ 
și care, după cum preciza prof. Ha
lițchi, anul acesta va fi mai minu
țios întocmit și va cuprinde noi

ramjri sportive care să angreneze 
în coctctrrsur: cit mai mulți tineri 
și tinere.

PENTRU CEI MICI
In localitatea TUR NU MĂGURE

LE — unde ne-a purtat un alt iti
nerar: u ai raidului nostru — calen
darul compet.tionai cuprinde 21 de 
acțiuni sportive cu caracter de 
masă, devenite tradiționale în rîn- 
dul iubitorilor de mișcare din oraș. 
Ceie mai importante competiții sînt 
„Cupa Chimistului-, care angrenea
ză o mare parte a sa’.ariaților Com
binatului de îngrășăminte chimice 
in practicarea fotbalului și „Cupa 
Liceului Unirea” la volei, destinată 
echipelor școlare din oraș și desfă
șurată la începutul fiecărui an. sub 
semnul sărbătoririi Zile: Unirii.

LA ALEXANDRIA ne-am notat, 
referitor la inițiativele locale în 
organizarea unor întreceri, bogata 
participare de care se bucură „Con
cursul tinerelor speranțe" — Ia a- 
tletism, „Crosul fetelor", „Cupa Fe- 
mina" — la șah și „Cupa orașelor" 
— o interesantă competiție de tenis 
de masă, destinată copiilor din lo
calitățile județului Teleorman, care 
își dispută întîietatea pe mesele 
de... beton, amplasate în aer liber!

Orașul ROȘIORII DE VEDE are 
vechi tradiții la fotbal și mărturie 
stă competiția destinată celor mai 
mici jucători din localitate, dotată 
cu „Cupa Capato6“ (după numele 
unuia dintre cei mai buni fotbaliști 
care a evoluat în echipa C.F.R.). 
Intrată în calendarul sportiv al 
orașului de peste 10 ani, această 
întrecere reunește la start echipe 
de... străzi.

Alături de ea. „Festivalul texti- 
listelor" — care prevede întreceri 
la mai multe probe atletice, „Cro
sul copiilor", „Crosul primăverii" 
și „Campionatul orășenesc de bi
liard" Sînt alte competiții cu „pri
ză" în rîndul tineretului din oraș.

RALIUL SALVAMONT 1973

lizat în multe cazuri prin eforturi 
proprii) în Raliul 1973, manifestare 
ce tinde să devină una din preo
cupările tradiționale ale Federației 
române de turism-alpinism. Tro
feul FRTA a revenit centrului Sal- 
vamot din Sibiu care cuprinde ex
perimentați și pasionați oameni de 
munte.

Participanțiî la această manifes
tare au fost distinși cu diverse pre
mii, trofee sau diplome. De e- 
xemplu. Centrul Salvamont din 
Brașov a cucerit premiul comisiei 
de alpinism. în timp ce premiul 
Comisiei medicale de specialitate a 
luat destinația Centrului din Baia 
Mare. S-au mai evidențiat; echipa 
„Sinaia II" (condusă de cabanierul 
Nicolae Zbircea) care s-a dovedit 
cea mai rapidă. Tot echipa „Sinaia 
II" împreună cu formațiile Salva
mont din Bușteni și Curtea de Ar
geș au fost distinse pentru promp
titudinea cu care au acordat pri
mul ajutor. în sfîrșit. echipa din 
Pitești s-a impus la capitolul mij
loace de transport i targa alpină 
„TARS"

Confirmînd e- 
voluția ascenden
tă tînărul patina
tor brașovean Va
sile Coroș, cam
pion absolut la 
probele de viteză 
pe 1973, a obținut 
rezultate remar
cabile. Astfel, el a 
reușit să parcur
gă 500 m în 44.S, 
pe o pistă redusă 
care l-a incomo
dat vădit ți i-a 
redus implicit va
loarea performan
ței.

in imaginea a- 
lăturatâ. surprin
să de fotoreporte
rul nostru Dragoș 
Neagu, proaspătul 
campion, alături 
de antrenorul său 
Ernest Ulrich.

Troian IOANITESCU

JUDO
(Urmare din pag 1)

s-ar organiza un shiai (meci cu de
cizie). acum, cu lotul de atunci, ti
nerii pe care-i pregătim pentru in
ternaționale ar ciștiga cu toții in 
mai puțin de un minut—

Iată, însă, că lotul s-a aliniat, 
semn că antrenamentul luase sfîrșit. 
într-adevăr așa și era. S-au aple
cat, salutînd cu respect, potrivit tra
diției acestui sport după care au 
plecat.

— Mai aveți vreun antrenament 
astăzi ? — îl întrebăm, apoi, pe 
Gheorghe Donciu.

— Desigur. Acesta a fost cel mai 
scurt și — aș spune — asemănător 
unei înviorări. Peste trei ore. insă, 
vor face altul, mult mai „tare", iar 
după amiază, pînă seara, al treilea. 
Dacă puteți să mai rămîneți, cred 
că veți avea ce vedea...

...Și am stat pină la ultimul ran- 
dori. Am putut constata că cei 22 
de tineri (numele acestora au fost 
menționate în ziarul nostru de luni),

ULTIMELE PREGĂTIRI ÎNAINTEA „INTERNAȚIONALELOR

împreună cu antrenorii, au muncit 
cu multă sîrguință, pentru a se pre
găti cît mal bine în vederea mare
lui eveniment — campionatele in
ternaționale.

— Cărora dintre ei — îl între
băm înainte de a pleca pe Gh. Don
ciu — le acordați cele mai mari 
șanse în apropiata întrecere ?

— De fapt, toți ne dau speranțe, 
unii mai mari, alții mai mici. Din 
propria-mi experiență — ce-i drept 
nu prea bogată — știu că orice an
ticipație e riscantă. Vă amintiți că 
anul trecut nu l-am „văzut", înain
tea confruntărilor, pe Nicolau în po
sibil învingător și cu toate astea 
așa a fost. Totuși, sint cîțiva ti
neri care dețin o formă apreciabilă 
și pot ob'ine succese. Mă refer Ia 
Tiberiu Solomon (cat. 93 kg). Cor
nel Roman și Ion l’etrof (cat. 70 kg), 
Alexandru Filip și Dorel Vitan (cat. 
63 kg). Constantin Georgescu și Ia- 
cob Codrea (cat. +93 kg).

— Exceptînd rezultatele — pe 
care, se înțelege, le doriți cît mai

bune — ce mai așteptați de la a- 
ceste campionate ?

— Știți, desigur, că anul acesta 
vom debuta și noi în marea arenă 
internațională, participînd la cam
pionatele europene ale seniorilor. 
Cum. in afara unui turneu progra
mat luna viitoare peste hotare, alt 
criteriu de verificare nu avem, aș
teptăm aceste campionate interna
ționale cu cel mai mare interes po
sibil. La multe categorii — de fapt, 
aproape la toate — porțile pentru 
„europene" sînt larg deschise. Ei 
bine, unii dintre tinerii ce vor 
concura sîmbătă și duminică au 
șanse să fie selecționați.

— în fine, o întrebare de rigoare : 
aveți indisponibilități în lot ?

— Dr. Gheorghe Șaramat — prin
cipalul nostru colaborator v-ar pu
tea răspunde mai precis.

— Prea multe n-aș avea nici eu, 
de spus — intervine medicul Iotu
lui. Băieții sint zdraveni, ba chiar 
atît de zdraveni incit nici gripa nu 
s-a atins de ei. în rest, toate bune...
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PE TEMA EFICACITĂȚII

VA FI VIITORUL SEZON 
MAI FRUCTUOS PENTRU GOLGETERI?

„POLI TIMIȘOARA MUNCEȘTE CU AMBIȚIE 
PENTRU PROMOVAREA ÎN DIVIZIA A!...

f. ...Iarna aceasta, Poli. Timișoara a 
venit cu alte gînduri la Băile Her
culane. Cu alte iluzii față de iarna 
trecută. Cu ambiția unui lider de șe
fie care nu cunoaște alt vis decît 
promovarea în prima divizie. A înțe- 
les acest fapt oricine i-a văzut la 
lucru pe timișoreni, acolo, în Munții 
Cernei...

...Era o zi obișnuită de antrena
ment. 22 de chipuri ude si grave ur
cau pentru cîteva ore de liniște în 
camerele elegantului hotel „Hercu
les". După cele două ore și jumătate 
de alergări și lucru cu mingile, pe 
stadion, urma după-amiază „colina" 
urcată cu centuri de nisip la brîu. 
Cea mai grea pantă pe care am văzut 
o echipă antrenîndu-se la Băile Her- 
culane!.... Cu o zi în urmă antreno
rul Ion Ionescu spunea: „Nu știu cîți 
vor rezista; știu numai că trebuie să 
facem aici peste 105 000 de metri de 
pante, față de cei 45.000 însumați în 
iarna trecută !... Și aceasta pentru că 
returul va fi foarte greu, iar echipa 
trebuie să fie mai pregătită ca ori- 
cînd“. Problema era, deci, cîți vor 
rezista după primele zile istovitoare...

...După una din acele zile, Bungău, 
căruia antrenorul Ion Ionescu i-a a- 
cordat ultima șansă, spunea frint de 
efort... „Niciodată n-am făcut aseme
nea pregătiri !...“ Cineva din afara 
echipei, care știa că de mult timp

„tunarul" de altădată al Timișoarei 
n-a mai făcut pregătiri ca lumea, i-a 
spus : „Dacă vrei să prinzi echipa, 
după cele zece mii de metri pe care 
îi cere antrenorul Ion Ionescu, tu 
mai fă încă un kilometru!" Surdan, 
de o prospețime uimitoare in aler
gări la cei 33 de ani ai săi, omul care 
este catalizatorul echipei, a auzit a- 
ceastă remarcă și i-a spus coechipie
rului său: „Să nu uiți. Ionele, cuvin
tele astea, dacă vrei să refaci timpul 
pierdut. Bungău a promis ceva._

— Ce spui, Simion Surdan, despre 
pregătiri, nu sînt prea tari ?

— Eu zic numai atita: trebuie să 
promovăm! Trebuie!.-

Discutăm cu antrenorii Ion Ionescu 
și Nicolae Godeanu. Ion Ionescu spu
ne că lotul se prezintă peste așteptă
rile sale. „Ca să evit monotonia, am 
încredințat conducerea orelor de pre
gătire de la stadion, cite unui jucă
tor. Lui Dașcu, Mehedințu, lai Bojin. 
Popa și Covalcic. Unii dintre ei au 
adus cîteva scheme noi la care eu nu 
mă gîndisem". Trecem In revistă lo
tul. Talentatul Schiopu, un tlrâr din 
Tîrnăveni, avusese o tendinită dar 
începuse pregătiri ușoare la sflrșitui 
săptămînii trecute. Petrcvic: a fost 
nevoit să abandoneze fotbalul din 
cauza unei dezlipiri de retină, produ
să în meciul cu F.C. Bihor, dar unii 
l-au uitat prea repede și prea ușor

pe cel care aproape zece ani a slujit 
echipa. Cei doi antrenori spun la un 
moment dat : „Bojin e foarte activ, 
in pofida adaptării sale mai dificile 
la efort": „Bungău s-a încadrat bine 
în cursul serios al echipei". Apoi dis
cutam despre programul echipei pînă 
la începerea returului. Echipa va 
continua pregătirea de la munte cu 
r.umai puțin de 18 jocuri amicale, cu 
echipe din toate diviziile, iar între 
17—27 februarie, urmează ca turneul 
de la... Sibiu (cu patru jocuri la Si
biu, Mediaș, Deva și Brașov, cu Stea
gul roșu) sâ stabilească lotul de bază 
al Politehnicii Timișoara. Pînă atunci, 
însă...

...Dialoguri fulger cu doi compo- 
r.enți ai celei mai bune defensive din 
seria a Il-a. fundașul central Mehe
dințu și portarul Gaboraș.

— Dacă in primele trei etape luăm 
un start ca în tur, atunci, zice Mehe- 
dir.țu : nu mai poate interveni nici 
o îndoială în privința echipei care va 
promova. Aceasta va fi Poli Timi
șoara !

— Sigur că și F. C. Bihor sau Mi
nerul Baia Mare și C.S.M. Sibiu se 
gindesc la promovare. Dar, zice Ga- 
• -as. nu știu care din acești adver
sari s-a pregătit așa cum am făcut-o 
nai. aici, la Băile Herculane. Cu atita 
tragere de inimă, ca noi !...

Ion Ionescu spunea după primele

șase zile de pregătiri : „Vrem noi an
trenorii să promovăm, vor jucă
torii !" Era cea mai elocventă expli
cație a acelor zile tumultuoase.

...Cînd părăseam stațiunea, într-o 
dimineață ploioasă, pe stadionul si
tuat la doi kilometri de hotelul Her
cules, pe un teren devenit patinoar, 
atunci, cînd jucătorii de la Universi
tatea Craiova și F.C. Argeș abia ter
minaseră masa, fotbaliștii de la Poli 
Timișoara alergau bărbătește, cu cen
turile de nisip prinse la brîu. Pe o 
margine a terenului, Ion Ionescu. Pe 
cealaltă, Nicolae Godeanu. Auzeam 
parcă cuvintele spuse într-un moment 
de intimitate. Primul mărturisise : 
„Dacă nu promovăm anul acesta mă 
duc la o echipă de copii, nu mă mai 
gindesc la fotbal de elită". Godeanu 
fusese și mai categoric: „Dacă nu pro
movăm, mă las de fotbal".

...Poli Timișoara venise la Băile 
Herculane hotărîtă să trudească pen
tru a ajunge, în final, cit mai sus...

Mircea M. IONESCU

Subiectul nu-i, poate, de stringentă actualitate 
dar importanța lui îi conferă o permanentă rămî- 
nere în discuție. Și să nu credem că numai 
în fotbalul nostru ! Criza centrilor alacanți reali
zatori, acești oameni de gol în sensul cel mai de
plin și mai permanent al cuvîntului, o descope
rim aproape peste tot; aceasta ca o urmare di
rectă a „erei apărărilor** care, chiar dacă începe 
să dea semne ds slăbiciune sub asaltul fotbalului- 
spectacol, a produs destule daune nu numai sub 
aspectul jocului dar și în mentalitatea și în pre
figurarea pe posturi a tinerilor jucători. Nu e o 
simplă întîmplare faptul că mijlocașii de mare 
talent apar cu duiumul pretutindeni. în vreme ce 
acei „buldozeri” fără de care sensul întrecerii nu 
poate fi atins rămîn încă niște rarități. Așa se face 
că „vechii lupi de fotbal", specializați în sparge
rea apărărilor adverse, cunosc la noi și aiurea 
longevități puțin obișnuite : așa se face că numă
rul celor ce părăsesc pozițiile avansate, acolo unde 
viața nu-i deloc ușoară și adversarul deloc Senti
mental, pentru posturile dinapoi, acolo unde e 
timp și loc și generozitate în lupta pentru balon, 
nu-i de fel neglijabil.

Din Italia ne vine vestea că Altafini, ajuns la 
aproape, 38 de ani, în Iotul Juventusului, un jucă
tor pe care nimeni nu mai dădea doi bani, ca
pătă în fine un loc în formația alb-negrilor și 
devine un golgeter periculos, ca în vremea primei 
tinereți. Iar Adam sau Oblemenco, două dintre ve
chile avanposturi ale primei noastre divizii, rezistă 
cu brio ciocnirilor cu apărări deloc zgîrcite în 
manierele sau mijloacele de a-i bloca pe cei mai 
întreprinzători oameni din fața lor.

Aparițiile de tineri și ambițioși centri ai liniilor 
de atac capătă, în aceste condiții, semnificații deo
sebite. După cum neîmplinirea promisiunilor, pa
șii înapoi, dispariția din primul plan a jucătorilor 
dotați pentru pretențiosul și așa de prețiosul post,

se simt cu dublu efect. Nici-o mirare, in conse
cință, că „fenomenele ‘ Dumitrache, Năstase, Neagu 
— care au cunoscut în ultimele sezoane așa de 
sinuoase linii de evoluție, sînt urmărite cu un inte
res direct neobișnuit dar îndreptățit față de par
ticularitățile factorului eficacitate al fotbalului 
nostru. Capricioase și infructuoase apar și prezen
țele unor vîrfuri de atac pline de calități și de 
posibilități (doar au demonstrat-o !) precum Kun 
sau Rugiubei, Moldovan (Petrolul) sau Mureșan 
(A.S.A. Tg. Mureș), Roșu, Caraman, etc., etc.

Sigur că o apariție salutată cu plăcere s-a pe
trecut la Petroșani, acolo unde Roznai, vîrful de 
atac despre care toată lumea vorbea dar nimeni, 
pînă Ia Jiul, nu s-a grăbit să-l ridice in prima 
divizie, a devenit repede un golgeter veritabil, be
neficiind de prezența Unui colaborator, și el în 
plină ascensiune, Mulțescu. Și Roznai a parcurs 
însă o perioadă de cădere și așteptăm curioși pri
măvara spre a constata dacă tînărul produs al 
fotbalului băimărean s-a scuturat de neliniștile 
și neîncrederile în care a căzut la nereușitele ivite 
în finalul sezonului de toamnă. Dar primăvara 0 
socotim un semnal pentru întreg plutonul „spărgă
torilor de apărări". Cifra victoriei golgeterului. 
acest indice devenit internațional, la fel de sem
nificativ ca punctajul campioanei, însoțind, de 
altfel, invariabil situația etapă de etapă a 
campionatului, are nevoie de o ascensiune 
care să o scoată din limitele ultimelor se
zoane mereu vecine cu mediocritatea. Și mai 
sînt destule motive pentru ca centrii liniilor 
de înaintare să lanseze acea generală și mult 
așteptată ofensivă a lor. Le amintim doar acea 
cursă, care e anunțată fără nici un fel de limi
tări de participare, pentru „numărul nouă*' în re
prezentativă. De-ar fi numai atît și ni se pare 
arhisuficient.

Eflimie IONESCU

! S. BAKCSY
...Lotul Politehnicii Timișoara, conaus de antre-.cru. 
de muncS intensa "ntr-a ri obișnuita de pregătiri—

Respeetind fidel ordinea clasa
mentului, iată-ne, în sfîrșit, ajunși 
și la ultima analiză, de echipă, din 
prima parte a acestui campionat. 
Sportul studențesc încheie, după 15 
etape, plutonul prim divizionar cu 
un bilanț sărac (8 puncte și gola
veraj minus 17), cu foarte multe 
griji pentru retur și cu șansele — 
teoretic — cele mai reduse de a su
praviețui in lupta pentru evitarea 
retrogradării.

Cum a ajuns formația studenților 
bucureșteni pină aici, pînă aproa- 

granița inevitabilului ?
DRUMUL SPERANȚELOR 

NEÎMPLINITE
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AMICALELE jA GÎNDIM TACTIC JOCUL
f început „amicalele" ! Dumini-Au
că s-a jucat la Brașov (Steaua — 
Tractorul) ; Rapid și „U“ Cluj s-au 
programat la Predeal, acolo unde, 
In momentul de față, își desfășoară 
pregătirea centralizată ; la sfîrșitul 
acratei săptămîni și alte echipe 
și-au anunțat confruntări similare.

Cu alte cuvinte, divizionarele A 
se apropie cu pași repezi de perioa
da „verificărilor" în care, pe fondul 
acumulărilor fizice, vor clădi acel 
„edificiu tehnico-tactic", în ultimă 
analiză, aspectul specific din pro
cesul de instruire-antrenament al 
jucătorului de fotbal. Se va da sens 
mai deplin noțiunii de antrenament 
global care, este știut, pe parcursul 
unei singure lecții realizează, în 
mod simultan, acea pregătire armo
nioasă la toți factorii jocului.

Date fiind condițiile, în general 
dificile, îti care se desfășoară, a- 
cum, aceste partide (terenuri des
fundate sau acoperite de zăpadă), 
desigur că exigențele antrenorilor 
față de prestațiile elevilor nu vor 
viza, deocamdată, prea mult, nuan
ța pur tehnică a diferitelor pro
cedee. Și aceasta, întrucît, în dru
mul ei spre un partener, mingea se 
poate opri în noroi, poate devia 
dintr-un dîmb de zăpadă, jucătorul 
nu e exclus să alunece pe o por
țiune de tgren înghețat înainte de 
execuție.

Sînt, însă, și alte direcții princi
pale spre care atenția conducerilor 
tehnice ale echipelor noastre va 
trebui să se canalizeze încă de pe 
acum, cînd diversele erori de ordin

tactic pot fi corectate cu ajutorul 
jocurilor-școală, din timpul 6ăptă- 
mînii, sau ai celor de verificare — 
omogenizare, programate duminica, 

într-adevăr, indiferent de starea 
terenului, antrenorii trebuie să ve
gheze la respectarea disciplinei de 
joc, a tacticii de ansamblu și indi
viduale. Pornind de 1a general la 
particular, trebuie spus că, indepen
dent de sistemul de joc folosit, miș
carea în bloc a echipei (atît în ac
țiunea de atac cit și în aceea de 
apărare, prin păstrarea convenabilă 
a distanțelor între diferitele linii și 
în cadrul lor) este o trăsătură dis
tinctă în jocul echipelor puternice 
și, deci, o cerință de prim ordin in 
fotbalul actual. Mișcarea, de an
samblu, grupată, permite formații
lor să se desfășoare (rațional, în 
timp util) pe principiul armonicii,, 
în cele două mari acțiuni : să se 
desfacă pe un front larg, în momen
tul atacului, și să se strîngă, cu 
oportunitate, în fața propriilor bu
turi, în situația de apărare.

Apoi, dacă referitor la acțiunile 
de susținere a înaintașilor, prin a- 
portul unor jucători din celelalte 
linii, lucrurile par a fi ceva mai 
clare în ultima vreme, în schimb, 
în ceea ce privește acțiunile de su
plinire ale apărătorilor destul de 
multe exemple, culese în timpul 
partidelor din prima parte a cam
pionatului, vin să arate că. Ia acest 
capitol, de asemenea important, 
problemele sînt departe de aș fi 
găsit rezolvarea. Pleacă, de pildă, 
un fundaș în atac (de cele mai

multe ori fundașul lateral). în 9 ca
zuri din 10 nici unui dintre coechi
pierii apropiați postului nu găsește 
că e necesar să supravegheze, tem
porar, zona părăsită și vizată de 
adversar in eventual., ta ia nereușite: 
atacului.

Iată de ce. orieit de inie ar fi 
coeficientul de nesiguranță al ata
cului, purtat cu sprijinul jucători
lor din apărarea imed_ată. antreno
rii, transformați, de regulă. în 
titnpul jocurilor-școală, in arb.tn 
trebuie să oprească faza respect.vă 
dacă acțiunea de suplinire nu s-a 
produs. Procedindu-se astfel, res
pectarea disciplinei de ansamblu a 
jocului devine un act reflex, jucăto
rul obișnuindu-se să gindească in 
teren după logica jocului.

Atenți la LOGICA JOCULUI. 
genere (la mișcarea de ansamblu a 
unei echipe, în teren, ia raporturile 
de interdependență intre lin::, intre 
jucătorii apropiați posturilor),
trenorii vor veghea, se înțelege, și 
la logica care trebuie să stea la 
baza circulației mingii, avind grijă 
ca procedeele tehnice, folosite de 
elevii lor, să aibă acel absolut ne
cesar conținut tactic. Un fluier de 
„arbitru" va trebui să sancționeze, 
pe loc. pasa întîrziată sau aceea 
care nu vizează partenerul cel mai 
bine plasat în faza respectivă, la 
fel și „căratul" balonului (care dă 
posibilitate adversarului 
plieze), de asemenea, și 
inutil.

Numai 
rectarea 
timpul 
procedee 
liști, jocul în genere, pot 
într-adevăr, conținut și 
cursul disputelor oficiale din cam
pionat.

an-

ACTUA
• AU FOST STABILITE DATELE 

TURNEULUI ECHIPEI REPREZENTA
TIVE. După cum se știe selecționata 
țării noastre va întreprinde în decursul 
lunii februarie un turneu de pregătire 
în Franța și Spania, jocurile vor avea 
loc la următoarele date: ta I februarie, 
Cu Olympique Nlmes. la 14 februarie cu 
Espanol Barcelona, iar la 22 feoruarie 
cu F.C. Sevillia. La 23 februarie trico
lorii vor reveni la echipele lor de club.

• STEAUA — IN LIBAN ȘI SIRIA. Pri
ma echipă divizionară A care va pleca 
Intr-un turneu de pregătire este steaua. 
Formația militară a perfectat trei Jocuri, 
la Beirut (30 și 31 ianuarie), și Damasc 
(2 sau 4 februarie).
• CONSFĂTUIRE LA F.R. FOTB ÎL. 

Luni, 29 ianuarie sînt convocați, la se
diul Federației Române de fotbal, pre
ședinții secțiilor divizionare A. Pe agen
da de lucru a consfătuirii figurează : 
analiza desfășurării turului campionatu
lui 1972-73; măsuri in vederea deschide-

L1TĂȚ1
rii sezonului de primăvară; aducerea la 
cunoștință a unor prevederi și norme 
legate de activitatea jucătorilor echipe
lor de Divizia A. Consfătuirea va începe 
la ora 10.

• ANTRENORII FEDERALI au urmă
rit in această perioadă pregătirile unor 
echipe de Divizia A. Astfel, Valentin Stâ- 
nescu și Robert Cosmoc au fost prezențl 
la antrenamentele fotbaliștilor de la 
Steaua, Dinamo, Rapid. Farul și Petro
lul; Cornel Drăgușin la Universitatea 
Cluj; coIoman Braun la S.C. Bacău, iar 
ion Voica la F.C. Argeș și Universita
tea Craiova.

• ANTRENORUL ILIE SAVU, de la 
centrul de copii șl Juniori „23 August" a 
revenit ieri în țară, din Bulgaria, unde 
în perioada 3—23 ianuarie a urmărit 
procesul de instruire la mal multe cen
tre de copii și juniori care își desfășoa
ră activitatea pe lingă cluburile divi
zionare din țara vecină.

să 6e re- 
driblingul

prin coîn felul acesta, 
erorilor de ordin tactic în 
meciurilor-școală, diferitele 
tehnice, folosite de fotba- 

căpăta, 
pe par-

G. NICOLAESCU

ÎN CURSĂ

I

Azi a apărut 
numărul 348 

al revistei

din sumarul căreia 
vă recomandăm :

..

• Reportaje de la pregătirile echipelor Steagul roșu, F. C. Argeș și 
Universitatea Cluj.

• Pagina „Intimitățile gazonului".
• Indicațiile Colegiului central al antrenorilor în legătură cu con

cepția de joc a echipelor noastre.
• Lotul național de juniori pentru turneul U.E.F.A., înaintea unor

noi verificări, _
• La „Interviul săptămînii", antrenorul arădean Nicolae Dumitrescu.
• Rubrica „Dialog cu cititorii".
• Două pagini de statistici și comentarii asupra eficacității ofensive 

a echipelor de Divizia A in prima parte a campionatului.
• O prezentare a lui Leeds United, adversara lui Rapid în Cupa 

Cupelor.
• Numeroase știri și reportaie de peste hotare.
• Pagina de „Magazin extern".
• Rubricile obișnuite : Carnetul scriitorului, Prim-plan, Carnet extern, 

Din fotbalul internațional, Campionatele naționale în Europa.
• Atingerea obiectivului echipei naționale in acest an impune 

maximă exigență la toate eșaloanele fotbalului nostru.
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La început, in vara anului 1972, 
; fost tinerețea, elanul și optimis- 

nul. $i era Cresc să fie așa, de vre
me ce la reușita unei promovări 
mult visate in Dirtzia A se adău
gau. arunc, dorința unei afirmări 
colective si ambiția unui antrenor 
priceput (Ien Motroc) care ținea să 
confirme La Predeal, In răstimpul 
de trudă dintre două campionate, 
Sportjî studențesc s-a pregătit cu 
o de-oseoitâ atenție și hărnicie, a 
alersat mult, a rulat achiziții — 
unele cu nume —, dar n-a reușit 
sâ închege o formulă de echipă din 
peste 20 de jucători, care toți spe
rau in titular:zare.

Un joc de verificare, susținut In 
etapa precompenittonaLA a prefigu
rat, intr-un fel aimboiic parcă, ulte
rioara evoluție oficăuă. desfășurată 
sub semnul neimpliniriloc. In acel 
joc. disputat Bușteni. in fața
Petrolului — formape abia scăpată 
de la retrogradare 
dentesc pierdea.

cineva.
nu pare 
in A.

Apoi 
o dată

Sportul Ru- 
categoric. cu 4—1. 

a zis atunci că Sportul 
să albă prea mulse zile

a 
cu ei

CU
A_c

roon

început câmp:<matm. Si 
au venit și primele 
cu Sport Club. 2—l 

In etapa a treia, srude 
„ciupesc" primul punct pe te 

in meciul cu Steagul r 
ca. o duminică mai tir

sâ dea marea lovitură a întrec 
3—0 cu Dinamo I Speranțele prind 
acum contururi îndrăznețe, marele 
optimism reînvie, calea redresării 
pare eliberată de obstacole inespug- 
nabile și complexe de inferioritate. 
Ir. etapa următoare, insă (2—9 cu 
C&M. Reșița). își găsesc din nou 
loc îndoielile și, deodată, după me
ciul cu U.T.A„ pierdut, acasă, la 
scor (1—4), își fac apariția panica 
și bineînțeles... nelipsitele măsuri. 
Cea mai importantă este schimba
rea antrenorului.

Preluînd echipa din mers (în eta
pa a 7-a) și într-o situație precară, 
antrenorul Gh. Ola și-a asumat o 
sarcină ingrată și grea — salvarea 
de la retrogradare — in realizarea 
căreia n-a încetat să spere nici un 
moment. Călăuzit de ideea revenirii 
pe „linia de plutire", cu intervenții- 
șoc, pentru stimularea atmosferei

SPRE O

-

St-

Atac al Sportului studențesc, reprezentat fn această fa-.:ă de fundașul Jurcă (stingă) și de mijlocașul (in acel 
meci) O. Ionescu, la poarta Steagului roșu; brașovenii sînt prezenți in ’ ...

morale din sinul formației, noul an
trenor a început prin a reprima 
abaterile de la discipină (cazul D.
Niootae — Pană), a continuat cu 
inovații tactice diverse. în formule 
cu Kraus libero și Manea fundaș 
stingă, și a recurs la achiziții cu o 
mai mare experiență competiționa- 
lă t Lucac. Cuperman și Moldo- 
veanu.

Dar n.ci Gh. Ola. în ciuda unor 
străduințe personale lăudabile, a

sește echipa studenților bucureșteni, 
va trebui, neapărat, să avem în ve
dere cîteva elemente care se impun 
pe planul unor comparații și con
fruntări obligatorii. De o parte, a- 
vem imaginea unui lot valoros, mai 
valoros decît al multor altor forma
ții divizionare A. Jucători ca Ion 
Vasile. Suciu. Tănăsescu. Kraus, M. 
Sandu. D. Nicolae, Jamaischi, căro
ra li se adaugă I.ucaci, Cuperman 
și Moldoveanu. au cărți de vizită

acar

SINTEZA IN OPT PUNCTE

imagine prin Adamache și Jenei 
lui de instruire sau abaterile de la 
conduita vieții sportive ; poate ma
rea instabilitate în formula de echi
pă sau neputința unei adaptări co
lective la cerințele competiției... Una 
mai mult decît pita și toate la un 
Ioc, aceste cauze au contribuit, in
discutabil, la apariția, mai întîi. a 
declinului, apoi a crizei și, în cele 
din urmă, la plasarea formației stu
denților bucureșteni pe ultimul loc 
al clasamentului, cu povara grea a 
unei sărace agoniseli de puncte și 
a unui 
parat

handicap dificil de recu-
5

toate

care 
de a 

pe 
rea- 

— X

Șl TOTUȘI..
• Goluri lrscr.se : 14. dintre 

4 in prima repruâ p I la cea 
doua. Repartiția acestor goluri 
posturile Jucătorilor care le-au 
ltzat : .‘ur.dam — i. mijlocașii 
lna.ntasi: _ s». Cel mal eficace Ju
cător al echipei: M Sandu (6 go
luri) :

• Goluri primite : 31, dintre care 
14 tn prima repriză și 15 In cea de 
a doua.

unui consistent sprijm din partea 
cooducaru ciubui p a unei ușoare

ansamblu, nu a reuș.t sâ realizeze, 
in finala anului 1972. mai mult de
ci! predecesorul său. adică mai mult 
de 25 Ia sută din totalul punctelor 
posibile. Si astfel, drumul marilor 
speranțe ale Sportului
rămas. în continuare, dominat de 
neîmpliniri.

UNDE ESTE ADEVĂRUL?
Pentru a judeca. în lumina reali

tății, actuala situație în care se gă-

ase a

;e in

CUPĂ CONTINENTALĂ?

in care sînt 
individuale 
activitate compefițională și nume
roase selecționări în diferite repre
zentative ale țârii. De cealaltă par
te sînt rezultatele : 8 puncte din 
30 posibile, nici un punct obținut 
in deplasare, golaverajul cel mai 
slab (14—31). apărarea cea mai pe- 
netrabilă, un atac la limita inferioa
ră a eficacității.

Așa stind lucrurile, ne întrebăm 
atunci unde este adevărul ? Care 
sînt, în fond, cauzele reale ale unui 
asemenea paradox ? Și încercînd a 
da un răspuns unei astfel de între
bări vom spune : poate insuficienta 
omogenitate valorică și morală a 
echipei ; poate lipsa de încredere 
în propriile forțe a unor jucători și 
atitudinea de infatuare a altora ; 
poate unele neajunsuri ale procesu-

înscrise performanțe 
remarcabile, o bogată

Ar fi _ 
lia pentru 
este pierdută, chiar în aceste condi
ții. Cu un an în urmă. C.F.R. Cluj 
avea un punct mai puțin decît are 
acum Sportul studențesc și, la sfîr
șitul ediției trecute de campionat, a 
reușit totuși să se salvere.

Desigur, o astfel de „minune" ar 
putea reedita și Sportul studențesc 
Jucătorii cred în ea, antrenorul Gh. 
Ola pare hotărît să încerce totul în 
acest sens. Problema care se pune, 
deocamdată, pentru primăvară, este 
strfngerea rîndurilor și fortificare^ 
morală a colectivului, instruirea 
fără fisuri, în această perioadă hu- 
tărîtoare a acumulărilor, însușirea 
«mei idei de joc precise și eficiente, 
care să corespundă și celei mai 
bune formule de echipă, alcătuită 
din lotul valoros pe care-1 are la 
dispoziție.

Retrasă într-uri loc insolit de pre
gătire, la Izvorul Mureșului, cu gîn- 
dul la marea sesiune a returului, 
echipa studenților bucureșteni anun
ță — după datele ce le deținem — 
o a doua parte a campionatului 
incandescentă și promite să lupte, 
fără rezerve, pentru a-și apăra șan
sele.

greșit să se creadă că bătă- 
evitarea retrogradării

Mihai IONESCU

L - * - '

«HM

•> s

■

!n reportajul aparul simbăta trecută in ziarul nostru v-am făcut cunoscută marea ambiție a fotbaliștilor 
de la UNIVERSITATEA CRAIOVA : clasarea, la sfirșitul acestui campionat, pe unul din locurile care dau 
cale liberă spre cupele continentale. Imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru S. Bakcsy este și ea o măr

turie pentru aspirațiile de primăvară ale echipei antrenate de Constantin Cernăianu și Constantin Oțet

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ LOTO
30 IANUARIE 1973

29 ianuarie• Numai pînă la 
1973. vă mai puteți procura bile
tele Pentru tragerea excepțională 
Loto din 30 ianuarie 1973, prima 
tragere excepțională din acest an.

Participînd la această tragere, 
puteți obține în număr NELIMI
TAT : autoturisme DACIA 1300 și 
SKODA S100, excursii îri Polo
nia pe ruta Varșovia — Cracovia, 
excursii în Italia pe itinerarul i 
Napoli — Roma — Capri — A- 
malfi — Sorento. Se mai atri
buie cîștiguri în bâni de valoare 
fixă Și variabilă.

Pentru atribuirea 
tor cîștiguri se vor 
trageri. în total vor 
de numere. Cîștigurile 
cordate pe 9 categorii.

Participarea se face 
toarele taxe: 2. 5 și

• Continuă în întreaga țară 
vînzarea biletelor la LOTERIA ÎN 
OBIECTE, atractivă formă de ioc 
organizată de către Administrația 
de Stat Loto-Pronosport. Partlci- 
pînd la această tragere care va 
avea loc la 11 februarie 1973. puteți 
cîștiga i autoturisme DACIA 1300 și 
premii în obiecte în valoare 
20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 lei ș.a.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fl televizată direct __
Studioul de Televiziune cu începe
re de Ia ora 18.35.

de

din

tuturor aces- 
efectua 4 ex- 
fi Cxtrâse 29 

vor fi a-

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR.

NU ARIE
3 DIN 21 IA
1973

cu urmă-
15 lei va

rianta. Precizăm eâ variantele de 
15 lei dau dreptul de participare 
la toate cele 4 
poate participa 
combinate sau 
pod“, calculate 
varianta simplă componentă.

extrageri. Se mai 
și pe variante 

combinații „cap de 
cu 5 sau 15 lei

CATEGORIA I : (13 rezultate) 
4,65 variante a 19.748 lei.

CATEGORIA a Il-a : (12 
tate) 82,60 variante a 1.334

CATEGORIA a IlI-a: (11 
tate) 894,00 variante a 185 . lei.

rezul- 
lei.
rezul-

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORX

lrscr.se


VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

CITITORII REVISTEI „SPORTSWORLD“

ȘI-AU DESEMNAT FAVORIȚII

LONDRA

ÎN UZINE, FABRICI, INSTITUȚII DE CERCETĂRI
ȘAHIȘTI ROMANI

9 9

ILIE NASTASE PRINTRE FRUNTAȘII

Șl ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

mulți ani în aceste demonstra
ții emoționante de dragoste și pre
țuire făcute tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și-au găsit o strălucită 
ilustrare unitatea trainică, de mo
nolit, a celor ce muncesc în jurul 
partidului și a secretarului său ge
neral, încrederea deplină în poli
tica partidului și voința unanimă 
de a milita neabătut pentru înfăp
tuirea ei, pentru continua înflorire 
a României pe calea 
și comunismului.

Succedată la scurt 
intilnirile rodnice de
menii muncii din județele 
și Iași, această vizită s-a 
la rîndul ei, ca un moment 
de cea mai mare însemnătate pen
tru dezvoltarea economică și so
cială a țării, a trezit un larg și viu 
ecou in rîndul tuturor celor ce tră
iesc 
niei 
mai 
țile
făptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională 
ale P.C.R., a hotărîrii Plenarei C.C. 
a! P.C.R. din noiembrie 1972. pen
tru realizarea cincinalului în pa
tru ani și jumătate, pentru edifi
carea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Sub semnul acestor înalte preo
cupări creatoare, de o deosebită

socialismului

timp 
lucru

de Ia 
cu oa- 
Vaslui 

înscris, 
politic

și muncesc în Capitala Româ- 
socialiste, mobilizîndu-le și 
puternic energiile și capacită- 
creatoare în lupta pentru în- 

politicii partidului, a

însemnătate, s-a desfășurat întrea
ga vizită, intilnirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu factori de 
răspundere din industrie, cu nume
roși muncitori și specialiști, cu ca
dre universitare și studenți. oameni 
de știință și cercetători. Conducăto
rul partidului și statului a exami
nat, împreună eu ei, in mod 
concret, o sferă largă de proble
me privind perfecționarea în conti
nuare a activității in toate compar
timentele construcției socialiste in 
acest an hotăritor pentru înfăptui
rea cincinalului înainte de termen.

în discuțiile fructuoase cu crea
torii valorilor materiale și spiri
tuale — expresie pregnantă a pro
fundului democratism al orindui- 
rii noastre, oamenii muncii partici- 
pînd deopotrivă la elaborarea ho- 
tăririlor și la înfăptuirea lor — 
secretarul general al partidului a 
făcut recomandări prețioase, a in
dicat soluții menite să ducă la spo
rirea eficienței economice, Ia per
fecționarea conducerii și organiză
rii producției, la ridicarea întregii 
activități pe un plan calitativ su
perior.

în cadrul acestui dialog viu, bo
gat în învățăminte, gazdele l-au 
informat pe secretarul general al 
partidului despre tot ce au reali
zat de la ultimele vizite făcute în 
întreprinderile și instituțiile lor, 
i-au raportat, cu satisfacție, că in
dicațiile date atunci au fost și sînt 
transpuse neabătut și cu succes 
în viață. Oamenii au vor-

bit despre experiența, preocupările 
și bucuriile lor, și-au spus deschis 
părerea despre unele neajunsuri 
care mai persistă in unitățile în 
care lucrează, făcind 
pentru remedierea lor, s-au referit 
U acțiuni și inițiative interesante, 
promovate de ei in ultima vreme. 
Această amplă consfătuire de lu
cru, desfășurată acolo unde . se 
făuresc bunurile materiale, a re
liefat, incă o dată, hotărirea 
fermă a colectivelor de muncă 
bucureștene de a înfăptui hotări- 
rile Conferinței Naționale a parti
dului, de a transpune în fapt an
gajamentul patriotic pe care și l-au 
asumat cu însuflețire — cincinalul 
în patru ani și jumătate, de a în
deplini în mod exemplar planul 
pe 1973 la parametrii săi maximali. 
Drept chezășie stau, în această pri
vință, înfăptuirile importante ob
ținute în aceste prime trei săptă- 
mini ale anului. Atît 
cit și cadrele de 
unităților vizitate au arătat că ter
menele fixate de el pentru reali
zarea mai devreme a cincinalului 
nu sînt definitive, ele urmînd 
să fie îmbunătățite, pe măsura 
identificării unor noi rezerve.

Iată, deci, ce sferă largă de pro
bleme majore a stat în centrul în
tâlnirilor de lucru ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu colectivele 
din întreprinderile, instituțiile de 
cercetare și învățămînt superior 
tehnic din Capitală, vizitate marți.

propuneri

muncitorii, 
conducere ale

ÎN TURNEE INTERNATIONALE
9
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HAGA, 23 (Agerpres). — .Festi
valul șahist" de la Wijk aan Zee 
(Olanda) a continuat cu partidele 
din runda a 6-a a celor trei tur
nee principale.

In grupa maeștrilor, pe primul 
loc în clasament a trecut maestrul 
internațional Theodor Ghițescu 
(România), care totolizează 4*/i 
puncte. II urmează Kurajița, Hecht, 
Quinteros și F. Portisch — cu cîte 
4 p. fiecare. Ghițescu l-a învins 
în runda a 6-a pe Markland 
cîștigat partida întreruptă cu 
narski.

Concursul feminin — care
tează drept turneu zonal — are li
deră pe Borisova (Bulgaria) cu 41/» 
puncte, urmată de Polihroniade 
(România) și Hardston (Anglia) — 
4 p. Ivanka (Ungaria). Vreeken 
(Olanda) — 3l/i p. în runda a 6-a, 
Elisabeta Polihroniade a remizat cu 
Hardston, iar Margareta Teodorescu 
a pierdut la Jivkovici.

In turneul marilor maeștri. Szabo 
l-a învins pe Langeweeg. A fost 
ocnsemnată remiza în partidele 
Tal—Rey, Balașov — Vasiukov și 
Hort — Zuidema. în clasament;

HOCHEIȘTII NOȘTRI ÎN R.F.G.:
LA FUSSEN4-6

Fiissen (R.F.G.)Aseară, Ia _____
ționata divizionară română de 
pe gheață a întîlnit echipa 
E.V., lidera campionatului 
man. Gazdele au cîștigat cu 6—4
(0—2, 3—1, 3—1), în fața a 1500 de 
spectatori.

selec- 
hochei 
locală 

vest-ger-

Hort (Cehoslovacia) 4l/t p, Vasiu- 
kor (URSS) $i Szabo (Ungaria) — 
4 p.

★
VARȘOVIA, 23 (Agerpres). — 

După consumarea a cinci runde, 
în turneul internațional de șah : cen
tru juniori de la Varșovia conduce 
Belczig (Polonia) cu 4>/ș puncte, 
urmat de Ion Birăiescu (România) — 
3l/i p și Kisnev (URSS) — 3 p. In 
runda a 5-a, Belczik l-a învins pe 
Otzel, iar Ksenski a câștigat la Pin
ter. Partida dintre Birăiescu 
Kisnev s-a încheiat remiză.

Ilie Năstase este din nou pre
zent printre fruntașii unei an
chete internaționale, desemnînd 
pe cei mai buni sportivi ai a- 
nului 1972, pe baza votului citi
torilor. Este vorba de ancheta

revistei engleze „Sportsworld" 
Tenismanul român ocupă locul 8, 
în acest clasament mondial, în 
care figurează mari personali
tăți ale sportului.

Iată, de altfel, ordinea primi
lor zece i

ADVERSARA DE AZI A ECHIPEI DINAMO IN C. C. E

IGNIS VARESE, 0 FORMAȚIE CU MULTE „STELE 
ALE BASCHETULUI EUROPEAN

Echipa masculină de baschet Dinamo București susține, astă seară, 
al doilea meci din cadrul sferturilor de finală ale C.C.F-, jucind. la Varese, 
cu formația italiană Ignis pe care v-e prezentăm in rindurile de mai jos.

Excepțională fază creată de Raga 
(avindu-l adversar pe Zednicek) tn 

meciul Ignis — Slavia Praga

Mai IntC se cuvine să precizăm că 
Însuși baschetul italian are o puterni
că tradiție și performanțe remarcabi
le, consemnate prin rezultatele ob
ținute de selecționata țârii la marile 
competiții: locurile 5 și 4 la Jocurile 
Olimpice din 1964 și 1972, locul 4 la 
campionatul moncial din 1970, locurile 
2 (de două ori), 6 și 3 la campionate
le europene din 1937, 1946, 1968 ți
1971.

în C.CE. și Cupa cupelor. Italia 
a fost reprezentată cu mult s”<ces 
de Ignis Varese și Simmenthal Mila
no, dar mai cu seamă de prima echi
pă care a înregistrat, fa competițiile 
internaționale de club, succese cu to
tul remarcabile: a cîștigat finalele 
Cupei intercontinentale în 1966 și 
1970, a fost finalistă a aceleiași com
petiții în 1967; a cucerit C.C E. în 
1970 și 1972, a fost finalistă In 1971 : 
s-a clasat pe locul I în ediția 1967 
a Cupei cupelor.

Un palmares impresionant pe care 
baschetbaliștil de la Ignis sînt hotă- 
rîți să-l Îmbogățească, anul acesta, 
printr-o comportare dt mai bună în 
ediția a 16-a a C.CLE. Și nu ar f: 
imposibil ca intenția sportivilor pre
gătiți de reputatul Aleksandr Nic»- 
lic, fost antrenor al selecționate: Iu
goslaviei, să fie împlinită deoarece 
valoarea lotului actual este cu totul 
remarcabilă. în primul rînd se eu-

vine să-i remarcăm pe Meneghin, 
Flaborea, Zanatta și Bisson, compo
nent! ai reprezentativei Italiei care 
a ocupat locul 4 la ultima ediție a 
Jocurilor Olimpice. Acestora li se a- 
daugă cunoscuții Rusconi, Polzot, 
Chiarini, Ossola. Bartolucci și Luca- 
relli. Dar punctele forte ale echipei 
sînt nord-amiericanul Bob Morse (cel 
n-.a; valoros profesionist care a evo
luat pini acum in Italia) și mexica
nul Manuel Raga. Primul, un pivot 

esionant prin gabarit (2,05 m), 
posedă o tehnică remarcabilă și do
vedește o eficacitate deosebită, el fi-

ind, de altfel, coșgeterul campionatu
lui italian, (cu 420 de puncte). Raga 
este foarte cunoscut datorită impe
tuozității pătrunderilor și eficacității 
aruncărilor de la semidistanță.

în acest an, Ignis a susținut un 
singur meci (dublu) în cadrul C.C.E., 
învingînd, în sferturile de finală, pe 
Slavia Praga cu 185—171. Succesul a 
fost realizat în partida de la Varese, 
unde Raga (32 puncte înscrise), Me- 
neghin (28) și Morse (26) au fost 
principalii autori ai victoriei cu sco
rul de 102—80.

Intîlnirea cu Dinamo București 
este așteptată cu viu interes la Va
rese, deoarece evoluția bucureștenilor 
în partidele de pînă acum a fost po
zitiv apreciată de specialiștii basche
tului italian. Ca și in întrecerea cu 
Slavia Praga, sportivii de la Ignis 
doresc să-și asigure acasă un avans 
substanțial, care să-i scutească de e- 
moții în jocul retur de la București.

Și a 
Bed-

con-

Frazier la

Spitz (S.U.A.) — natație: 
Viren (Finlanda) — atletism ;

Mark
Lasse
Valeri Borzov (U.R.S.S.) — atletism ;
Emerson Fittipaldi (Brazilia) — automobilism ; 
Eddy Merckx (Belgia) — ciclism ;
John Akii-Bua (Uganda) — atletism;
Lee Trevino (S.U.A.) — golf;
ILIE NASTASE (România) — tenis I
Denis Lillee (Australia) — cricket;
Franz Beckenbauer (R.F.G.) — fotbal.

podea. Arbitrul pune capăt meciului I A.P.-AGERPRESTelefotopodea. Arbitrul pune capăt meciului I Telefoto i A.P.-AGERPRES

MECIUL A DURAT DOAR 4 MINUTE ȘI 35 DE SECUNDE!

GEORGE FOREMAN ESTE NOUL CAMPION
BOX LA CATEGORIA GREA

FRAZIER DE 6 ORI LA PODEA

228 DE ECHIPAJE CONTINUA CURSA
ÎN „RALIUL MONTE CARLO

• Mașinile „Lancia-" și „Ford Escort" dominâ

CUPA CUPELOR LA BASCHET
fVrmare Ita pag I)

SCRISOARE DIN IUGOSLAVIA

fiind edificatoare în a- 
,Am apreciat întotdea-

Kalember 
cest sens: .. 
una baschetul românesc și cu atît 
mai mult acum, cînd calificarea e- 
chipelor Steaua și Dinamo în sfer
turile de finală ale cupelor euro
pene demonstrează un evident pro
gres. Este posibil ca plusul de ex
periența internațională să fie un 
avantaj pentru noi, dar nici nu pu
tem omite că miine jucăm în de
plasare, ceea ce constituie un han
dicap. Nu mă pot pronunța asupra 
rezultatului, totuși pot afirma că 
va fi o întâlnire spectaculoasă, care 
va place publicului".

KINGSTON, 23 (Agerpres). — Luni 
seara, pe ringul stadionului munici
pal din Kingston (Jamaica), în fața 
a circa 40 000 de spectatori, s-a dis
putat meciul de box pentru titlul 
mondial la categoria grea dintre pu- 
giliștii americani de culoare, dețină
torul centurii, Joe Frazier, șl șalan- 
gerul său, George Foreman, ambii 
foști campioni olimpici _ și nelnvinși 
In cariera lor profesionistă.

Răsturnînd pronosticurile tehnicie
nilor și cota de la bursa pariurilor, 
care era de 5—2 tn favoarea lui Fra
zier, șalangerul a pus capăt acestui 
nou „meci al secolului" în numai 4 
minute și 35 de secunde.

O adevărată ploaie de lovituri s-a 
abătut asupra lui Frazier încă din 
prima repriză, cînd George Foreman, 
literalmente dezlănțuit, și-a asaltat

adversarul cu faimoasa lui directă de 
stingă, dublată de fulgerătoare cro- 
șee expediate cu ambele mîini. De 
șase ori a fost trimis la podea Joe 
Frazier pînă cînd arbitrul de ring,

observînd imposibilitatea lui Frazier 
de a se mai apăra, a oprit lupta în 
repriza a doua declarlnau-l Învingă
tor prin k.o. tehnic pe George Fore
man.

MISTERUL COLOSULUI NEGRU
Comentînd deznodămîntul foarte 

rapid al meciului de la Kingston, co
respondentul agenției France Presse 
notează printre altele: »In sfîrșit, 
misterul colosului negru a fost dez
legat". Deși nu fusese opus pînă 
acum unor adversari prea redutabili. 
Foreman a dovedit că este un boxer 
rezistent și tenace, deși mai persistă 
încă dubiul că Frazier a suportat la 
acest meci sechelele memorabilei par
tide cu Cassius Clay. Urmele lăsate 
de loviturile primite atunci, cele 12 
zile de internare în spital care au 
urmat, au apărut acum în cruda lor

realitate. Inactivitatea îndelungată, 
lipsa de pregătire, poate și predilec
ția s-a exagerată pentru o viață u- 
șoară, au făcut ca, luni seara, _să fie 
pus Intr-o postură ridicolă, 
deschis, în stilul său obișnuit 
cant, el a primit chiar din 
minut o directă de dreaptă la 
care l-a trimis la podea. O _____
lovitură a avut același rezultat și 
toată lumea și-a dat seama că Joe 
Frazier nu va putea rezista prea 
mult In acest meci.

Foreman, care și-a aniversat 25 de 
ani chiar în ziua meciului, este al 
25-lea campion în palmaresul mon
dial al „greilor". El a obținut a 38-a 
victorie în cariera sa de profesionist.

In ceea ce-1 privește pe Frazier, el 
a fost o jumbră a celui care-1 învin
sese pe Cassius Clay.

UN

Boxînd 
și riș- 
primui 
bărbie, 
a doua

SIMPLU ACCIDENT?

PARIS, 23 (Agerpres). — După 
Judecarea a numeroase contestații. 
Comisia de organizare a celei de-a 
42-a ediții a competiției internațio
nale automobilistice „Raliul Monte 
Carlo" a comunicat clasamentul 
după etapa de concentrare. Pe pri
mul loc se află, la egalitate, două 
echipaje I Sandro Munari—Mario

ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
ALE PATINATORILOR

OSLO, 23 (Agerpres). — Au luat sfîr- 
șit întrecerile concursului Internațional 
profesionist de patinaj viteză de la Sklen 
(Norvegia), la startul căruia 
prezențl campioni de renume 
multe țări europene.

La multlatlon, pe 
sat olandezul Ard 
puncte, urmat de 
Groenvold — 176,996 
Bols — 177,152 p. 
sprinterilor a fost cîștigat de suedezul 
Hasse Boerjes cu 163,535 p., secundat de 
vest-germanul Erahard Keller — 163.940 p,

Iată ctteva dintre rezultatele înregis
trate : 500 m — Boerjes 39,77 ț 500 m - 
Groenvold 40,90 ; 1000 m — Keller
1:22,48 ; 10 000 m — Bols 15:34,23 ; 1 500 m 
Schenk 2:04,87 ; 5 000 m — Schenk
7:31,78.
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Concursul rezervat

Manucci (Italia) pe .Lancia”. 
Hannu Mikkola (Finlanda) — Ji 
Porter (Anglia) pe .Ford Escort”
— ambele cu cîte 13’29 penalizare 
Urmează în clasament echipajele 
Timo Makinen (Finlanda) — Henry 
Liddon (Anglia) pe .Ford Escort”
— 13’39, Simo Lampinen (Finlanda)
— Piero So dan (Italia) pe .Lancia”
— 13’57 și Bjorn Waldegaard — 
Hans Thorszelius (Suedia) pe .Fiat”
— 14,00, Ove Andersson (Suedia) — 
Jean Todt (Franța) pe .Alpine Re
nault” și Rauno Altonen (Finlanda)
— Paul Easter (Anglia) pe .Dat
sun”, două 
rite, ocupă 
și respectiv

In „Cupa 
chipajul francez Marianne Hopfner
— Yveline Vanoni pe „Alpine Re
nault", situat pe locul 39 tn clasa
mentul general, urmat de echi
pajul englez Pat Moss Carlsson — 
Liz Crellin pe „Alpine Renault”.

Cele 228 de echipaje clasificate 
parcurg acum în cea de-a doua e- 
tapă a competiției — parcursul co
mun — care se desfășoară oe tra
seul Monaco—Vals les Bains — 
Monaco (I 653 km).

$1

dintre echipajele favo- 
locurile 12 (cu 14’09) 

23 (cu 14’47).
feminină" conduce e-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cea de-a 22-a ediție a tradiționalului 
Concurs internațional de spadă dotat cu 
„Trofeul Spreaflco" s-a încheiat, la 
Milano, cu succesul scrimerllor elvețieni’ 
care s-au clasat pe primele două locuri’ 
A ciștlgat, după baraj. Daniel Giger, 
urmat de Guy Evequoz, Italianul Nicola 
Granieri și francezul Francois Jeanne.
■
Turneul Internațional feminin de tenis 
de la San Francisco “
victoria campioanei australiene Mar
garet Court. în finală, Margaret Court 
a învlns-o în două seturi cu 6—3, 6—3 
pe compatrioata sa Kerry Melville.

temans. Victoria a revenit lui Roe
lants, cronometrat cu timpul de 28 
de minute, urmat Ia 15 sec. de Put- 
temans. 
sportiv 
sec. de

Pe locul trei s-a situat un alt 
belgian — Polleunis — la 45 
învingător.

retur pentru turul n al „Cupei

a luat sfîrșlt cu

Rezultate înregistrate în finalele tur
neului internațional masculin de tenis 
desfășurat Ia Roanoke (Virginia) : 
simplu : Jimmy Connors (S.U.A.) —
Ian Fletcher (Australia) 6—2, 6—3 ; 
dublu : Jimmy Connors (S.U.A.), Juan 
Gisbert (Spania) — Ian Fletcher (A- 
ustralia), Butch Seewagen (S.U.A.) 
6—0, 7—6.

tn meci ____ _ ...____
campionilor europeni" la volei femi
nin, echipa franceză PTT Montpellier 
a întîlnit formația poloneză Start Lodz. 
(Echipa oaspete a terminat învingă
toare cu scorul de 3—2 (14—16, 14—

15—8, 15—9) și s-a calificat 
turul următor al competiției, 

joc, voleibalistele poloneze 
cu 3—o.
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cadrul concursului internațional 
sală de la Kansas City,

Desfășurat pe distanța de 9 km, con
cursul internațional de cros de la 
Wlngene (Belgia) a prilejuit o dispută 
pasionantă între cunoscuții atleți bel
gieni Gaston Roelants și Willy Put-

In 
atletic de
sportivul american Rod Milburn a cîș- 
tigat proba de 60 yarzl garduri cu 
timpul de 7 sec. Pe locul secund s-a 
clasat compatriotul său Fuller Cherry 
— 7,2 sec. Atletul ghanez J. Owusu 
și-a adjudecat victoria In proba de 
săritură în lungime, cu rezultatul de 
7.53 m, Iar Willie McGee (S.U.A.) a 
ocupat primul loc în cursa de 60 yarzl 
plat cu 6 sec.

CU BOȘKOV DESPRE ACTIVITATEA IN 1972 Șl 1973
• „S^tea daton romanilor

Selecțîocerui reprezentativei îugo- 
și, tn aceiași timp, directorul 

echipe Vojvodma Novi Sad 
scutul tehnician Vnja’in Boț- 

kov _  a fost caBfteat de către coti
dianul belgrădean „SPORT-. In ca
drul anchete sale anuale, drept 
.Ghinionistul nr. f In fotbalul iu
goslav. Acest titlu — decernat cvasi 
oficial — Ii revine Iui Boșkov pentru 
a doua oară consecutiv ș: explicația 
e simplă. în 1971. In bop ce Vojvo- 
dina concura la cucerirea titlului 
„naționala iugoslavă" nu putea ob
ține mc: măcar un singur rezultat 
de prestigiu. Și, logic, selecționerul 
era ținta tuturor criticilor- Anul care 
a trecut a însemnat pentru echipa 
Iugoslaviei revenirea pe vechile po
ziții In ierarhia fotbalului continen
tal, dar, in schimb, Vojvodina a avut 
un sezon sub orice critică, terminlnd 
în casamentul turului pe locul 14, 
la numai un punct de ultima clasată!

N-am vizitat pe Boșkov la primul 
antrenament al anului cu echipa din 
Novi Sad, care și-a început mai de
vreme pregătirile, țnțeleglnd că lup
ta pentru evitarea retrogradării va 
fi, mai mult ca oridnd, „pe viață și 
pe moarte".

Vujadin Boșkov a răspuns cu ama
bilitate întrebărilor noastre pentru 
cititorii ziarului „Sportul” i

— Am dori să aflăm de la dv. cum 
apreciați anul fotbalistic 19*2 in Eu
ropa ?

— Fotbalul continetului nostru a 
fost dominat de selecționata R. F. a 
Germaniei, care a devenit logic cam
pioană europeană inter-țări. „Băieții” 
lui Schon sînt excelențl. Ținlnd cont 
de lotul său, de modul serios In 
care se pregătesc toți componenții 
săi, dar și de faptul că viitorul tur
neu final al Campionatului mondial 
îl vor disputa pe teren propriu, con
sider că echipa vest-germană este

Intîlnlre, fostul campion a 
„Am comis erori grave in
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a o revanșă pentru infringerea pe teren propriu, de la Novi Sad" 
principalul candidat la titlul suprem 
In 1974. Pe poziția a doua, o mică 
surpriză: reprezentativa Olandei. Se 
pare că Cruiff, Keiser, Israel și cei
lalți doresc ca In afara lui Ajax și 
Fevenoord, devenite de-acum cele
bre, fotbalul olandez să joace (și la 
nivel de reprezentativă) un roi de 
prim solist In soccerul european. Cu 
rezultatele de anul trecut, el s-a im
pus categoric. Urmează, după păre
rea mea. reprezentativa Angliei, 
țară care — cu numărul ei impresio
nant de jucători de valoare Înaltă 
— rămîne aceeași forță fotbalistică 
de prim rang. Și să nu uităm că în 
competițiile europene Intercluburi, 
formațiile engleze repurtează succese 
după succese. Urmează selecționata 
UJLS.S. E adevărat că sovieticii sînt 
destul de inconstanți in joc, dar tre
buie să ne reamintim că ei sînt ofi
cial vicecampionii Europei, și că în
totdeauna In turneul final la CJ4. 
arată o regularitate impresionantă. 
Cred că pe poziția a dncea a reapă
rut Iugoslavia. Succesele, dar mai 
ales jocul echipei pe care o conduc, 
pe Wembley și la Las Palmas, Împo
triva Spaniei, o readuc In primul e- 
șalon. Deci, după mine, ordinea șan
selor ar fi: R. F. a Germaniei, Olan
da. Anglia. U.R.S.S. Iugoslavia—

— Ați putut vedea, ultima oară in 
luna mai a anului trecut, la Belgrad, 
reprezentativa României. Ce părere 
aveți despre comportarea ei ulteri
oară 1

— România a ratat cu puțin șansa 
de a ajunge, pe drept, printre pri
mele patru echipe In Europa. Pro
babil că eșecul în fața Ungariei a 
însemnat o ușoară debusolare, după 
care a urmat semieșecul de la Hel
sinki și, în general, un bilanț anual, 
se pare, mai slab decît cel precedent.

— Am pășit in noul an. Vedeți po-

sibile schimbări radicale in ierarhia 
enumerată ?

— In primul rînd, 1973 înseamnă 
anul bătăliilor pentru un loc la 
Munchen. Iugoslavia va trebui să 
confirme revirimentul, obținînd ast
fel un loc în turneul final al C.M., 
de unde lipsește de 12 ani. Anul a- 
cesta, Italia și Ungaria vor încerca 
și ele o reabilitare Bineînțeles că și 
reprezentativa României asaltează 
poziția din anii anteriori. Miljanici 
ne-a povestit despre un Dobrin foarte 
bun la Madrid. Am văzut anul trecut 
la Belgrad in Dinu, Dumitru, Sătmă- 
reanu jucători de mare clasă. De alt
fel, răspunzlnd unei anchete efectu
ate de agenția engleză „Reuter", am 
indicat selecționata României drept 
probabil calificată din grupa respec
tivă pentru turneul final. Iugoslavia 
va juca în acest an o serie de me
ciuri amicale: cu Anglia, Un
garia, Italia, U.R.S.S. Am propus co
misiei care întocmește calendarul 
internațional al reprezentativei să 
jucăm partida revanșă cu România, 
în luna mai, la București. Ea ultima 
noastră confruntare, românii ne-au 
învins cu 1—0. Este singura înfrîn- 
gere pe teren propriu a Iugoslaviei 
de cînd o conduo eu. SIntem datori

în
ȘTIRI • REZULTATE

etapa a 26-a a 
s-au înregistrat 

AEK—Fostir 
Panahaikis 1—0 ;

5—0 ; Oiyrr-7—*- 
2—0; Heraklls —

Greciei 
rezultate : 
tos — 
Aegaleo
Aris
Panathinaikos 
Oiympiakos 
Ethnlkos - 
Nicosia

campionatului 
următoarele 

3—0 ; Atrotni- 
Panlonios — 

Oiympiakos Pireu — 
— Kavala 1—1 ; 

— Kalamata 2—0 ; 
Voios — PAOK 1—5 ; 
Serrai 2—0 ; Olimpiakos 

Trikala 0—1. tn clasament :

L PAOK — 45 p, 2. Oiympiakos Pireu 
— 43 p, 3. Panathinaikos — 42 p.

• Intr-un meci rejucare. contînd 
pentru turul trei ai „Cupei Angliei", 
echipele Nottingham Forest șl West 
Bromwich Albion, au terminat din 
nou la egalitate : 0—0 (două prelun
giri,) urmînd să se tntilnească pentru 
a treia oară In cursul săptămtnli vi
itoare.
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VUJADIN BOȘKOV
I deci jucătorilor români cu o revanșă 

de joc și chiar una de rezultat. In 
orice caz, pentru revenirea reprezen
tativei României pe „poziția „Mexico" 
îi doresc mult, mult succes I

DUȘAN BUGARIN
Novi Sad, ianuarie

In C. M- *74
PROGRAM SPECIAL PENTRU ECHIPA VEST-GERMANĂ

Comitetul de organizare al Campio
natului mondial de fotbal din 1974 
a anunțat că a fost stabilită o înțe
legere prealabilă cu F.I.F.A. în scopul 
ca. ta cadrul turneului final, meciu
rile reprezentativei R. F. a Germaniei 
să se dispute la alte ore decît cele
lalte întllniri din cadrul acestei com
petiții fotbalistice majore. Președin

tele forului suprem, Hermann Neuber
ger, a declarat că - - -
intervenit, se vor 
care au avut 
nefaste- ta 
C. M. din 
disputării 
mexicane, 
celelalte stadioane scădea în proporții 
alarmante. De data aceasta, se speră 
ca — prin programarea echipei vest- 
germane la alte ore decît cele obiș
nuite — interesul pentru restul în~

tilnirilor să rămlnă Intact, iar trans
misiile de televiziune să nu influen
țeze negativ nivelul încasărilor.

datorită acordului 
evita unele greșeli 

„consecințe financiare 
cadrul turneului fina! al 

Mexic tn 1970, tn timpul 
meciurilor reprezentativei 
numărul spectatorilor pe

„MAFIA» AMENINȚA..;
Agenția Asociated Press transmite 

că jucătorul Giuseppe Wilson (născut 
în Anglia ; ulterior 1 s-a acordat ce
tățenia italiană și actualmente este 
căpitanul echipei Lazio Roma) a pri
mit, cu trei zile înaintea meciului de 
campionat Lazio-Napoli, o scrisoare 
semnată de ..Mafia Italiană**. în care 
acesta era amenințat cu moartea în 
cazul că Napoli ar fl învinsă 1

Fără să se intimideze. Wilson șl co
legii săi au cîștigat cu scorul de 3—0... 
Poliția continuă cercetările.

După 
declarat! . .. ____ ___
acest meci; am vrut să răspund ime
diat la loviturile Iui Foreman, chiar 
după ce fusesem numărat. Trebuia 
să las să treacă furtuna... 11 știam 
pe acesta puternic, dar nu în aseme
nea măsură. Deocamdată nu se pune 
problema să abandonez baxul. Am 
nevoie de o lungă perioadă de repaus, 
sper că voi urca din nou pe ring și 
mi se va oferi șansa să-l reîntilnesc 
pe Cassius Clay. Foreman mi-a pro
mis revanșa. Sper că-și va ține și el 
cuvîntul, mai ales că eu privesc în- 
frîngerea de astăzi ca pe un simplu 
accident, datorat unor greșeli de ordin tactic".

„AM ATACAT DIN PRIMA REPRIZĂ"
Fericit în urma succesului’său, Fo

reman a declarat ziariștilor: „Antre
norul meu, fostul campion mondial 
la categoria pană, Sandy Sadler, mi-a 
spus să atac încă din prima repriză, 
ceea ce am și făcut. La un moment 
dat, văzîndu-l pe Frazier în așa mare 
dificultate, lipsit de apărare, am vrut 
să slăbesc ritmul, dar era prea tir- 
ziu și îmi pare rău că totul s-a ter
minat prea repede. Acum aștept un 
nou adversar și sper că voi mai de
ține multă vreme titlu] de campion 
al lumii".

BOXERII BRITANICI

Învingători

LA NEW YORK
La New York, într-un meci inter

național de box, selecționata An
gliei a învine echipa S.U.A. cu 
6—5. Victoria a fost decisă de tn- 
tllnirea de la categoria mijlocie 
mică, în care John Whitehorns 
(A) a Întrecut la puncte pe candi
datul olimpic american Reggie Jo
nes (învinsul contestat al Iui Va
leri Tregubov la M'inchen). Me
ciul cel mai spectaculos a fost 
considerat cel de la categoria grea, 
care nu a durat decît 24 de se
cunde! Cu al doilea pumn, ameri
canul Nick Wells l-a trimis la po
dea pe adversarul său Les Mc Go
wan, care nu și-a revenit timp de 
trei minute.


