
O urare care străbate întreaga țară —

„CEAUȘESCU-
Cu inima cuprinsă de emoții, 
Cu sufletele arzînd ca o văpaie 
Mulți ani noi vâ urâm cu toții, 
Iubite Ceausescu Nicolae

LA MULȚI ANI
Primiți urarea din străbuni
Ca pe o floare scumpă, rară
Și să trăiți ani mulți și buni
Și pentru noi, și pentru țară

Din poezia recitată de elevul Mihai Simion, de la o școală generală, cu pri
lejul vizitei de ieri, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, ia Uzinele .Electronica'*.

VIZITA DE LUCRU, In Cupa cupelor la baschet,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, STEAUA—JUGOPLASTIKA SPLIT 87-80,
DUPĂ UN MECI SPECTACULOS

Pe tot parcursul vizitelor, oamenii muncii din Capitală au adresat
celui mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in preajma zilei sale de naștere, urări de deplină sănătate și putere de muncă

spre gloria României socialiste I

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mari între
prinderi și instituții de cercetare 
din București — vizită începută '.a 
23 ianuarie, într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire — a continuat 
miercuri, prilejuind și în această 
zi un larg și rodnic dialog in pro
bleme importante de muncă, cu im
plicații deosebite în planul creșterii 
producției materiale și spirituale, 
al dezvoltării economice și sociale 
a Capitalei, a întregii țări.

Conducătorul partidului și statu
lui a examinat împreună cu cadre 
de conducere din economie, cu nu
meroși muncitori și specialiști, cu 
oameni de știință și cercetători mo
dul în care se înfăptuiesc obiecti
vele stabilite de Conferința Națio
nală a partidului, hotărîrile Plena
rei C.C. al P.C.R. din noiembrie a- 
nul trecut, a analizat posibilitățile 
existente pentru realizarea cincina
lului înainte de termen, pentru ri
dicarea activității din toate dome
niile pe un plan calitativ superior, 
corespunzător cerințelor etapei ac
tuale de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate. A- 
preciind rezultatele obținute, expe
riența cumulată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat și indicat, 
în discuțiile cu colectivele de oa
meni ai muncii, din unitățile vi
zitate, o serie de măsuri de o deo
sebită însemnătate, menite să con
tribuie la perfecționarea activității 
în toate compartimentele construc
ției socialiste.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Virgil Tro- 
fin, Gheorghe Cioară și Cornel 
Burtică.

întîmpinîndu-1 pretutindeni cu 
dragoste, cu nestăvilit entuziasm, pe 
conducătorul partidului și statului 
nostru, oamenii muncii i-au adre
sat calde cuvinte de recunoștință, 
de înaltă prețuire pentru pasiunea 
și hotărîrea cu care militează in 
scopul creării unei economii mo
derne în țara noastră, pentru fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Ei și-au exprimat a- 
deziunea deplină față de politica 
internă și externă a partidului, ho
tărîrea unanimă de a face totul 
pentru a traduce în viață hotărîri
le partidului, de a realiza cu forte 
unite mărețul obiectiv — 
înainte de termen.

Folosind fericitul prilej 
vea în mijlocul lor pe 
Nicolae Ceaușescu, în preajma ce
lei de-a 55-a aniversări a zilei sale 
de nașteie și împlinirii a 40 de ani 
de neobosită activitate în rîndurile 
partidului, oamenii muncii din Ca
pitală i-au adresat celui mai iubit 
f:u al poporului nostru cuvinte por
nite din adîncul inimii, urări de 
deplină sănătate și putere de mun
că, spre binele și fericirea poporu
lui nostru, spre gloria României so
cialist»
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Cea de-a doua zi a vizitei de lu
cru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Capitală a început cu 
Institutul central de cercetări chi
mice — unitate care coordonează 
întreaga activitate de cercetare ști
ințifică din domeniul chimiei, des
fășurată în institute și centre de 
cercetare, laboratoare uzinale și

o

din
un

este

care o desfășoară spre binele în
tregii noastre națiuni, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se oferă 
partea colectivului institutului 
coș cu 55 de garoafe roșîi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
invitat în holul central al institu
tului, unde, în fața unor panouri 
ilustrative și planuri, ing. Ștefan 
Constantinescu, adjunctul ministru
lui industriei metalurgice, și dr. ing. 
Iancu Drăgan, directorul institutu
lui, prezintă informații cu privire 
la dezvoltarea de pînă acum și de 
perspectivă.

Debutînd ieri seară, în sala Flo- 
reasca, în sferturile de finală ale 
Cupei cupelor, echipa masculină 
de baschet Steaua a repurtat un 
succes de prestigiu, învingînd re
dutabila formație Jugoplastika Split, 
finalistă a ultimei ediții a C.C.E. : 
87—80 (45—34). Este drept, dife
rența de numai șapte puncte nu 
lasă prea mari speranțe steliștilor 
pentru partida din retur, dar. ori
cum, victoria este victorie, meritu
oasă și pe deplin meritată. Adău
gind că Steaua a avut de cîteva 
ori avantaj consistent (24—7 în 
min. 9, 60—44 și chiar 64—46 în 
min. 29), nu vrem decît să ne mani
festăm regretuj pentru faptul că 
gazdele nu au avut resurse (citiți 
rezerve de valoare) pentru a men
ține sau chiar majora diferența.

Ca evoluție, meciul a fost deose
bit de dinamic, jucătorii ambelor 
team-uri luptînd cu tenacitate pen
tru fiecare minge, valorificîndu-și 
întregul potențial fizic, tehnic și 
tactic. Apărarea bucureștenilor a

fost excelentă (celebrul Solman, 
„ținut" de Savu, a înscris primul 
coș de abia în minutul 17), la fel 
atacul (cu totul remarcabil s-au 
comportat Oczelak și Dumitru), dar 
căderile din jumătățile secunde ale 
ambelor reprize au împiedicat rea
lizarea unui scor categoric.

A fost evident că, pe măsură ce 
trecea timpul, forțele titularilor 
scădeau, iar cînd antrenorul V. Po
pescu a făcut modificări în forma
ție (absolut necesare în momentele 
respective) potențialul de joc a 
scăzut vizibil. Cel mai bun exem
plu ne-a fost oferit între minutele 
30 și 33, cînd înlocuirea lui Ocze
lak (4 greșeli personale, din păcate 
a treia tehnică, pentru atitudine 
ireverențioasă față de arbitri) a 
diminuat posibilitățile de a înscrie 
și de a recupera ale steliștilor. Ca 
urmare, de la 64—46 scorul a ajuns 
Ig 68—59 ! Repercusiuni asemănă
toare au avut și momentele de 
odihnă create. în mod justificat, 
lui Savu și Dumitru.

Oaspeții au fost surprinși de pu
ternica replică a sportivilor de la 
Steaua, însă omogenitatea lotului 
(antrenorul S. Kalember și-a pu
tut pejmite să facă aproape per
manent schimbări) și plusul de ex
periență internațională i-db ajutat 
efectiv pe jucătorii de 
plastika să refacă din 
în plus, ei au beneficiat 
excepțională a lui Ratko 
fel de bun realizator, apărător și 
coordonator.

Cele 167 puncte ale întîlnirii au 
fost înscrise de : OCZELAK 30, 
TARÂU 14, DUMITRU 16. SAVU 
14. PÎRȘU6, V. Gheorghe 6, Baciu 
1 (a mai jucat Ioneci) pentru 
Steaua, respectiv R. TVRDIC 29, 
KRSTULOVIC 21, Solman 12. Prug 
8. MANOVIC 6, Matura 4. Au ar
bitrat A. Kokorev (U.R.S.S.) și M. 
Wezik (Polonia).

Returul va avea loc la 31 ia
nuarie, la Split.

la Jugo- 
handicap. 
de forma 
Tvrdic. la

D. STANCULESCU

O spectaculoasă a
runcare la coș exe

Alin Savucutată de
dintre ceiieri unul

mai buni jucători ai

în

echipei Steaua
Foto: Dragoș NEAGU

..La mulți ani, și noi victorii, 
urează muncitorii !“, „Ceaușescu să 
trăiască, România să-nflorească !“, 
..Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu — România !“ — cu a- 
ceste cuvinte pornite din inimă, ros
tite emoționant, a fost întimpinat 
cel ma: iubit fiu al poporului ro
mân de către muncitorii „Griviței 
Roșii”, păstrători ai unor strălucite 
tradiții revoluționare, care au în
conjurat cu bucurie, cu deosebită 
satisfacție pe conducătorul partidu
lui și statului.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu insistă asupra 
sare:.?:: ce-i revine uzinei „Grivița 
Roșie”, cit și altor intreprind®ri din 
cadrul centralei de specialitate, de 
a se moderniza in ritm rapid la 
nivelul cerințelor pe care le ridică 
rea', zarea obiectivelor înscrise 
planul cincinal.

în

ir

de
nu-

ÎNCEPÎND DE AZI, SALA SPORTURILOR DIN IAȘI GĂZDUIEȘTE

cstesrc din 
de specialitate.

Secretarul general al 
este intîmpinat de 
Elena Ceaușescu. c 
Institutului centra: 
chimice. Mihail Fi 
industriei chimice.

:ele C 
ființă

loan 
Xpreședi 

pentru Știință și Tehnologie, de oa
meni de știință.

întîlnirea cu specialiștii institutu
lui a fost consacrată abordării a- 
nalitice. de perspectivă. a unor 
probleme de primă importanță pri
vind organizarea și desfășurarea 
cercetării științifice in domeniul 
chimiei și in ansamblul activități: 
de cercetare.

Salutîndu-1 cu căldură, cu dra
goste, pe conducătorul iubit ai 
partidului și statului, cercetătorii 
institutului și-au exprimat bucuria 
de a-i putea adresa direct, în cu
vinte pornite din inimă, urări de 
viață lungă cu prilejul aniversării 
zilei de naștere și împlinirii a 40 
de ani de activitate în rândurile 
partidului.

In încheierea vizitei la institut, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat colectivul de aici pentru re
zultatele activității,. sale.,și a sem
nat. în chrteă de onoare. Cercetă
torii institutului l-au invitat pe 
secretarul general al partidului, pe 
ceilalți conducători de partid și de

„ClIPA DINAMO BRA$OV“ LA PATINAJ VITEZĂ

REZULTATE MULȚUMITOARE
FAȚA DE STAREA GHEȚII

TUȘNAD, 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Ajunsă la a IV-a 
ediție, „Cupa Dinamo Brașov" a in
trat în tradiția activității competi- 
ționale la patinai viteză Spre deo
sebire de anii trecuți, actuala eutție 
s-a bucurat de o participare de elită 
la startul probelor de sprint de 506 
și 1 000 m, tn două manșe (poliatlonul 
sprinterilor după sistemul C M) ali- 
niindu-se deținătorii titlurilor de cam
pioni ai țării și marea majoritate a 
premianțllor recentelor campionate na
ționale de seniori și juniori. Tem
peratura ridicată din ultimele zile a 
dat însă multe probleme organizate 
rilor și concurenților. Pentru ca a- 
lergătorii să beneficieze de o ghea
ță cft de cit corespunzătoare s-a de 
vansat ora de începere a reuriunii 
de miercuri. Datorită faptului că 
1a una din turnante un culoar al 
pistei era aproape dezghețat, vite- 
ziștii au avut ca adversar direct doar 
cronometru! fiecare patinind de unul 
singur Timpul nefavorabil a influ
ențat evident Și rezultatele. Totuși; 
cîțiva viteziști (Vasile Coroș, Andrei

Okoș. Maria Tașnadi, Ladîslau Foclit, 
Dan Lăzărescu, Adrian Ciobanu, Ilona 
Toinpoț și alții) au confirmat bunele 
aprecieri din acest sezon, obținind 
rezultate mulțumitoare fată de starea gheții.

REZULTATELE PRIMEI MANȘE: 
FETE 500 ni : 1. Maria Tașnadi (S.C 
M. Ciuc) 52,7, 2. Lidia Vaszi (S.C M 
Ciuc) 55,5, 3. Gabriela Kelemen (S.C. M. Ciuc) 57,4; ~ . »■--=- ~...
nadi 1:49,4, 2 
Tușnad) 1:53.7.
1:57.4.

BAIEȚ) 500 
nanio Brașov) 
M. Ciuc) 4(5,3.
M. Ciuc) 46.5, ... ______
Brașov) 47.0, 5-6. L. Focht (Dinamo 
Brașov) și A. Ciobanu (Agronomia 

1 000 m : LV. Coroș 
Ciobanu 1:39,3, 3. Lă- 

4. Al.

l.~ m : 1 Maria Taș- 
Ilona Tampaș (Șoimii3. .....................Gabriela Kelemen

ni :
45 2
3. D Lăzărescu (S.C

4. Z. Sandor (Dinamo

1- V. Coroș (Di-
2. A. Okoș (S.C

Cluj) 47.6 ;
1:35,5. 2 A
zărescu 1:39,7 4. Al. Boer (Dinamo
Brașov) 1:40,3, 5. Gh, Pop (Agronomia 
Cluj) 1:40.4, 6. A Okoș 1:40,0.

Iraion IOANIJESCU

• să se prindă în 
emoponante ale

ir

u! vizitei, la Fabrica 
pentru automatizări, 
tocitori vin în intîmpina- 
Ișului Nicolae Ceaușescu, 
-: cîte ceva din succesele 
r de muncă din care fac 

ienii Florian Ciucu și 
n -Oprea oferă tovarășului 

Ceausescu buchete de hori, ■ 
de prețuire și stimă, pe 

o 
i iubit al po- 

să 
mai bine 

activitatea

colective.or 
parte. Etec 
Conssan 
Nicolae 
în 
care colectivul întreprinderii 
ooartă conducătorului “ „1 
porulu: nostru, angajindu-se 
muncească ma: mult și 
pentru a contribui prin 
’->r -i ' plinirea de către între-

• Joi, I.E.F.S. intilnește Universitatea

.-Co'.’itnuar* in nao a t-a)

București • Vineri, meciul dinlre

Universitatea Timiș a a și I.E.F.S.
• Slmbâtâ, ..derbyul derbyurilor":
partida Univers:tatea București - 

Universitatea Tirrișoara

VIATA 3PORTIVA A ORAȘELOR TARII

Am ajuns la Dorohoi, 
una din așezările urbane 
situate în nord estul țării 
după ce am străbătut un 
lanț de dealuri semețe 
cele ale Hapăiului. Ză 
pada viscolită- și mugetu. 
crivățului nu ne-au prea 
fost îndemn la drum, dai 
am stăruit în dorința 
noastră de a ajunge . 1... 
țintă,- intr-un oraș pe ca 
re reporterii sportivi l-a1 
vizitat mai puțin.

Dorohoiul sportiv, meeu 
noscut altădată cu u< 
asemenea specific, ne-; 
oferit cîteva elemente d 
referință demne de reți 
nut. Mai mult, ne-a dai 
prilej să cunoaștem cîțiva 
oameni — antrenori ș 
profesori de educație fi 
zică — fideli muncii p 
care au ImbrSțișat-u 
demni de a fi amintiți 
fn aceste rtnduri. în plus, 
ca peste tot în țară, am 
tntilnit tineri și tinere — 
și nu puțini — cu ambi
ția de a se afirma și în 
sport, 
școală

așa 
sau

DE LA 
IN

. - z - . —
de Niculina lordache și Simona 

să tragă la poartă cu succes.

Fază din partida desfășurată in primul tur (în aer liber) intre „V" Timi
șoara și „U“ București. Deși „păzite?

Arghir, lolanda Rigo reușește

Astăzi, vineri și sîmbătă, în sala 
sporturilor din Iași se dispută ulti
mul turneu de saiă (al III-lea) al 
actualei ediții a campionatului fe
minin de handbal, divizia A. Este 
singura posibilitate pe care o oferă 
această importantă competiție inter
nă a handbalului nostru feminin de 
a vedea, unul după altul, pe același 
teren, cele trei derbyuri de tradi
ție. Ca și în anii trecuți. în frun
tea „plutonului" se află și acum 
echipele studențești. Singura schim
bare, fată de ediția precedentă, este 
aceea că I.E.F.S. a promovat (deo
camdată) pe locul al II-lea, iar 
Universitatea București a retrogra-

clasamentului este

15 14 1 0 214-139 39
15 12 1 2 198-129 25
15 11 2 2 220-144 24

dat pe al III-lea. înaintea turneului 
de la Iași — care poate fi decisiv 
pentru întreg campionatul — situa
ția în fruntea 
următoarea :
1. Timișoara
2. I.E.F.S.
3. nU“ București

De maximă importanță este acest 
turneu și pentru echipele care, 
vrînd-nevrînd. candidează la retro
gradare. Si nu este exclus ca și 
ele să transforme unele partide în 
veritabile derbyuri.

Reuniunile — se dispută cîte 5 
meciuri în fiecare zi — încep zil
nic la ora 15.

Profesorul Ilarion Mandache In fața noului elașon de baschetbaliste pe care 
încearcă să-l lanseze spre marea performanță Din această „săliță" au pornit pe 

drumul afirmării Doina tftimle și Otilia Apostol...

NOI OALE DE DOX 1N CAPITALA
cum se realizează 

în producție.
în

O SIMPLA JOACA
... DIVIZIA Al

au înregistrat-oPerformanța
cîteva eleve de la Liceul nr. 1 din 
localitate. Cum am amintit, dintr-o 
joacă. Exersau, la orele de educa-

ție fizică, tehnica pasei la baschet, 
apoi cea a aruncării la coș. în am
bele cazuri, prof. Ilarion Mandache 
a găsit multe elemente de talent. 
Și-a format o echipă, și-a spulberat 
adversarele din oraș 
ajuns în „calificare"

Asta s-a întâmplat 
1969/1970. Un an de
Dorohoi, baschetbalistele de la „Vi

itorul", au activat în prima divizie 
a țării, fiind, în același timp, fi
naliste în „Cupa federației" și, după 
aceea, și în „Cupa României". în

și din județ, a 
și apoi...
în anul școlar 
zile fetele din

Tiberiu STAMA 
Pau! IOVAN

(Continuare m pag. a 2 aj

Activitatea pugllistică în Capi
tală continuă zilele acestea cu noi 
gale prin organizarea Comisiei mu
nicipale de box sau a cluburilor 
locale.

Astfel, sîmbătă 27 ianuarie în- 
cepînd de la orele 18, în sala Giu- 
lești, clubul Rapid prezintă publi
cului o interesantă reuniune în ca
drul căreia vor evolua 13 perechi 
de boxeri. Din programul galei 
remarcăm meciul care va opune pe

Viorel Tecuceanu (Rapid) lui Flo
rian Bobi (Olimpia).

Continuînd seria galelor in orga
nizare proprie, clubul Dinamo 
București oferă amatorilor de box 
prilejul unei noi întîlniri cu bo
xerii fruntași din Capitală. în 
reuniunea de miercuri 31 ianuarie 
incepînd de la orele 18, în sala 
Dinamo vor evolua pugiliști ju
niori și seniori aparfinind clubu
rilor bucureștene Dinamo, Voința, 
'Olimpia, Progresul etc.
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SCHIUL ALPIN LA SFIRȘIT DE SAPTAmINĂ VOLEI Interviu cu antrenorul N. ROIBESCU ATLETISM PRIMII GHIOCEI...

La sfîrșitul acestei săptămini, 
două concursuri interesante la pro
be alpine. Primul, dotat cu „Cupa 
jadețului Prahova", se va desfășura 
la Sinaia și va cuprinde două man
șe de slalom. Organizatorii depun, 
însă, mari eforturi, pentru a putea 
realiza și o premieră a sezonului: 
cursa de slalom uriaș. Speranțele 
corpului de amenajatori al plrtiilor 
(în frunte eu responsabilul lui. Mi
hai Bota) sînt legate de faptul ci, 
în ultimele zile, pe Valea Praho
vei (pînă la Azuga) a căzut un 
strat de zăpadă de aproximativ 20 
de cm. La întrecerile „Cupei jude
țului Prahova", care au carac
ter republican, vor participa cei 
mai buni schiori alpini din secțiile

de performanți Sîntern în măsură 
să anunțăm că toate mjloacele me
canice din jurul orașului Sinaia 
(teîecabina, tetaacaur.ul și schiliftu- 
rile de la VTrful cu Dor) funcțio
nează, așteptir.du-i atit pe turiști, 
cit și pe schiori.

Cel de al doilea concurs la eare 
ne referim este campionatul jude
țului Brașov pentru juniori la pro
be alpine. Gazdă — Poiana Brașov, 
în caz că nu va ninge se vor orga
ntea doar probele de aialon.

♦
Avînd te vedere că ta jurul ca

bane: Cristianul Mare există un 
strat de zăpadă bine rasat. Federa
ția română de schi și bob a botArîi 
ca pregătirile eehiorîtor fruntași 
pentru slalom special. sâ se «trefă- 
șoara ta conf-’nuare. a *

UN ANTRENOR DOUĂ ÎNTREBAU

PENICILINA IAȘI VIZEAZĂ PRIMUL LOC IN „CUPA CUPELOR» Cititorii fideli ai rubricii noastre de atletism au intuit 
guri — că metafora noastră vizează primii recordmeni ai 
aceștia sînt juniori mici. ..

— sintem si- 
anului. Și cum

ai mulți reprezen- 
val* printre caro 
Nicelae Barba.
preuitirea tineri-

mare atenție. El 
ale pepinierelor

Nandor Szabo (Dinamo Brațoc) — 
foarte tinăr. încă — s-a impus ca 

un element de perspectivei 
Foto: Theo MACARSCHI

FAZA JUDEȚEANĂ 
A „CUPEI U.G.S.R.» 
LA VATRA DORNEI

Concomitent cu întrecerile cam
pionatului județean Suceava, «îm
băta și duminică s-a desfășurat, pe 
pirtiile din împrejurimile orașului 
Vatra Dornei, faza pe județ a tra
diționalului concura „Cupa U.G-SJL* 
Au participat aproape 50 de schiori 
din asociațiile sportive sindicale, 
precum și alți invitați. IATA ClȘTI- 
GATQRH : fond, junioare 5 kas : 
Maria Moroșanu (Constructorul 
Cimplung) ; juniori, 10 km : Cristian 
Frățeanu (Constructorul Cîmpu- 
lung) ; senioare, 10 km : Elena 
Lehaci (Constructorul dmpulung); 
seniori, 13 km : Gh. Iuga (Con
structorul C-lung) ; slalom : ju
nioare : Gabrilea Carpea (Șc. sp. 
Vatra Dornei); juniori: I. Chîsciuc 
(Șc. sp. Vatra Dornei) ; senioare: 
Aurelia Hanțig (Voința Vatra Dor
nei) ; seniori : Mihai Miron (Meta
lul IRUM Vatra Dornei).

C. ALEXA — coresp. județean

ac

BULETINUL ZĂPEZII

Ieri dimineața, pe perenul Gării 
de Nord au fost prezenți muTțt iu
bitori ai voleiului, veniri să întîm- 
pioe echipa PENICILINA IAȘI, 
care a reușit frenseasa performanță 
de a se califica in turneul final al 
„Cupei cupelor".

La citeva minute de la sosire, 
am solicitat antrenorului N. Boi- 
beseu eîteva amAnunto suplimen
taro despre Jocul susținut ia Bra
tislava ia compania redutabilei for
marii Slavia.

— V-ați asigurat calificarea 
riștigind mai intri primele două 
seturi ale meciului, ca să în
vingeți in final cu 3—2. A exis
tat. totuși, un moment in care 
v-ați indoit de reușită ?

— Partida a debutat, firește, în- 
tr-o notă de tensiune specifică in- 
tilnirilor cu miză. în setul Intîi, 
scorul s-a menținut echilibrat pinâ 
la lft. în acest moment, arbitrii — 
care, în general, au condus foarte 
bine — au comis două erori, per
mitted adversarelor să se distan
țeze : 12—10. lin timp de odihnă 
cerut la momentul oportun a re
dresat situația, fetele concentrin- 
du-se la maximum în continuare, 
adjudeeîndu-și setul. O dată trecui 
acest „prag" am întrezărit și po-

LUPTE

finale, pe 
realizat-o pînă la urmă, 
reprezintă pentru re
calificarea in turneul 
„Cupei cupelor" ?

sibilitatea unei victorii 
care am și

— Ce 
nleilina 
final al

— în primul rtnd, șansa de a 
urca cîteva trepte In ierarhia con
tinentală, pentru că, pînă acum, în 
astfel de competiții de anvergură 
— mă retor la cele două ediții ale 
„Cupei campionilor europeni* la 
eare are partieipat — are fost sto
pați încă din start de reprezentan
tele voleiului sovietic. De aseme
nea, ni se oferă cadrul necesar a- 
cumulării unei experiențe de 
concurs.

— Am aflat că întreprindeți 
demersurile necesare pentru că 
lașul să fie gazda turneului fi* 
nai—

— Intr-adevăr, am solicitat Con
federației europene să desemneze 
lașul ca gazdă a fazei finale a 
„Cupei cupelor*, ce va avea loc 
probabil, în prima jumătate a lunii 
martie. Și-au anunțat, de asemenea, 
candidatura orașele Barcelona și 
Amsterdam. Așteptăm verdictul. 
Oricum, noi avem toate condițiile 
organizării în bune condițiuni a 
turneului.

— Avînd In vedere că și ce
lelalte adversare au o valoare 
ridicată, ce performanță credeți 
că veți putea realiza ?

— Printr-o atentă pregătire, cred 
că putem să ne clasăm pe unul 
din primele două locuri. Pentru 
aceasta, însă, va trebui să efectuăm 
intense antrenamente,

— Au trecut două zile de la 
această partidă, in care echipa 
8-a comportat foarte bine. Con
siderați că mai trebuie insistat 
Ia anumite capitole ?

— Au fost situații în acest joc 
cînd s-au pierdut puncte datorită 
insuficientei lucidități, ca urmare 
a tracului, a crispării. Deci, iată, un 
sector unde trebuie gă găsim cele 
mai bune căi de depășire : pregă
tirea psihică de concurs. Pe plan 
tehnic, doresc să îmbunătățesc 
Serviciul, ca armă eficientă de atac, 
și blocajul.

— Ce program aveți in pe
rioada care urmează ?

— După o scurtă vacanță de nu
mai 3 zile, vom relua antrena
mentele, pentru a ne realiza în în
tregime scopul propus.

Emanuel FANTANEANU

MIHAELA STOICA — născută 
în 1958, la București, a devenit din 
1989 atletă la școala sportivă de a- 
tletjsm, fiind descoperită de harniea 
profesoară Geta Palade-Mușat. Mi- 
naela are 1,62 m și 58 kg.

Este ÎB primul an la categoria Ju
nioare II, după ce anul trecut a de
venit — la Brăila — campioană de 
junioare III la 80 mg și lungime, 
obțlnînd mai multe recorduri ale 
acestei categorit de vîrstă și chiar 
recordul de junioare II la 100 mg.

Cț își dorește 7 Să fie admisă la 
liceu (acum este elevă în clasa a 
VIH-a la Școala generală nr. 56) și 
să mai „crească" atît la propriu, cit 
ți la figurat, cu scopul — mărtu
risit — să ajupgă urmașa Valeriei 
Bufatiu.

★ ★
VICTOR GRIGORE — păscut în 

1956, la Brăila, a început să prac
tice atletismul din 1969, la îndem
nul profesorului Ion Moroiu, omul 
cu ochi ageri și priceput, care șle- 
fuiește cu multă tenacitate talentele 
din importantul port dunărean.

TînăruJ atlet are 1,78 m înălțime

★
Multiplu recordman de juniori III 

la aruncarea greutății, elevul (in 
anul II) al școlii profesionale „Pro
gresul" din Brăila a aruncat anul

și 86 kg.

trecut în sală 14,24 m, iar în aer 
liber 14,58 m.

Pentru acest an își propune un 
progres substanțial, atît cu „bila" 
de 6 kg, cît și cu cea olimpică.

PE PRIMUL PLAN, PREGĂTIREA „NOULUI VAL"

NE DECLARĂ ANTRENORUL EMERIT ION
Sportul luptelor din țara noastră 

a încheiat anul competițional 1972 
cu rezultate mai mult decît bune, 
consol id indu-și poziția fruntașă pe 
plan mondial. Cea mat mare com
petiție a anului. Jocurile Olimpice 
de ia Muncben, a adus mari satis
facții celor ce au îndrăgit această 
disciplină sportivă la noi în țară. 
Patru luptători români au urcat pe 
podiumul de premiere (Gheorghe 
Berceanu, Nicoiae Martinescu, Va
sile lorga și 
primii doi 
olimpici Ia i 
Performanța 1 
tă Cu bucurie de toți iubitorii de 
sport din țara noastră, dar în ace
lași timp, a pus în fața specialiști
lor o sarcină dificilă, aceea de a 
prezenta in continuare la marile în
treceri mternaționaie concurenți 
capabili să evolueze la un nivel su
perior, să apere prestigiul de care 
se bucură in arena internațională 
sportivii noștn din această disci
plină.

Zilele trecute i-am vizitat pe lup
tătorii de la greco-romane la unul 
dintre antrenamentele efectuate la 
Poiana Brașov. Ne-a surprins lipsa 
dm componența lotului a unor lup
tători ca Gb. Berceanu, I. Batiu, 
S. Popescu, I. Gabor, N. Neguț, N. 
Martinescu etc dar explicația ne-a 
fost dată imediat- de antrenorul 
emerit Ion Corneanu : .Sportivii la 
care vă referiți se pregătesc in ca
drul cluburilor de care aparțin. Ei 
n-au fost excluși din lot. sint in 
eonunaare in vederile noastre și

i Victor Dolipschi). 
devenind campioni 

stilul greco-romane. 
tor a fost primi*

participă la turneele de selecție. 
Aici, insă, alături de cițiva luptători 
consacrați ca Victor Dolipschi sau 
Vasile Fodorpataki, pregătim „noul 
val". O serie de tineri evidențiați 
cu ocazia campionatelor de juniori 
și de tineret «u fost luați ia pre* 
gătire pentru a-i putea aduce la ni* 
veiul valoric care șă le permită să 
facă parte din echipele reprezenta
tive ce vor participa ta campiona
tele europene din acest an. între 
1—6 iunie, in Finlanda și chiar Ia

• U C. L ți CM. de lupte voi 
partkipa multe demente tinere

campionatele mondiale din septem
brie, de la Teheran. După cum ve
deți, în acest an avem două mari 
examene. Pentru unii dintre acești 
tineri, care se vor dovedi cei mai 
buni, competițiile din 1973, ca și 
cele din anii viitori, vor constitui 
primii pași spre următorul turneu 
olimpic. Aceasta nu înseamnă eă 
am renunțat la „vechea gardă", dar 
exigențele noastre in 
celor ce vor alcătui 
pică vor fi mult mai 
aceste considerente fi pregătim Pe 
tinerii considerați de nai capabili 
să-i înlocuiască pe cei care n-au 
dat satisfacții sau nu vor realiza 
progresele așteptate.

selecționarea 
echipa plini' 
mari. Pentru
nai capabili

VIAȚA SPORTIVĂ A ORAȘELOR ȚÂRII
(Urmare d.:n pag t|

total de 4 ori. Performanță nota
bilă, care a stirni: mult entuziasm. 
Puțini știu, insă. în ce condiții au 
lucrat baschetbalistele pref. Man- 
dăche: intr-o săliță de 9X5 in 
care, cel muit. se poate practica 
doar... minibaschetul 1 Partidele ofi- 
țlalș, programate acasă, le-au sus
ținut... tot In deplasare, in orașele 
apropiate ; așa că practic vorbind. 
Viitorul Dorohoi a fost singura e- 
Chipă din țară care n-a beneficiat 
— cum dă drept regulamentul ori
cărei competiții — de avantajul te
renului.

Acum, cele mai multe dintre fas
tele divizionare, ajunse la virau 
Studenției, au trecut la l.E.F.S. — 
Doina Iftimie și Otilia Apostol, spor
tive de lot — sau la Universitatea 
ieșeană, unde 5 dintre ele activează 
în divizia B (fruntașă in competi
ție), sub bagheta aliui antren» 
moldovean. Gheorghe Luca.

In... compensație, prof. Mandache 
Și-a format o nouă echipă cu care 
țste prezent in divizia școlară și 
de junioare. Aurica Ailisoaie, — cla
sată între primii 10 sportivi ai ju
dețului surorile Mara și Dorina 
Vrăjitoru, împreună cu alte 10 co
lege de La Liceul nr. I, duc faima, 
mai departe, baschetului feminin 
dorohoian l

BUNII GOSPODARI SE CU
NOSC DE LA O POȘTA

Profesorul de educație fizică A- 
lexandru Avramluc este decanul de 
virată al cadrelor didactice de spe
cialitate din Dorohoi. Dati-ne voie « 
8ă tțu-i divulgăm virata... în schimb, 
dorim să precizăm că prof. Avra
mi uc n-a fost egalat, pînă acum, 
de nici un coleg la capitolul „entu
ziasm și inițiativă", Sub îndruma
rea sa. elevii șl elevele Liceului nr- 2 
și-au amenajat cea mai frumoasă 
bază sportivă școlară din oraș, care 
cuprinde terenuri pentru baschet, 
volei, handbal și tenis. îndemn, de- 
■igur, către o activitate rodnică. Do- 
yadă : colțul sportiv a! liceului, plin 
pîrță Ia refuz cu diplome, cupe și 
medalii.

într-u.n fel, cei de la Liceul nr. 2 
duc o „bătălie" înverșunată cu co
legii lor de la Liceul nr. î, pentru 
afirmarea la învățătură Și 1(1 sport. 
Faptul Că In Liceul nr. 2 sînt cu
prinși e'.ev! incepînd cu prichindeii 
dintr-a întîia constituie un serios 
avantaj pe plan sportiv, profesorii 
da educație fizică avînd oeazia să-și 
selecteze și să-și formeze elemente 
pentru echipele de performanță sau 
eă le îndrume, cum este și firesc, 
către „atelierele" școlii sportive. 
Prezența prof. Avramiuc la cjrmele 
Sportului reprezintă o garanție că 
yn asemenea proces se va înfăp
tui cu bune rezultate.

BASCHET, DAR SI ATLETISM Șl 
FOTBAL.,,

Peste 100 de elevi și eleve acti
vează în secțiile școlii sportive, deo
camdată subordonată (financiar) Li

ceului nr. 1. O notase de perfor
manță rezervată tineretului stai o» 
în care se practică nu numai bas
chet (feraiainj — eci.pa (La divj^a 
școlari a prot Mavtarbe — O si 
«Uet sub etmduoerea areC. C<aa- 
stantin Vasile ți fotbal antrenor 
fiind prof. Aurel Vasilis. Acest trio. 
Maadache - C. Vasile — VariUa. 
reprezintă o mină de tehnicieni care 
știu ce vor, neobaaiți in preocuparea 
lor de a face ea — prin școală — 
Dorohoiul sportiv să ie afirme 
peste hotarele orașului. Deocamdată, 
cu excepția baschetului, loturile stat 
in formare. Dar, după exigența pe

care elevii spoșLxi o dovedesc la 
y,-nenawwrite, sîntern siguri că pro
iectele profworttar ao vor râmi ne

Efortul tehr.icisc loc și-ar vadea.
sadele, dacă ală- 
nu numai direc

torul Liceului nr. L prof. Gh. Ama- 
raadei itoidaauaa iuțetagător la na- 
v<* ITt ci și contătxx—-
haJ-șef al instri'uției. tov. Petru Mă
rar*. evident respecți nd cu strictețe 
legile, dar căutind. mai puțin, să 
pusă, cum șe spune, bețe îa roate. 
Adtci îneadrindu-se și el In efor
tul colectiv de autod&Pășițe.

SEMNE BUNE LA t,CR:-STALUL*.„

Asociație sportivă eu puțini mem
bri, deocamdată (120), „Cristalul" 
face pași însemnați pe calea afir
mării. prin fotbal — echipa Fulge
rul prezentă în divizia C — popice, 
volei și tenia. Cu sprijinul larg ai 
directorului Stației, ing. Constantin 
Zăieeaau, al Consiliului orășenesc al 
sindicatelor, sportivii de la „Cris
talul" și-au amenajat terenuri bi
tuminate precum și o arenă — in 
aer liber — pentru popice. La ora 
actuală, „Cristalul" trece drept cea 
mai vrednică asociație sportivă sin
dicală din Dorohoi.

Asta, spre deosebire de „Confec
ția" care are un efectiv mult supe
rior —* 700 — și implicit cp con

diții materiale mult mat huse. Dar 
ța „Confecția", interesul pentru dez
voltarea activității sportive se iasă 
prea mult așteptat Aceasta explică, 
intr-o bună măsură, de ce echipa 
feminină de baschet care activează 
in divizia B. se situează pe ultimul 
loc. iar In celelalte discipline 
atletism și volei -- sportivele de 
aici n-au putut depăși hotarele ju
dețului. Păcat. Pentru că cele 700 de 
tinere muncitoare de la „Confec
ția" îndrăgesc snortul și ar putea 
sâ realizeze mult mai mult. Con
ducerea asociației sportive (pre
ședinte. Ion Cimpeanu) ar trebui §- 
jutată mai operativ •— și, desigur, 
mai substantial — de către cea a 
întreprinderii.

amenajări auxiliare — s-ar impune 
sâ fie mai mult folosit de către 
membrii asociațiilor sportive din o- 
raș. în special de către aceia care 
se plîng că n-au condiții pentru 
practicarea exercițiului fizic. Por
țile stadionului sînt deschise pentru 
toți cei dornici să facă mișcare, sâ 
se afirme în disciplina îndrăgită. A- 
peiul, lansat și pe această cale, nă
dăjduim să aibă un mai mare efect.

Ar mai fi în discuție, o sală de 
sport pentru nevoile echipelor care 
vizează performanța, ÎP măsură să 
fie utilizată in vreme de iarnă. De 
fapt, ea există, îrț incinta Liceului 
nr. 1. Este fosta sală de sport care 
găzduiește acum teatrul orașului. E- 
vident, o situație provizorie pe care 
eospodariț Dorohpiului, — aîntem 
ferm încredințați — o vor lichida, 
nu peste mult timp.

Sportul cunoaște, în acești ani 
după cum ați constatat, și la Doro
hoi o dezvoltare continuă. Nou] țși 
pune amprenta, cu putere, oferind 
miilor de tineri și tinere din 
această așezare moldoveana, condh 
ții tot mai bune de practicare a 
exercițiului fizic, sportului, după 
aptitudini și preferințe. Așa cum se 
petrec lucrurile, in toate județele 
țării.

FELICITĂRI PENTRU COLABORARE!

Este vorba de modul in care în
țeleg să lucreze activiștii consiliului 
orășenesc pentru educație fizică și 
sport (președinte, prof, loan Dănilă), 
ai U.T.C (președinte. Aurei Coroa- 
mă) și ai sindicatelor (președinte, 
Damian Dogaru).

Cum se materializează această co
laborare ? Prin organizarea în eo- 
mun a tuturor competițiilor de masă. 
Cele mai recente : concursurile de 
tenis de masă și șah, acum „Săniuța

BAZIN, POLIGON,

de argint", primele etape, și In per
spectivă, un concurs popular de șah. 
De asemenea prin instruirea consi
liilor asociațiilor sportive (8 la nu
măr) și prin organizarea de cursuri 
pentru instructori sportivi. Un ase
menea curs, cu 24 de tineri, se află 
in plină desfășurare.

Mai puțin se manifestă această 
eolaborare cu Casa pionierilor (di
rector, prof. Gh. Teodorescu), ea ră- 
mînind, firește, încă un deziderat

STADION Șl TOTUȘI...

Dorohoiul are —- la capitolul in
ventar sportiv — „piese" de rezis
tență nu numai In școli, la dispo
ziția elevilor, ei și la nivel orășe
nesc, pentru tineretul din instituții 
și înlreBriMieri. P? pildă, anul tre
cut, în august, a fost dat în folo
sință, un bazip de înot de dimen
siuni olimpice (30 X 25). fără tram
bulină. Ștrandul orașului. Este si
tuat lîngă Școala de mecanici agri
coli, Această vecinătate i-a... inspi
rat pe activiștii sportivi să pună 
bazele unui centru de inițiere în 
natație, cu 250 de tineri. Foarte 
bine 1 Vrem să credem că este doar 
un început. în vara acestui an. miile 
de copii și tineri de vîrstă școlară 
din Dorohoi ar putea să deprindă 
tainele înotului.

Cu poligonul, unic în județul Bo
toșani, inițiativele merg mai greu. 
Valerian Băetu, profesor maistru Ja

Școala de mecanici agricoli, fost 
campion republican Ia armă liberă, 
calibru redus, cu ani in urmă, s-a 
oferit să pună bazele unei secții pe 
lîngă asociația sportivă Cristalul. 
Organele sportive locale sint de a- 
cord. Este necesar. însă, și avizul 
federației de specialitate pentru a- 
filierea unei asemenea secții. S-a 
purtat o corespondență stăruitoare 
Cu F-R.T., s-au făcut demersuri și 
de la C.J.E.F.S Botoșani. Răspunsul 
întîrzie. Da. ori ba ?

Și astfel, o masă importantă de 
ălevj din licee și școli profesional?- 
carp ar fi în măsură sâ practice 
tirul, avînd și un instructor de spe
cialitate, este neglijată. Faptul că 
Dorohoiul se află, undeva, la capă
tul țării, să fie explicația ?...

Cit privește stadionul orașului — 
teren pentru jocuri, pistă cu 4 cu
loare, tribună cu 50Q d§ loctțrj, alte

CORNEANU
Am selecționat un lot mat mare 

de sportivi care au un stil de luptă 
asemănător cu cel apreciat mai bine 
prin prisma noului regulament al 
F.I.L.A. și am început pregătirile 
de la... A. Iată, de altfel, sporii* 
vii care se găsesc in vederile noastre 
in acest moment pentru competi
țiile din anul 1973: I. Gibu, Gr». 
Berceanu, I. Gingă, FI. Gherghe, 
M. Boțilă, M. Dumitru, I. Păun, M- 
Ciutan, P. Arcade, C. Radu, I. Ina- 
cheț A, Popa, I. Fiscuteanu, I. Ga
bor, Tr. Lucescu, V. Fodorpataki. 
A. Bălan, Z, Siiak, N, Martinescu. 
A. Sablovschi, V, Dolipschi și Șt, 
Iuga. Desigur, unele turnee de se
lecție pe care le vom mai organiza 
vor scoate Ia iveală șl alte elemen
te tinere. Procesul de selecție nu 
este terminat. Oricum, sintem ne- 
voiți să judecăm lucrurile în pers
pectivă și să ne gîndim încă de a* 
eum la echipa pe care o vom alinia 
la Montreal".

AnaHzînd lipsurile constatate In 
comportarea luptătorilor de )a 
greco-romane la marile in treceri in
ternaționale, s-a tras concluzia sfl 
sportivii care au pierdut au ajuns 
în această situație numai ca urmare 
a unor greșeli tehnico-țactice. Pen
tru aceste considerente, la vlîțoa* 
rele antrenamente se va pune un 
accent mai mare pe pregătirea teh
nică, fără Insă să se renunțe la 
exigența de pînă acum în pregăti
rea fizică.

Cu ocazia consfătuirii metodice cu 
toți antrenorii a fosț prelueratl 
noua orientare metodică a federa
ției, desprinsă din indicațiile foru
lui internațional, astfel că in acest 
moment toți antrenorii sînt convinși 
de necesitatea îmbunătățirii tehnicii 
elevilor lor și pe această bază, de 
dinamizarea luptei.

în planul de muncă al F.R.L.
Sînt prevăzute și alte măsuri or
ganizatorice menite să concura la 
îmbunătățirea activității acestui 
sport, pentru a putea păstra sau 
chiar ameliora poziția fruntașă pe 
care se situează în arena interna* 
țională.

Mihai TRANCA

BASC H E i
După cum am mai anunțat, în 

Capitală s-au disputat primele me
ciuri din cadrul „Cupei de iarnă". 
Această competiție, devenită tradi
țională, este rezervată echipelor 
bucureștene și are drept scop veri
ficarea stadiului de pregătire a di
vizionarelor A, în vederea returu
lui.

Primele confruntări au Și scos la 
iveală upele carențe mai veșlți. pe 
care antrenorii și jucătorii vor cău
ta, sperăm, să le elimine în perioa
da viitoare. La actuala ediție a 
„Cupei de iarnă", care se desfășoa
ră sistem turneu, pe durata a două 
rpprize de cîte 40 de minute (din 
această cauză și numărul mare de 
puncte înscrise într-un meci), par-

ROMÂNIA FILM

NUNTA DE 
dupâ „Fefeleaga" și 

de

PREZINTĂ

PIATRĂ
,,La o nunta"

Ion AGIRBICEANU
0 producție a studioului cinematografic „București"

scenariul și regia : Mircea Veroiu, Dan Fița 
imaginea : losif Demian
muzica : Dorin Liviu Zaharia — Dan Andrei 
decoruri : Radu Boruiescu, Helmut Stiirmer 
costume : Marilena Șerbănescu

cu ; Leopoldina Bălănuță, Mircea Oioconu, Radu Boruiescu, Ursula 
Nussbâcher, Eliza Petrâchescu, Petre Gheorghiu, George Calboreanu jr„ 
Adrian Georgescu, Nina Doniga, Elisabeta Jar, Ferencz Bencie.

Noi le dorim, ca rezultatele actuale să fie asemenea, ghioceilor, vesti
torii unei noi primăveri a atletismului nostru, începutul unui sezon cu 
mari performanțe, Aceasta presupune însă multă modestie, combinată cu 
Îndrăzneală in fapte, multă muncă și dăruire.

...Șl TOTUȘI, FĂRĂ PANTOFI CU CUIE NU SE POATE I
Curios, dar ade

vărat. AtlQțil se 
plîng: „N-avem
pantofi cu cuie". 
Și eum nu se poa
te -concepe un moto- 
eielist fără motoci
cletă, sau un tenis- 
man fără rachetă, 
tot așa nu se poate 
vorbi de u« atlet 
fără pantofi cu 
cuie.

Ne-azn interesat 
de unde provine 
necazul și am aflat 
eă în 1972, din „vi
na unora și ă alto
ra" nu s-au produs 
asemenea pantofi și 
eă I.P.M. Sport — 
Reghin a început să 
livreze în 1973 ceea 
ce„, datora din 1972 
(este vorba de 5 000 
de perechi). Terme
nul de livrare era 
22 ianuarie — pen
tru 2 000 perechi <și 
acesta a fost res
pectat). apoi ceilalți 
3 000 vor fi gata 
pînă la 10 februa
rie, Ne-am intere
sat, Insă. Și se în
seamnă această can
titate. dacă ea sa
tisface cererea. Pen
tru a obține un răs
puns autorizat ne-am

adresat tov. V. Firea, 
secretar general al 
Federației de atle
tism, care ne-a 
spus i „Departe de 
ceea ce am avea ne
voie I Gîndiți-vă ca 
în 1913 vor fi pes
te 10 000 atlefi cali
ficați. Ce ne facem 
insă cu grupele de 
copii, cu școlile 
sportive, cu stu
denții și toți cei
lalți care încep a- 
tlefismul ? Avem 
fn prezent școli 
sportive de atletism, 
cluburi, asociații — 
unde trebuie să 
formăm atleți 
fără nici o pereche 
de pantofi cu cuie 
in magazii. Ne tre
buie asemenea pan
tofi, cu cuie de 6,9 
$i 12 mm, necesari 
atit pentru țgură. 
eît și pentru piste 
speciale din mate
rial plastic cum a- 
vem pe stadionul 
Republicii sau în 
sala „23 August". 
Deci chiar și pen
tru cele 5 000 de pe
rechi ar fi nevoie 
de cuie de schimb. 
Altfel, cele lungi 
sînt... pilite pentru 
sală și, fatal, după

aceea pierdute pen
tru pistele de zgu
ră".

După cum se poa
te vedea, situația 
nu este deloc roză, 
îp planul C.N.E.F.Ș. 
de dezvoltare a ac
tivității de educație 
fizică și Sport pe 
perioada 1971—1975 
se prevăd sarcini 
importante atletis
mului. Evident eă 
aceasta presupune 
și o dotare cores
punzătoare cu ma
teriale absolut ne
cesare, Nu e vorba 
în acest caz de un 
lux, de pretent'i e- 
xagerate, ei de o 
necesitate. Serviciu
lui de materiale și 
echipament sportiv 
din cadrul C N E.F S., 

organelor de resort 
din Ministerul Indus
triei Ușoare, le re
vine sarcina de a 
contribui — indirect, 
e drept, dar esen
țial — la dezvolta
rea atletismului. O 
soluție trebuie să 
șe găsească pentru 
că scuzele ulterioa
re nu pot tine lo
cul atlețllor în 
concursuri.

ECHIPA DE ll’PTE fiRECO-ROMANE
joi dimineața, echipa de lupte gre- 

co-remane a României urmează să 
pleca în Suedia, unde va participa 
la un mare turneu internațional or
ganizat, în fiecare an, în localitatea 
Clippan. Vor face deplasarea urmă
torii sportivi țn ordinea categoriilor î 
t. Giha, Gh. Berceanu, 1. Baeiu, I. Pă
un, S. Popescu, I. Gabor, V. Fodorpa
taki, N. Martinescu și V. Dolipschi. La

A ROMÂNIEI PLEAEA ÎN SUEDIA
întrecerile ce se vor disputa în zilele 
de ?G, ^7 și 28 ianuarie vor partițipa 
cu echipe complete Bulgaria Polonia, 
U.R.S.S., R. D. Germană, R, F. a Ger
maniei, panemarca, Norvegia și, 
bineînțeles, țara gazdă, care va ali- 
pia trei garnituri. Sportivii români 
sînt însoțiți de antrenorul emerit Ion 
Corneanu. De asemenea, a făcut de
plasarea și arbitrul internațional I«n 
Cernea.

Prima $uirprixâ in

LICEUL Nr. 35 —
ticigă următoarele echipe j Șteaua, 
I.C.Ji.F,, I.E.F.S., Voința. Rapid, Po
litehnic#, Acaderrtia Militară, Li
ceul nr. 35 (juniori) la băieți, Poii- 
țehpțca, I,S,F.Ș„ Rapid, Voința, 
Constructorul. Olimpia (fruntașă în 
divizia B), Liceul nr. 35 (junioare) 
la fete.

Iată rezultatele și cîteva amă
nunte de |a primele întîlniri i

I.E.F.Ș. — OLIMPIA (f) 81—67
(25—39 I). Finalțjl primei reprize 
ne-a oferit o plăcută surpriză i ti
nerele baschetbaliste de la Olimpia, 
prin evoluția lor bună, au reușit 
să se distanțeze la 14 puncte I în 
papțea g doua a meciului, studen
tele gu trebuit să șe întrebuințeze

„Cupa de iarnâ"

L E. F. S, 94-91 I
destul de serios pentru a reface 
handicapul și a eîțtiga partida.

LICEUL NR. 35 — I.E.F S. (m) 
94—91 (54—41) ! Prima mare surpri
ză a competiției. Tinerii elevj ai 
antrenorului G. Chiraleu au abordat 
Cu curaj această partidă, obținînd 
a frumoasă șl meritată victorie în 
fața studenților, din rtodul cărora 
a lipsit Cernat.

RAPID — VOINȚA (m), 102—92 
(52—46). în primele 20 de minute 
avantajul a fost de partea jucători
lor de la Voința. Apoi inițiativa a 
trecut de partea rapid iști lor, care 
nu mai cedează pînă in final.

CONSTRUCTORUL — LICEUL 
NR. 35 (f) 95—64 (51-29),

r

OFICIUL DE TURISM BUCUREȘTI 
vă invită să petreceți o seară plăcută in saloanele 

de epocă și in stil românesc de la

RESTAURANTUL „BUCUR*
Renumitul monstru bucătar ION ZIDARU, deținător al unei pleipdg 

dp premii interne și intemațiopcle, printre core și marele premiu 
„8UCAIARUL DE AUR", obținut în toampq anului 197? ia concursul 
internațional de gastFțmomie de la Franhfurț pe Main, y<5i recomandă 
șă șerviți prepqratele sale de succes :

—* specialități din pește alb, pui și berbec ;
— hors d’oeuvre din legume ;
T- gustarea lui Bucur, ghiveci măcelăresc ; 
re preparate din sosuri ușoare din carne ; 
re specialități culinare românești și... 
re surpriza maestrului.

Rețineți mese la telefon 13 60 54.
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Lansarea tinărului fotbalist și includerea 11“-le de bază

CURAJ, CALCUL, RABDARE
ALE UNEI ECUAȚII NECORESPUNZĂTOR REZOLVATECUNOSCUTE

Marius POPESCU

mătate) în echipa 
inspirația lui Gil

Nu era păcat ca 
fi fost „întîrziați", 
cu un an ?

TREI...

PENTRU JUCĂTORI, ANTRENORI Șl ARBITRI

Oricîtă pi-eocupare teoretică s-ar 
investi într-o țară pentru găsirea 
metodelor, a căilor de progres ale 
fotbalului, rezultatele vor rămîne in
variabil tributare unor practici eter
ne ale lumii balonului rotund, din
tre căre aceea a lansării cadrelor 
noi de fotbaliști rămîne una dintre 
cele mai importante, dacă nu cea 
mai importantă.

Ește, firește, de prisos să argu
mentăm că și cei mai buni antre
nori, înarmați cu tomuri de strate
gie și tactică ultramoderne, nu vor 
obține rezultate corespunzătoare 

. dacă le va lipsi elementul uman, 
decisiv în ațest joc ; fotbalistul de 
valoare. Recrutarea, formarea, lan
sarea lui în arenă, iată doar cîțiva 
termeni în spatele cărora se află 
mulți ani de muncă neștiută adese
ori de marele public.

Fără a-șj propune să investighe
ze acum, în aces.e puține rînduri, 
primii pași ai fotbalistului (nici nu 
ar fi posibil, de altfel), articolul de 
față intenționează să se oprească la 
una din cele mai delicate etape 
djn viața unui jucător, aceea a lan
sării lui și a includerii în „ll”-ie 
de bază al unei echipe.

Ce ne dovedesc ultimii dai, trei 
ani ai campionatului Diviziei A în 
această materie ? Faptul că proce
sul incorporării în formația de 
bază a tinerilor de talent — cu ca
lități recunoscute de cele mai multe 
ori chiar de către antrenorii res
pectivelor echipe I — este departe 
de a avea a dialectică proprie, re
zolvarea acestui proces, de obicei 
tărăgănată și nesigură, fiind nu o 
dată potărîtă de șansă sau ghinion.

Sînt rare și poți număra pe de
gete excepțiile îmbucurătoare de la 
această stare (Muițescu, Roznai, Ae- 
lenei, Troi, Dobrău, Moldovan, Gri- 
goraș, Radulescu de la Farul și încă 
vreo cîțiva).

Vă veți întreba de ce nu sînt ti
tularizați mai mulți tineri în echi
pe ? Din lipsă de valoare ? De 
perspectivă ?

Nu. Uneori, e vorba de o oare
care comoditate, de o inerție a con
ducătorilor tehnici, dar aceste ca
zuri nu sînt, din fericire, nume
roase. ,.Nu"-ul majoritar în această 
problemă provine din TEAMA — 
da, teama ! — antrenorilor care-și 
văd (adeseori absolut nejusliiitaij 
periclitate rezultatele echipei prin 
introducerea jucătorului tînăr.

„Nu putem risca cu el! Noi mer
gem la titlu!", ..Noi țintim Cupa", 
„Scopul nostru este calificarea in- 
tr-una din competițiile europene".

„Ni se cer rezultate ț Cine-și ia răs
punderea pentru puștiul ăsta ? 1“ 
etc. UN CORTEGIU DE FALSE AR
GUMENTE. în virtutea lor, primul 
meci „neconcludenț" în echipa in- 
tîi (deși, în același jop. cinci titulari 
au evoluat la fel de neconcluclent) 
înseamnă scoaterea' tinărului pe 
tușe, fără termen.

Rezultatul ? Pierde, firește, jucă
torul tînăr, eare-și „îngroapă" luni 
și de multe ori ani în care ar fi 
putut produce. Pierde și echipa, care 
rămîne cu „vechea gardă" compie-

AELENEl

■țite de „teorie pentru teorie", vă 
supunem meditației trei exemple 
elocvente produse de trei apreciați 
tehnicieni români: Valentin Sță- 
nescu l-a titularizat pe Dumitru 
(avea 18 ani) 1n'lecui" unui mijlocaș 
destul de valorem Ia vremea aceea, 
Jamaischi: Traian Ionescu l-a fi
xat în ,.ll“-le dinamovîst pe Dinu 
(tot 18 ani) în locul lui Nunweiller 
IV (jucător cu o activitate ulterioa
ră apreeiată la Dinamo Bacău); ca 
să nu mai vorbim de promovarea 
lui Dobrin (la numai 15 ani și ju- 

piteșteană, la 
Mărdărescu. 
acești băieți să 
chiar și numai MuLfESCu

Desene de AL. CLENCXU

PREGĂTIRI...
C.F.R. CLUJ VA PLECA 

LA BORSEC

PREGĂTIRI • ••

tă, cu toate că e cam știrbă pe 
post sau altul.

Deși un Aelenei sau un Troi vin 
Să ne dovedească, prin prezența ,vr 
In lotul reprezentativ, ce a însem
nat menținerea lor in echipele c 
club în turul acestui campion* 
exemplul acestor excepții nu 
avea, credem, eficiență in iindu 
trenorilor dacă nu se vor cc 
definitiv câ promo 
lori imen 
regulă, ce 
curat calc

C.F-H. Cluj a intrat în ultima 
săptăminâ a primei etape din pre
gătirile de iarnă, etapă petrecută 
acasă pe malul Someșului. Antre
namente intense, cu multă conștiin
ciozitate, din partea fiecărui jucă
tor, dimineața, la sală, sau după- 
amiaza, pe stadion. Cei dai antre
nori. C. Rădulescu și Laurențiu 
Munteanu. se declară mulțumiți de 
această primi etapă și speră ca și 
în cea de a d^ua etapă, de la Bor- 
see (1—10 februarie), seriozitatea și 
angajamentul total al fiecărui jucă
tor să f.e nota caracteristică. După 
cele zece tise de ta Borsec, C.F.R, 
Cluj are perfectat un turneu de 
trei jocuri in R D Germană (13—25

Iată jucătorii care alcătuiesc ac
tualul lot : Grădișteanu, Florea (por
tari). Păunescu, Baltag, Dima, Rat
eu, Vieiu (fundași), Vasilesou, Cim- 
peanu, Buburuz, Mieluța, Stanciu, 
Marcu (mijlocași), Enculeseu, Efti- 
mescu, Nițu, Fildiroiu, llăducanu, 
Stamaniclți și Alit (înaintași).

Gheorghee VOICU — co/xisp.
VIITORUL GHEORGHIENI LA 
PRIMUL MECI AL SEZONULUI

Eforturile pentru tnstnurarea unui climat sănătos pe terenurile de fotbal, 
lupta împotriva abaterilor jucătorilor de la regulile de joc șl disciplină și împotri
va Incidentelor din tribune, care s-gu înregistrat atît In campionatele interne, cit 
șl In partidele internaționale lntercluburi și lnterțărl, s-au intensificat în ultima 
vreme. Forurile Internaționale ale fotbalului intervin tot mal des cu apeluri, 
avertismente și măsuri în această direcție. U.E.F.A. a precedat astfel anul trecut, 
ca urmare a unor incidente petrecute la jocuri din cupele europene. Recent, forul 
european a decis să organizeze în toamna viitoare o ședință cu toți arbitrii interna
ționali, trecuți pe listele înaintate de federațiile naționale, în scopul de a realiza 
o aplicare uniformă și fermă a regulamentului de joc, cor.siderînd că arbitrii au 
un rol important în acțiunea de reprimare a oricărei abateri de la spiritul jocului 
și de la fair-plași

Jață c$ acum intervine, în același scop, și Federația Internațională, de 
Fotbal Asociație (F.I.Ț.A,) printr-o circulară-apel trimisă tuturor confederațiilor 
continentale, tuturor federațiilor și deci și comisiilor de arbitri, precum și tuturor 
arbitrilor internaționali, eu privire la atitudinea pe care trebuie s-o adopte aceștia 
din urmă față de eventualele incidente grave din cursul unei partide. Cum 
această elrculară-apel, emanație a comisiei de arbitri F.I.F.A. pe baza unor, date 
precise, interesează în egaiă măsură și pe arbitrii noștri, internaționali sau nu, 
(pentru că, In fond, toți au aceeași răspundere conducînd un joc, de campionat 
intern sau internațional) găsim oportun să redăm principalele pasaje.

în primul rind șe a- 
trage atenția arbitrilor â- 
supra unei greșite atitu
dini față de incidente 
care „pot degenera în 
busculade pe teren, nu
meroși jucători ineăje- 
rindu-se in mai multe 
locuri, fără ca arbitrul 
și tușierii să ajungă 
stăpînească situația’, 
eontinuare, circulara 
referă la un fapt .. 
care-1 înregistrăm și noi, 
deseori, în meciurile de 
campionat: „Mulți arbi
tri par șă plece de Ia 
ideea că lor le revine 
sarcina DE A ASIGURA 
CONTINUAREA MECIU
LUI PINA LA SFIRȘIT, 
ORICARE AR FJ JM- 
PREJURARltE (n.r. su
blinierea noastră). Ei se 
mulțumesc deci să eli-

să 
în
pe

ruine pe jucătorii care au 
provocat incidențele, în- 
ehizînd ochii față de 
purtarea foarte reproba, 
bijă a altor jucători".

In concluzie, comisia 
de arbitri F.I.F.A. rea
mintește tuturor arbitri
lor dispozițiile art, XII 
al. n. conform căruia 
orice jucător vinovat de 
purtare violentă sau bru
talitate va fj eliminat.

„Datoria primordială a 
arbitrului constă din A 
FACE SA FIE RESPEC
TATE REGULILE DE 
JOC MAI DEGRABA 
DECIT DE A VEGHEA LA 
CONTINUAREA MECIU
LUI IN ORICE CONDI
ȚII. Darij arbitrul nu 
poate identifica — dato
rită numărului — pe toți 
jucătorii vinovați care

trebuie eliminați, EL TRE
BUIE SA ÎNTRERUPĂ 
MECIUL ȘI SA ÎNAIN
TEZE UN RAPORT FO
RULUI COMPETENT 
CARE VA LUA, EL. O 
DECIZIE ȘI SANCȚIU
NILE CUVENITE".

De asemenea, se spune 
în circulară : „Jucătorii 
trebuie să înțeleagă că nu 
poj participa, fără să fie 
pedepsiți, la astfel de in
cidente blamabile, profi- 
tînd de faptul că arbitrul 
nu va putea deloc să 
pupă capăt unei aseme
nea situații. Dacă meciul 
gste întrerupt, FEDERA
ȚIA NAȚIONALA RES
PECTIVA VA TREBUI 
SA IA MASURILE DIN- 
CIPLINARE CARE SE 
IMPUN contra jucătorilor 
sau clubului implicat".

Cum se vede, îndrumă 
rile privesc deopotrivă 
federațiile, echipele, ar
bitrii, jucătorii și antre
norii. Și indiqă fără e- 
chivoc drumul' care tre
buie urmat. Ne-am pro
pus să le redăm avînd în 
vedere și climatul în 
care trebuie să se des
fășoare campionatul nos
tru, dar — mai ales — 
modul corect. In spiri
tul regulamentului de joc, 
îți care jucătorii noștri 
vor trebui să abordeze 
meciurile internaționale 
din această primăvară, 
jocuri foarte dificile ți- 
nînd cont de miza șl de 
caracterul lor oficial. De- 
aceea jucătorii , trebuie 
îndrumați de pe acum 
spre o comportare care 
să evite orice sancțiune 
dăunătoare echipelor și 
fotbalului nostru. In acest 
scop, ar fi foarte bine 
ca în actuala perioadă 
pregătitoare antrenorii să 
afecteze cîteva ore din 
program prelucrării re
gulilor de joc și a ulti
melor circulare privind 
disciplina dc pe teren, 
precum și a unor discu
ții pe marginea lor. După 
cum arbitrii trebuie să 
reflecteze foarte serios 
asupra modului ferm și 
energic de conducere a 
partidelor. Este o obli
gație față de interesele, 
generale ale fotbalului.

Petre GAȚU

LA... SNAGOVS.N. OLTENIȚA
leva rile, echipa Ș.N.O., cgfe 

ala Diviziei B, își 
le (începute la 8 
ov, unde va sta 
âmîni. Antrenorul

Ioa Meclzn are Ia dispoziție

La solicitarea echipei bulgare 
Dunav Ruse, care se află îh pregă
tire comună cu divizionara A, 
Sportul studențesc, la 
reșului, formația din 
Viitorul (antrenată de 
susținut un meci de 
cu oaspeți} bulgari, 
(3—0) în favoarea fotbaliștilor <jin 
Ruse.

Viitorul va aborda partea a doua 
a competiției cu următorul lot: 
Biriș, Palta.11. Nagy — portari, Fa- 
nici, Antal, Kentenes, Kovaes, Ra
tai, Bușlig, Galaczi, Pora, Keresztcs, 
Laszlo, Biro, Sovejeanu, Csergo, 
Bordi, Toacșă și Floașiu,

Cs. MAINASI

Izvorul Mu- 
Gheorghieni, 
A. Publik) a 
antrenament 

Scor : 9—0

In acest îițcepuț de an poarta echi
pei naționale s-a deschis pentru eî- 
teva nume noi, Băieți tineri și talen- 
tați, investiți cu. suprema încredere 
acordată unui fotbalist. Printre ei și 
Radu Troi, jucătorul care a reușit 
poate cșl mai rapid șj spectaculos 
salt al sezonului. Rapidui gxtrejn 
dreaptă al echipei campipape nu eșțe, 
totuși, chiar atît de tînăr cum crgd 
mulți. Pentru că în iulie, anul acesta, 
băiatul născut în Dragomireștii din 
Vale, în județul Ilfov, va împlini 24 
de ani. Adevărul este, însă, că Troi 
a început să joace fotbal destul de 
tîrziu, pe la 18 ani.

DE JUNIORI PESTE HOTARE
ANTRENORI DE LA CENTRELE

ÎNTRECERI DOTATE CU
fost gazde ale schiorilor la pro-
„CUPA UNIRII

Fundaita țem 
namo, Mircea S 
puș co 
cale, ț 
lui de 
favoraj 
antrena; 
terenul

PREGĂTIRI 
PENTRU „CUPA 

ZENO DRAGOMIR

O sarie de antre 
fâșoară activitatea 
trelor de copii și juniori au 
cipat în luna ianuarie la curșu 
îmbogățire a cunoștințelor, in mai 
multe țări. De curînd s-au întors 
din U.R.S.S., M. Birzan (Politehni
ca Iași) și M. Rotărescu (Liceul de 
fotbal București), iar din Bulgaria 

așa cum ăm mai anunțat — 
I. Savp (Centrul 23 August) și S. 
Avram (Universitatea Cluj). Peste 
cîteva zile sînt așteptați să sosească 
din Polonia, I. Rus (Liceul de fot
bal Bacău) și din Ungaria, Gh. Cos- 
ma (Progresul București) și E, Po
pescu (C.S. Tîrgoviște).

SUPRAVIEȚUITORII 
PROGRESULUI

Intr-o
să CALCULEZI, 
nmp. rateurile, 
u promovat, In- 
)ARE.

MIRCEA STOENESCU
AȘTEAPTĂ AVIZUL COMISIEI

MEDICALE

Prcgresul Bucu
rești se află în aceste 
zile in pregătire, Ia 
Băile Herculane. Irrța- 
ginea, surprinsă in fa* 
ța hotelului Hercules 
inaințea unui . antre- 

it, imagine (n 
din „vechea gar? 

bancarilor, il 
•unoațtern doar 

:iu, vrea par- 
i’ice per- 

ițsm al 
Deji nu 

de 
jucâ-

TREI DECENII ÎN SLUJBA SPORTULUI

Petre Tudsraa ua ime sti
lb Esje 
o înde- 
aprec.at

MlBWlSt

La Gura Humorului (ca de altfel 
în multe alte localități urbane și 
rurale din întreaga țară) — au avut 
loc diferite întreceri sportive dotate 
cu Cupa Unirii. Astfel, cele două 
pirtii de schi „Albu" și „Dobrin"

• Electrîum Pitești — aceasta 
este denumirea unei noi socie
tăți științifice și cultural-sportive 
cptnsțiițuită în cadrul Fabricii de 
motoare Pitești. Obiective de 
viitor t amenajarea unei baze 
sportive simple în preajma fa
bricii ; atragerea salariaților în 
practicarea disciplinelor: volei, 
tenis de masă și cîmp, handbal, 
popice.

Al. MOMETE, coresp.

40
bele de coborîre și slalom uriaș ; 
pîrt.ia „Staniște", gazda săniuțelor, 
iar la Clubul I.G.Q. și Casa de cul
tură țs-au întîlhit iubitorii tenisului 
de masă și respectiv ai șahului.

Concurșm’ile.' care au atras un 
mare număr de participanți — din
tre care mulți Ținerț.din școli și u- 
nițăți economice și spectatori, au 
dat următorii cîștigățori : Viorel 
JHunteanu (schi-coborîr-e), Constan
tin Stoian (schi-slalom uriaș) ; Mir
cea Nicolaiciuc (săniuțe popii) ; Eu
genia Boc», Cristi Lukasievicî, Va
sile Turtă, Sorin Cețățeanu, Argen
tina Troja, loan Dudcoac (tenis de 
masă — diferite categorii) ; Mircea 
Răducanu — copii și Mircea Bălan 
— seniori (șah).

Constantin FILIPOVICI. coresp.

țul Cluj), Petz 
vtața de un sp 
drăgit nvjlt : po„___ în 1942
jucător, mai iutii la Cîmpina apoi 
la Ploiești ; 1948 — este ales mem
bru in prima comisie de papite a 
orașului Ploiești ; din 1952. indepli- 
nește funcția de președinte al aces
teia. în munca prof as: anală a avut 
nujjtai sarcini d» ris?'Adere : vice- 
preșe$inte 4» Gonsiliul rt popular al 
orașului Ploiești, director la I.O.C.R.. 
director adjunct ța Institutul Pe-

• „Vă trimit o fotografie — 
realizată de mine in această iarnă 
— a unei cabane-hotel. Cabana se 
află Intr-o localitate mult cău
tată odată cu căderea zăpezii • 
Stina de Vale.

Petre NAGY, coresp.

..

trochim, deputat al orașului încă de 
la țileger-le- din 1950. Cu toate a- 
ce»:ea, P. Tudoran a găsit mereu 
timp pentru sportul iubit. Membru 
al biroului federal de popice, arbi
tru internațional din 1963 (a condus 
diferite întilniri internaționale) — 
Petre Tudoran este din luna mai a 
anului 1972, pensionar. Președinte 
al comisiei de popice, mult apre
ciată în județ, se preocupă perma
nent de ridicarea nivelului acestui 
sport. Dacă s-ar acorda și titlul de 
„activist voluntar emerit", comu
nistul Petre Tudoran l-ar merita cu 
prisosință

A. VASILESCV. coresp.

MUGURI Al PERFORMANTEI 
LA RM. VfLCEA

De cițiva ani, spartul cu mingea 
de celuloid cunoaște in Rm. VRcea 
6 mare popularitate. Antrenorii Tra
ian Aneuța și Viorel Mateeseu — 
cu un mare merit in dezvoltarea 
acestei discipline — au în Jurul k>r 
tot mai mulți jgoțari. Am prilejul 
șă vă transmit o veste care nouă, 
vîlcenilor, ne-a făcut mare bucurie. 
Este vorba despre un început de 
afirmare. Echipa Șcalii sportive din 
Rm. Vilcea. luind parte la etapa de 
calificare de Ia Hunedoara a pro
movat in divizia națională de ju- 
njori. Echipa, formată din Luminița 
Bălescu (campioană republicană ia 
copii), Mjhaela Efrim, Mihacla Un- 
guroiit, constituie, fără îndoială, un 
mugur al sportului de performanță 
vîlcean.

Pavel GIORNOIU, coresp.

— Părinții nu mă lăsau să joc fot
bal! Le era frică să nu-rni ntp pi
cioarele. Am fost eu pe la juniorii 
Sțelei, la cîteva antrenamente, dar 
<le frica părinților n-am avut curajul 
să mă dedic pe atunci fotbalului.

— Și, totuși, astăzi, porți un tri
cou al echipei campioane, ai jucat în 
Cupa Campionilor Europeni, ai fost 
selecționat în lotul de tineret și, a- 
cum, în cel național.

— Norocul meu a fost 
la U.R.E.M.O.A.S. unde 
cadrpj campionatului de 
să mă cheme să joc în echipa secției. 
I-am uimit pe toți și am fost promo
vat în echipa uzinei, pe atunci în ca
tegoria Onoare a municipiului Bucu
rești, sub conducerea antrenorului 
Marin Ivan. Viteza mea a impresio
nat pe mulți și un prieten de-al an
trenorului Nicușor, m-a luat și ni-a 
dus la Dinamo, Ia echipa de tineret. 
După un an in echipa cadeților din 
șos. Ștefan cei Măre, an în care am 
jucat numai două meciuri în campio
natul de tineret-rezerve. dintre care 
in unul numai 10 minute, după a- 
ceastă experiență nereușită, deci, am 
fost cedat Metalului București, îm
preună cu Enaehe,' în sehinibifl! Ttrt 
Gabriel Sandu. La Metalul pot spune 
că a inceput adevărata mea carieră 
de fotbalist, sub îndrumarea lui Paul 
Popescu și Dumitru Ignat.

— La MetalpI, în țjivizia secundă, 
numele tău nu s-a impus Insă prea 
mult, Cupa României a* fost competi
ția c-are te-a lansat !

— Da, eu mă pot numi „fiul Cu
pei" ! Ani prinș, împreună CU echipa 
Metalui. cîteva jocuri excelente în 
„competiția K.O.“ cu A.S.A. Tg. Mu
reș )a Sibiu și cu F.C. Argeș, la 
Cîmpina, cînd am făcut o partidă 
foarte bună, cîștigată de metaiurgișți 
cu 3—1. Așa a început lumea să vor
bească de „o extremă Ia Metalul", a 
venit și semifinala cu Rapid, într-o 
nocturnă, m-au văzut mai mulți, și 
peste puțin timp am devenit jucător 
într-o echipă de Divizia A. Și nu în
tr-o echipă oarecare, ci în echipa 
campioană ! O mare bucurie pentru 
mine, dar și, multe obligații în plus. 
Sînt conștient de acest lucru.

ca într-o zi 
lucram, în 
casă, cineva

PATINOARUL TINERETULUI LA PIATRA NEAMȚ
Elevii Liceului Calistrat Hogaș 

din frumosul oraș de la poalele 
Pietricicăi, îndrumați de profesorul 
Petre Brinzei (cunoscut ca un mare 
iubitor al sporturilor de iarnă) au 
amenajat prin muncă patriotică, pe 
terenul de sport al școlii, un pati
noar, Deschis zilnic, acesta a cu
noscut încă de la inaugurare <> 
mare afluență de tineri din muni
cipiu) Piatra Neamț dornici să-si

petreacă aici timpul liber pe... pa
tine. Se preconizează ca pe luciul 
gheții Patinoarului Tineretului — 
cum a fost numit aceșta — să so 
organizeze concursuri de patinai, 
seri de dans, jocuri distractive și 
chiar carnavaluri.

Sinț 
five și 
Piatra

Troi in momen.tul ișîrui „vede"... 
negru pe alb vestea selecționării 

sale în echipa națională
—■ Și chemarea la „națională"?!... 

Cum ăi primit această veste ?■...
— La „națională" mă gindoam eu. 

ca orice copil care începe să joace 
fotbal. Dar pentru un viitor mai în
depărtat. ^Aja c^, atuisei, cînd mi s-a 
spus că «om fost selecționat, n-am 
putut dormi mai toată noaptea.

— De ce crezi că ai fost clieraat 
în „națională"?

— Știu eu ?!... Poate pentru faptul 
că se acordă mare credit jucătorilor 
tineri. Și mai cred că jocul acela din
tre Iotul A și eel de tineret a cînta» 
rit foarte mult. Atunci, la 30 noiem
brie, in nocturna de pe „Republicii?, 
eu am făcut, poate, eel mai bun joc 
al meu de pînă acum. Am înscris 
un gol frumos în primul minut, am 
reușit și cîteva- curse foarte bune, ți 
probabil că toate acestea i-au plăcut 
antrenorului Valentin Stănesou.

— Care crezi că sînt marile tațfe 
calități ?

— Cred că viteza e prima mea ca
litate. Poate și șutul, și driblingul, 
poate și explozia din start, cum zic 
unii. Dar, acum, la defecte mi-e gîn- 
dul in primul rind.

— Și defectele ?....
— Știu că sint destule! Șutul cu 

stingul, plasamentul. comhintițiile... 
Trebuie să lucrez mult iu aceste 
direcții. Pentru că toată lumea a® 
astăzi alte pretenții do la mine. Și, 
eu, in primul rind. Pentru că uii 
vreau ca bucuria aceasta a naționa
lei să fi fost doar... visul unei nopți 
de iarnă. Mi s-a oferit o mare șansa, 
trebuie să mă bat pentru ea !...

...Radu Troi, golgeterul de toamnă 
al lui F.C. Argeș, se gîndeșie foariL 
serios la tricoul cu nr. 7 al echipei 
naționale... .■

Mircea M. IONESCU
așteptate asemenea iniția- 
din partea altor școli din 

Neamț.
Romeo GROAPA, coresp.

în toamnă, la Caran
sebeș, au început între
cerile de atletism ale 
elevilor în cea de a îț-a 
ediție a „Cupei Zeno 
Dragomir". Ca și în a- 
nul școlar 
competiția 
stîrnește un mare inte
res în rîndul elevilor 
care și acum, în plină 
iarnă. Se antrenează se
ric» pentru a participa 
în continuare la aceas
tă întrecere. După cum 
se știe, memorialul cu
prinde 7 concursuri, 
dintre care două se des
fășoară toamna ți cinci 
primâvarsț. în fotogra
fie Adriana Tatiuc (Li
ceul nr. — adeptă 3 
stilului Fossbury -—
care a reaiiiaț în toam
nă. la înălțime 1,55 m și 
me 4,93 m. De reținut 
amintită a fost declarată

i.

precedent,
omagială

la lungi- 
că eleva 
cea mai

bună sportivă in anul de invăță- 
mînt 1971,1972.

Dinu Doru GLĂVAN, coresp. jud.

• Cupa 24 ianuarie la șah și tenis de masă în orașul Tulcea. 
Cîștigători : Ion Roibitu — la șah (din 32 de concurent’) și Vasile 
Franulea de la Liceul agricol — la tenis de masă (din 38 de 
concurenți).

Pavel PEANA, coresp. județean

LOTO-PRONOSPORT
LOTERIA IN OBIECTE — O 

ATRACTIVĂ POSIBILITATE 
DE CIȘTIG

Ne aflăm în plină perioadă de 
vînzare a biletelor Loteria în o- 
biecte organizată de Administrația 
de Stat Loto — Pronosport, o nouă 
formă de joc atractivă cu mari po
sibilități de ciștig.

Participanții pot cî.știga la această 
tragere : autoturisme DACIA 1300 
și premii în obiecte în valoare de 
20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 lei etc. în 
număr NELIMITAT.

Precizăm că participanții vor pu
tea să-și aleagă singuri obiectele în 
limita sumei cîștigate și conform 
listelor de obiecte afișate. în afara 
autoturismelor, se mai pot ciștiga : 
televizoare, aparate de radio, frigi
dere, diverse tipuri de mobilă, mo
torete, biciclete, stofe, confecții șa. 
Procurați-vă din vreme biletele. 
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRON’OEXPRES NR. i DIN 24 IANUA

RIE 1Ș7Ș
Fond general de premii : 2 904 922 lei,

din care 1 705 509 lei report.
Extragerea I : 19 2 25 42 14 34 
Extragerea a It-a : 38 3 t6 10 30 
Plata premiilor va începe in Capitală 

de la 1 februarie, pină la 10 martie ; tn 
țară de la 5 februarie pină la 10 mar
tie 1973, Inclusiv.
PREMIILE TRAGERII LOTO DIN W 

IANUARIE 1973
Extragerea I : Cațeg. 1 : 3 variante 2a% 

a 41 224 lei și 3 variante 10% a 16 490 
lei : a 2-a : ' ' *
15,90 a s oio lei ; a 4-a : 21,05 a 
lei ; a 5-a : 172,55 a 459 lei : a 
208.50 a 360 lei. '

Extragerea a Il-a : Categ. A : 1 
riantă 25% a 56 23t lei și 4 variante l0u/„ 
a 22 492 lei ; B : 1 variantă 25% a 19 493 
lei Și 7 variante 10% a 7 71)7 lei: C ; 11,65 
a 6 358 lei: D: 40.80 a 1816 lei'; E:
45,75 a 1618 lei ; F : 48,80 a 1518 lei ;
Z : 1 291 a 100 lei.

Premiul de 56 23f lei de la extragerea
a Il-a categ. A jucat pe o variantă
25% a revenit participantului ROK- 
NOVAT GHEORGHE din Ițcanl _ su
ceava.

3,30 a 
is» ; a 
172,55

a 16 490 
a S-a : 

a 3 760 
a G-a :

va-

T
Rubrică redactată de 

LOTO — PRONOSPORT



A TOVARĂȘULUI NICOLAt CfAUȘLSCU,

(Urmare din pag. V

' prindere a actualului plan cincinal 
înainte de termen.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Uzinele „Electronica" 

, prilejuiește o nouă manifestare de 
dragoste și atașament față de 
(partid, față de conducătorul iubit 
'al poporului nostru.

Veniți în întîmpinare, Gheorghe 
ÎJoldur. ministrul industriei con

strucțiilor de mașini-unelte și elec
trotehnice, și Ștefan Șuteu, direc
torul general al uzinei, conduc pe 

(înalții oaspeți în moderna între
prindere, unde le prezintă la 
ceput noile tipuri de aparate 
radio și televizoare.

Sînt prezentate apoi camera 
televiziune industrială realizată 
specialiștii uzinei.

în secția în care lucrează stu
denți de Ia politehnica bucureștea- 
nă, prof. dr. Ion Cătuneanu, de
canul facultății de electronică, care 
conduce lucrările elevilor 6ăi, in
formează pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu că ei își desfășoară acti
vitatea practică în trei uzine de 
specialitate. La „Electronica" stu
denții construiesc aparate de radio, 
contribuie, alături de profesorii lor, 
la rezolvarea problemelor vizînd 
îmbunătățirea calității și fiabilității 
aparatelor.

In aceeași atmosferă de entuziasm, 
vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

în
de

de 
de

a continuat la Fabrica de calcula
toare, vlăstar al științei și tehnicii 
românești, la Filatura de lină piep
tănată București, cea mai mare 
unitate de acest gen din țară, la 
Fabrica 
gate, în 
Centrala 
cercetări 
utilaje de acest gen.

în încheierea vizitei în Capitală, 
conducătorii de partid și de stat 
sînt oaspeții colectivului întreprin
derii „Electroaparataj".

Muncitorii Constantin Niculescu 
unul din veteranii întreprinderii. 
Aurel Mihuț și Radu Alexandru se 
apropie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și exprimă hotărî rea tu
turor tovarășilor lor de a îndeplini 
cu mult înainte de termen preve
derile actualului plan cincinal, con
vinși că astfel contribuie la înfăp
tuirea mărețelor obiective ale pa
triei noastre, trasate de Conferința 
Națională a partidului.

La ieșirea din întreprindere, to
varășul Nicolae Ceaușescu este în
conjurat de o mare mulțime de 
oameni — mii și mii de muncitori 
din întreprinderile apropiate, care 
ies din schimburi, cetățeni din car
tier — care, la vestea prezenței 
conducătorului iubit al partidului 
și statului nostru, s-au adunat în 
fața fabricii. Din sute de piepturi 
se scandează : „Ceaușescu P.C.R. F, 
„Ceaușescu și poporul U, „Ceaușescu 
— la mulțî ani

de mașini-unelte și agre- 
a cărei incinta se află 
industrială și Institutul de 
și proiectări specializat în

Secretarul general al partidului 
mulțumește mulțimii, stringe mîna 
a numeroși cetățeni, este îmbrățișat 
cu dragoste. Se cîntă tradiționalul 
„Multi an; trăiască", cei prezent! 
exprimînd astfel, după obiceiul po
porului nostru, urarea lor fierbinte 
cu prilejul aniversării nașterii tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Se încinge o uriașă Horă a Uni
rii. prinos al maselor adus istori
cului act de la 24 Ianuarie.

Cunoscutelor strofe ale patrioti
cei melodii li se adaugă versuri 
noi. înscriind un arc peste timp, 
un poem al unirii tuturor fiilor po
porului român în jurul marelui său 
fiu, conducătorul iubit. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :

Hai si dăm mină cu mină, 
Tot poporul împreună 
S3 cinstim conducătorul. 
CS-i iubit 'de-ntreg poporul

Să-i urăm 
De succes
Viață lungă. fericire. 
Pentru-a patriei cinstire.

zile senine, 
să-i fie pline.

în această atmosferă înflăcărată 
de mare sărbătoare, expresie emo
ționantă a sentimentelor întregului 
popor, se încheie vizita de două 
zile a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in mijlocul creatorilor de bunuri 
materiale și spirituale din Capitala 
patriei noastre.

/
RUGBYUL EUROPEAN LA ÎNCEPUT DE AN

li prevăd o frumoasăJOE FRAZIERPREGĂTIRILE PENTRU OLIMPIADA 
DE LA MONTREAL CONTINUĂ

O declarație a lui L. Chantigny,
vicepreședintele comitetului de organizare
MONTREAL, 24 (Agerpres). — 

Dezmințind unele știri potrivit că
rora Jocurile Olimpice de la Mon
treal din anul 1976 s-ar afla în 
impas din pricina întîrzierii con
strucțiilor olimpice, vicepreședintele 
Comitetului de organizare a celei 
de-a 21-a ediții a Olimpiadei de 
vară, Louis Chantigny. a declarat 
că olimpiada va avea loc la Mon
treal asa cum s-a stabilit de către 
Ct.I.O. Pe de altă parte, purtătorul 
de cuvînt ăl Comitetului olimpic 
canadian a confirmat că raportul 
cu privire la stadiul pregătirilor o-

limpiadei va fi prezentat Comisiei 
executive a C.I.O. în luna februa
rie a acestui an. Raportul de acti
vitate conține date privind buge
tul jocurilor, stadiul construcțiilor 
sportive și al satului olimpic, 
„chiar și în cazul cînd guvernul ca
nadian nu va aloca o sumă sufici
entă pentru realizarea construcții
lor olimpice — a subliniat L. Chan
tigny — Jocurile de Ia Montreal se 
vor putea autofinanța prin lansa
rea unei loterii naționale, emisiuni 
de timbre olimpice, monezi come
morative etc.“

carieră învingătorului meu“
NEW YORK, 24 (Agerpres). — 

A doua zi după fulgerătorul său 
succes în fața lui Joe Frazier, 
noul campion mondial la categoria 
grea, George Foreman, a acordat 
un interviu reprezentanților pre
sei internaționale. între altele, el 
a declarat că dorește să fie un 
campion mondial activ, să călăto
rească mult, să-și apere titlul cît 
mai des și împotriva unor adver
sari care să fie demni de titlul de 
șalanger. „în următoarele două 
luni mă voi consacra vieții de fa
milie, apoi mă voi reîntoarce în

• După meciul cu Franța, XV-le României va mai juca cu Spania
• Competiția similară a juniorilor va fi găzduită de

Intr-un fel o replică Ia Internatio
nal Board, Federația Internațională 
de Rugby Amator (F.I.R.A.) cuprinde 
federațiile europene de specialitate 
(mai puțin cele din Marea Britanie), 
precum și cîteva din cele africane 
(Maroc, Tunisia, Algeria, Senegal, 
Republica Malgașâ). Tn principiu, 
F.I.R.A. se bucură de adeziunea a 21 
de federații naționale. Alte două — 
Ungaria și Israel — sînt în curs de 
înființare. Ele au și anunțat, încă din 
vara anului trecut, că își vor da ade
ziunea la acest for internațional al 
rugbyulul.

Iată o realitate care demonstrează 
popularitatea pe continentul nostru și 
în cel african a rugbyulul, disciplină 
sportivă cu îndelungată tradiție în 
multe țări, în Franța mai ales, care 
este de fapt (și de drept) inițiatoa- 
rea acestei organizații sportive inter
naționale. în mod practic, federația 
franceză de rugby a fost aceea care 
a militat pentru existenta unui for 
cu o mare autoritate, destinat să în
drume activitatea rugbystică ta prin
cipal din Europa, să sprijine unele 
federații naționale, mal puțin experi
mentate pe plan competițional si, in 
general, să coordoneze. — prin elabo
ra-ea unui sistem — marea masă a 
pra.-ticanților sportului cu balonul 
oval de pe continent. Subliniem ma
rea masă, deoarece numai în Franța 
numărul celor eare practică acest 
sport, trece de 300 000.

România, una din țările europene 
fn care rugbyul a pătruns cu multi 
ani in urmă — în vară. federația 
noastră de resort își va sărbă’ori 60 
de ani de existență — a pledat con
secvent pentru viabilitatea 
activînd in 
răspUnzlnd 
inițiate și 
sportiv.

cîștige trofeul, ta urma acelui 15—14 
cu Franța, la București.

Rugbyști! tricolori au ocupat locul 
II și la ultima eciție a competiției, 
cea din anul 197172. cupă XV-îe 
Franței. Pentru edificarea cititorilor 
noștri, vom reaminti rezultatele teh
nice înregistrate în această ediție:

• Franța — România (Bezie-s) 
31—12

• Franța — Cehoslovacia (Colmari
68-3

• Franța—Maroc (Casab'acca) 72—3
• România

58—6
Maroc (București)

• România—Cehoslovacia
22—3

(Vyskev)

• Maroc 
21-3.

în afara acestor tatl’nlri. care au 
stabilit ocupantele crimeice petru 
locuri In clasament fin ortfire: Fraa- 
ța. ROMANIA. Mame *ă Ceteadma- 
cta). în .Cupe raghir b» FIR.A" S-A
ma- întflnit. ta gr-cpe B

Cehoslovacia (Sfiita

și Maroc
țara noastră

CIștigătcarea ediției 19721973 a l 
trecerii va fi cunoscută către fine 
lunii

(in aprilie)

decembrie.

i I:aI5a_

★
■ patru tineri sportivi sînt laureații ultimelor campionate 

rc::-.a; a-ttsti: ale R.D. Germane, desfășurate la 12 și 13 ianuarie 
yș'.tnda ie gheață a patinoarului acoperit din Karl Marx-Stadt. Vedem 
in această fotografie fde la stingă la dreapta) pe Jan Hoffmann și Sonja 

.-g—.- :i.: in probele individuale, alături de Romy Kermer
■ Oesterreich. care au cucerit titlul in proba de perechi.

Foto : A.D N.

;ens
și Rc

Barrtiosa: I. Franța. 2 
ROM.AXLA

V rfrr- i F-a-ța 1 Seenta. 
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»» JOCURILE AFRICANE REFLECTĂ PROGRESUL

SPORTULUI IN CONTINENTUL NEGRU u

sala de antrenament pentru că 
boxul nu este un sport pe care 
să-l dai prea mult timp uitării". 
Comentatorii remarcă faptul că 
Foreman, după succesul său, a re
fuzat să participe la diverse recep
ții mondene la care fusese invitat, 
mulțumindu-se să bea un pahar 
de oranjadă în timp ce prietenii 
Iui au fost serviți cu șampanie. Tn 
ceea ce-1 privește pe Joe ~ 
afectat desigur și rănit în 
său propriu, nu s-a arătat 
blic. El a primit totuși în 
sa de hotel cîțiva reporteri cărora 
le-a mărturisit cu sinceritate că, 
analizînd bine desfășurarea meciu
lui, nu găsește nici o scuză înfrîn- 
gerii sale.
foarte 
moașă 
boxul 
vanșa 
cred că mai degrabă noul campion 
îi va întîlni pe Cassius Clay, deși 
acest meci nu ar avea nici o sem
nificație".

Frazier, 
amorul 
în pu- 
camera

„Foreman este un boxer 
puternic și îi prevăd o fru- 
carieră. Nu voi abandona 

și voi încerca să obțin re
in fața lui Foreman, dar

★
de la Kingston, 

a declarat că 
extenuat și lip-

Arbitrul întîlnirii
Arthur Mercante 
Frazier era atît de 
sit de pregătire, încît avea impre
sia că ar disputa... a 16-a și a 17-a 
repriză din meciul său cu Cassius 
Clay.

★
Comentînd meciul de luni seara, 

corespondentul ziarului ..Daily 
News" este de părere că G Fore
man ar fi o reîncarnare a lui Joe 
Louis, Ca și „bombardierul din 
Detroit", în afara forței loviturilor 
sale, posedă o gamă pugilistică 
aproape completă, are viteză și 
precizie.

PROFIL

GEORGE FOREMAN
Noul campion la toate categoriile al boxerilor profesio

niști, s-a născut la 
22 Ianuarie 1948 in 
orașul Marshall din 
Texas. Are 1,92 m 
înălțime și 97 kg. A început să practice 
sportul cu mânuși in anul 1966 și nu
mai după 2 ani a 
fost selecționat în 
echipa olimpică a Statelor Unite care 
a participat la .1.0. din 1963 unde Fo
reman a cucerit 
medalia de aur. Și-a început ca
riera de profesionist în toamna a- 
celuiași an. La ora 
actuală ei are în palmares 38 de meciuri profesioniste 
și tot atîtea victorii. Dintre acestea. 
33 de partide au 
fost cîștigate prin K.O.

RCV-Xk:*

lugvlasia

*

Petre HENT

• Spania
2-5—4

* Italia 
15—7

^ea-X 1
La a

* Spania 
21—7

J.C. 
este necesară o 

în activitatea consi- 
bugetul

urmă, cînd fi

modalitățile de exprimare 
pe plan competițional. o 

.Cupa națiunilor". Declar. -

este unul

l FI.R.A.. 
diversele ei organisme si 
prompt la tpate acțiunile 
organizate . de acest for

de state membre,

• im 
ftXX 3

Ingeslavia (Madrid)

k k # - # # # # £

ultimele știri o ultimele rezultate ^ultimele știri
TURNEUL DE ȘAH DE LA VARȘOVIA

După 6 runde. în turneul internațional 
de șah pentru juniori de la Varșovia, 
se menține lider polonezul BelcziR cu 5 puncte, urmat de românul ion Bi-

răescu cu 4Va P și sovieticul Kisnev — 3 p. In runda a 6-a, Birâescu '-a în
vins pe Kulikowski, iar Belczik a remi
zat cu Erenfeit.

NOU LIDER IN RALIUL MONTE CARLO

IN C.C.E. LA BASCHET : IGNIS VARESE — DINAMO 
BUCUREȘTI 84—60

VARESE, 24 (prin telefon). In meciul 
de baschet disputat în localitate, în 
cadrul sferturilor de finală ale d.C.E.,

echipa Ignis, deținătoarea trofeului, a cîștigat în fața formației Dinamo 
București cu scorul de 84—60,

AHUII K 10S AWltS
-i Re

Shoe-

- - -

5.500 KM DE ÎNTRECERE

ani.

des- 
vor-

fată o 
pentru

în anul 
început

lu- 
se 
pe

fost arbitrul, 
gata să bage 
fost, de fapt.

PENTRU INSIGNA 
FESTIVALULUI

întreaga Cehoslovacie 
de

TOTI CEI 22 DE JUCĂTORI 
SUSPENDAȚI I

zine. Primii 1 000 de laureați 
insignei Festivalului au și fost 
semnați. în aceste zile. timpul meciului de 

echipele Queretaro si 
Guadalajara, derbyul 
mexicane. Incit tede-

ca 
se 

sporturl-

tică Marele număr de participant 
fac ca probele să se desfășoare zil
nic pe diferite stadioane și în ba- 

ai 
de-

Marete magastn universal »H»rumu 
din Tokio are un etaj consacrat exc'ușiv 
articolelor de sport de cele mai felur’'® 
genuri, tnceptnd cu palete pentru tenis 
de masâ ;i terminînd cu ambarcațil rea
lizate din fibre sintetice. La 
exista ,1 o sal» special» P®ntf“ 
rea sehiurllor, bocancilor șt legaturilor 
de schi tn condiții similare eu 
pirtll de «Spada 1 Act. orlee cumpără
tor are posibilitatea s» •,2ct®SSL«!! 
scurtâ coborlre pe un covor de' P1*’*10 
vj — •• ipune — amatorii ou lipsesc..»

CELE 10 „DOMNIȘOARE 
DE ONOARE" ALE 

ATLETISMULUI

metri 
soldat 

deosebite

CERDAN JR. NU RENUNȚA...

s). — Intr-o
3 recentelor 
:ane", desfăsu- 
rul general al 
aportului afri- 
gâ. a subliniat- 

Jocurilor afri- 
Brte • reflectare fidelă a valo- 

A- wambfa a sportului in Con- 
■aeaaai acera, deși la ele nu au pu- 

îyeni a 
recunos-

. progre

M.W AORK. 21 ( Agerpres). — S-a
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Una din 
s fir A., 
reprezintă __ . ..
satS în anul 1965/1966. competiția a 
cunoscut, încă din start, un interes 
maior, la ea participînd mai bine de 
jumătate din numărul țărilor afiliate. 
„Cupa națiunilor — FIRA" și-a men
ținut o frecventă regulată, ajungînd 
in acest an 1a a VIII-a ediție. De 
notat că România a avut o prezență 
remarcabilă In toate edițiile de pîr.ă 
acum, reușind sâ-șt păstreze constant 
locul 2 în clasamentul general, iar la 
una din ediții (1968'1969) chiar să

Este un lucru obișnuit 
pre atletismul feminin să 
beascâ ca despre „regina 
lor" Recent. revista americană. 
„Womans Track and Field World" a 
publicat rezultatele anchetei orga
nizate anual pentru desemnarea ce-

• Italia — Portugalia (PadoraO •—•
Portugal»» t’sab

• Spania — Italia rMadi
• Spania — Italia (Ivrăa) 6—6
Tn urma acestor renhate. tartea a 

doua a clasamei ge-.e-al al „C=- 
pei nșțftmîîor FIRA" a-ată a-‘.ft’ ■
5. Spania. 6. Italia, 7. Partagaba a. 
Iugoslavia. Cehoslovacia a retrogra
dat în grupa B. locui ei fiind 
Spania.

Ediția a VBI-a (1972-19731 
de nu mai puțin de 10 tatii: 
trei dintre ele jucîr.d și echipa R 
niei. Una din ceie trei Ir.tltairi 
avut loc, la Constanța, cu echipa 
Franței (scor: 6—15). Celelalte detd 
cu Spania și Maroc, se vor dspota I 
primăvară, la Bjcureșt: r:rst. 
aprilie). Celelalte partide ale actuali 
ediții a competiție: sînt: Franța—Ma
roc, Spania — Franța. Maroc — Spa
nia, Polonia — Cehoslovacia. Tțal.a — 
Iugoslavia, Portugalia — Ila. a. Iu
goslavia — Portugalia.

lor mai bune atlete din lume, care 
sînt prezentate cititorilor drept 
„cele zece domnișoare de onoare ale 
reginei"! 47 de ziariști, In 27 de 
țări, și-au exprimat preferințele cu 
privire la cele mai bune zece atle
te ale anului trecut

In mod practic toate aceste „dom
nișoare de onoare" sînt de fapt 
campioane ale celei de a XX-a e- 
diții a J.O., cu o singură excepție ■ 
Argentina Menis I Deși posesoare a 
unei medalii de argint exce'enta 
atletă româncă a fost totuși prefe
rată Dovadă a valorii recordului 
mondial la aruncarea discului sta
bilit de ea în cursul sezonului 
trecut.

Ordinea „celor 10“ este următoa
rea i Heide Rosendahl (săritură în 
lungime si ștafetă 4x100). Ludmila 
Rraghina (1500 m). Renale Stecher 
(100 si 200 m). Mary Peters (pen
tatlon). Ulrike Meidorf (săritura In 
înălțime). Monika Zerf (400 m). An- 
nelie Erhardt (100 m garduri). Na- 
dejda Cijova (aruncarea greutății). 
Faina Melnik și Argentina Menis 
(aruncarea discului).

După cum se știe, boxerul de ca
tegorie semimiliocie Marcel Cer
dan jr fiul regretatului Marcel Cer
dan, fost campion al lumii, a eșuat 
în tentativa sa de a deveni cam
pion al Franței, pierztnd la puncte 
meciul eu Gallois. După înfrfngere, 
Marcel Cerdan a declarat ziariști
lor că nu s-a decis să renunțe Ia 
activitatea competițlonală. urmînd 
ca zilele acestea să-și reia 
antrenamentele. Cerdan a arătat că 
va abandona boxul după un meci 
tn care va termina învingător. Va 
fi lungă așteptarea noastră 7

anac-.tatea • 
aveau cocnpew?: 
a c- carr f—
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de la 
cepu- 

lurneu au 
reprezen-

e ei figurează Și 
al lumii Boris 
orii fac demer- 
ermina să parti- 

meu și oe campionul 
maestru american

sul țărilor Africii negre în sportu
rile de echipă, care pînă acum erau 
dominate de țările Maghrebului. A- 
ceasta mai ales la fotbal. baschet, 
handbal și vpțgi, ceea ce denotă că 
sportul african—este pe-cale să ocupe 
un loc tot mai important în ierarhia 
sportului internațional.

Am constatat, de asemenea, cu plă
cere, a spus J. C. Ganga, apariția 
multor tineri, care vor prelua șta
feta de la „veterani". Avem în pre
zent pe Akii-Bua și Keino, dar există 
.-•j. zecile alții care așteaptă să le ia 
locurile și-1 voi aminti numai pe ti- 
nărul tanzanian Filbert Bay, învingă
torul Iui Keino. în ceea ce privește
promovarea sportului african. ' ~ 
Ganga a arătat că
mai mare unire 
liului. De altfel, a spus el
acestui organism va fi subvenționat
pe viitor de 35 '
prima subvenție importantă, de 150000 
de dolari, venind din partea Nigeriei.

Referindu-se la viitorul Jocurilor 
Olimpice, J.C. Ganga a sugerat că 
ar fi de dorit, pentru a evita gigan
tismul constatat la ultimele ediții, să 
se organizeze jocuri eliminatorii pe 
continente, pentru a aduce această 
competiție Ia dimensiuni sportive și 
umane mai rezonabile. Dar acest lu
cru rămîne să fie examinat, intrucît 
sportul capătă o dezvoltare conside
rabilă în zilele noastre, este un fe
nomen social și toată lumea dorește 
să participe la el.

Lumea boxului profesionist are 
de trei zile un nou campion 
mondial la toate categoriile : ne
grul american George Foreman. 
Cu citeva zdravene upercuturi 
de dreapta, el a reușit să spul
bere în numai 4 minute și ju
mătate teribila dar primitiva 
mașină de pumni care se nu
mește Joe Frazier, fostul cam
pion al lumii, omul care a plătit 
cu trei săptămini de spitalizare 
victoria asupra superbului teh
nician Cassius Clay. Ce a ratat 
Clay a demonstrat Foreman: su
perioritatea boxului mai tehnic 
în fața „șocului", a forței brute.

Dar cine este noul campion 
mondial, despre care, pînă nu 
de mult, nu se știau prea multe 
lucruri ?

George Foreman
din cei șapte copii ai unui mun
citor feroviar. La scurt timp 
după debutul său în sportul cu 
mănuși, s-a făcut remarcat in
tr-un turneu de juniori la San 
Francisco, apoi intr-o altă corn 
petiție, de data aceasta rezerva
tă seniorilor, la Las Vegas El 
a impresionat îndeosebi prin mo
dul inteligent cu care își folosea 
avantajul alonjei. Selecționat 
pentru J O. din Mexic, Fore
man cucerește medalia de aur 
in ciuda faptului că avea in 
palmares doar 24 de meciuri 
Printre învinșii săi la J.O. s-n 
numărat ți „greul" român Ion 
Alexe, pe care actualul campion 
mondial l-a învins atunci la 
puncte, după trei reprize 
luptă.

in plină iarnă, 
zonul de turf continuă 
tn insula britanici 
Jocheul Terry Bicdle- 
eombe ți calul său 
„InisTnman* au de tre
cut un obstacol in 
plus, pir.ă Ia victorie, 
trebuind să sară peste 
„Moțțne Royal' fi_bie- 
tul Geoffrey 
mark, proiectat ta că
zătură ta cițiva 
Accidentul 
fără urmări
— a fi decis cursa, in 
favoarea celor dinții 

Foto:
ASSOCIATED PRESS

în 
fâșoară în momentul 
foarte originală competiție 
dreptul de a purta insigna Festiva
lului i un „F“ emailat. într-o fru
moasă compoziție artistică. Compe
tiția are drept rcop recrutarea u- 
nor noi talente, posibili participanți 
la întrecerile sportive din cadrul 
Festivalului Mondial al tineretului 
ți studenților, programat în această 
vară la Leipzig.

La această competiție de mase 
iau parte tineri de pe întreg cu
prinsul țării, ca și studenți străini 
aflați în universitățile cehoslovace. 
Concursurile se desfășoară la dife
rite ramuri de sport, printre care 
înotul, alergările, săriturile în lun
gime Si înălțime, orientarea turis-

Cea mai lungă croazieră din 
me pentru echipele de iahturi 
desfășoară o dată la doi 
ruta Capetown — Rio de Janeiro. 
Prima cursă a avut loc 
1970. iar cea de a doua a 
acum cîteva zile. De-a lungul unui 
traseu care măsoară aproximativ 
5 500 km. se întrec 45 de echipaje.

în anul 1970, cursa a revenit e- 
chipajului „Ocean Spirit”, condus 
de francezul Eric Tabarly. care, la 
această ediție, nu va fi prezent

Atît de mare a fost scandalul 
provocat, în 
fotbal dintre 
Universidad 
ligii a două 
rația de specialitate a trebuit să 
analizeze incidentele produse pe du
rata a... trei ședințe I în cele din 
urmă, 39 de persoane au primit 
sancțiuni i antrenorii celor două e- 
chipe, masorii, conducătorii și toți 
cei 22 de fotbaliști suspendați pe 
diverse termene.

Surprinzător, singurul care a scă
pat cu fata curată a 
deși toată lumea era 
mîna în foc că el a 
adevăratul vinovat 1...

Titlul olimpic a fost folosit de 
Foreman ca o trambulină de pe 
care s-a lansat în viitoarea bo
xului profesionist. Ajutat de is
cusința unui manager valoros. 
Sandy Saddler (fost campion 
mondial la categoria pană in pe 
rioada 1948—1957) și de sfaturile 
excelente ale unui alt ex-eam 
pion mondial, Archie Moore, ti- 
nărui Foreman se strecoară ne
învins prin plutonul greilor pro 
fesioniști, evitîndu-i pe cei mat 
puternici dintre ei, îmbogățin- 
du-și palmaresul cu victorii ina- 
irite de limită. Americanul John 
son Boome și canadianul George 
Chuvalo sint cei mai cunoscuți 
dintre învinșii săi. George Fo
reman a luptat cu foarte mulți 
boxeri de mina a doua. Cu nu 
mai un an in 
gura pe locul 3 in clasamentul 
mondial al „greilor", el s-a bă
tut la Madison Square Garden 
cu un boxer clasat pe locul... 
33. brazilianul Luis Faustino 
Pires, pe care l-a făcut K.O. în 
rundul 4 Succesul obținut în 
fața lut Frazier — cucerirea ti
tlului mondial — marchează cea 
de a 35-a victorie prin K. O și 
al 38-lea succes consecutiv

George Foreman, noul campion 
al lumii, este căsătorit, are o fe
tiță in virstă de... 14 zile și — 
cind nu se antrenează pentru 
meciuri — urmează cursurile de 
sociologie ale Facultății Hayward 
din California.

Din cauza timpului nefavorabil, 
ninsoare abundentă care a blocat 
unele șosele. ciocniri între mașini, 
numai 60 de echipaje au ter
minat parcursul comun Monaco— 
Vals Les Bains — Uriage — Mo
naco. în probele speciale ale a- 
cestul parcurs poleiul a pus și el 
la grea Încercare pe concurenți.

în clasament conduce acum suede
zul Ove Andersson, urmat de fran
cezul Therier si italianul Munari. 
Liderul pilotează o mașină Re
nault Alpine. Tn timpul acestei pro
be, clteva echipaje au derapat $1 
s-au prăbușit tntr-o prăpastie, dar 
pilotii au scăpat numai cu citeva 
răni ușoare.


