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DRAGOSTE FIERBINTE. RECUNOȘTINȚĂ, 
ÎNĂLȚĂ STIMĂ ȘI PREȚUIRE 

PENTRU CONDUCĂTORUL IUBIT 
AL PARTIDULUI ȘI STATULUI NOSTRU!

TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

kA FOST CONFERIT TITIUL

Vineri dimineața- într-un ca
dru solemn, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost conferit titlul de 
Doctor Honoris Causa al Universi
tății din București, expresia înaltei 
prețuiri pe care întreaga obște u- 
niversitară, 
a țării 
fruntea 
tru.

Acest

științifică și culturală 
o acordă activității sale tn 
partidului și statului nos-

eveniment memorabil 
vieții științifice românești se adau
gă numeroaselor și profund semni
ficativelor momente care au cele
brat împlinire- a 55 de ani de viață 
și 40 de ani de activitate revolu
ționară a celui mai iubit La al po
porului român, de numele căruia 
se leagă marile înfăptuiri ale na
țiunii noastre pe drumul edificării 
socialismului, prestigiul cuceri: de 
România pe toate meridianele lu
mii.

în aceeași atmosferă de mare săr
bătoare populară cane a domnit în 
aceste zile, cu același entuziasm 
care a unit în vibrante expres:: 
toate generațiile, a fost tntlmpinat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și la 
sosirea în Aula Universități: bucu
re? tene.

în întimpinare se aflau repre
zentanți ai corpului didactic uni
versitar, alături de sute de stu- 
denți, care intonau cu înflăcărare 
tradiționalul „La mulți ani F, 
scandînd cuvintele atît de dragi și 
care fac astăzi înconjurul întregii 
țări : „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu—P.C.R.“.

La intrarea în edificiul universi
tar, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilaiți 
conducători ai partidului și statului, 
sînt salutați cu căldură de tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul educației și învățămînbului, 
Ion Traian Ștefănescu, ministrul 
pentru problemele tineretului, prof.

George Ciucu, rectorul Universității 
din București, de numeroase per- 
sonatițiți ale vieții științifice si în- 
vățămintului din întreaga țară.

în uralele și ovațiile celor pre- 
zenți în aulă, iau loc în pre
zidiul festivității tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei Republicii Socialiste România 

. Șt președinte ai Comisiei de refe
reați pentru decernarea titlului de 
Doctor Honoris Causa, precum și 
președinții consiliilor rectorilor din 

-ar‘-e. centre de învățămînt supe- 
țării și alte remarcabil* 

personalități aie vieții științifice
în sală se aflau membri și mem

bri sjpleanți ai Comitetului Exe
cutiv, secretarii C.C. al P.Cfii, 
membri ai CC. al P.CJU ai Con- 
stlinlj- de Stat și ai guvernului, 

jude- 
tanti ai 

ai mișcării 
noastră, re-

FELICITĂRILE
ADRESATE

primii-secneta.-: ai comitetelor 
lene de partid, vechi mi 
partidului comunist și 
muncitorești ulo țara 
prezentau-: ai instituțiilor centrale 
fi organizațiilor obștești, oameni de 
cultură ș: artă, cadre didactice u- 
niveuitaze, ue mare nnmăr oe » 
den ți.

Tu deschiderea festivriățh a îpa’ 
cuvîntul tovarăyri Prul K-eu.es- 
cu-Mizfi. Rectorul George C ec. 
a dat auo: ciure referatului Co
misiei pentru decernarea titlul, 
de Doctor Honoris Causa ' tovară
șului Nicolae Ceaașesru pentru 
merite excepționale în' luata de 
eliberare socială și națională a to
porului român. în ooera de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în România, 
pentru contribuția deosebită la în
tărirea Partidului Comunist Ro
mân și creșterea rolului său de 
foriă politică conducătoare a so
cietății, la dezvoltarea și îmbo
gățirea gîndirii marxist-Ieniniste si 
practicii revoluționare, pentru 
rodnica activitate consacrată afir
mării României în viața interna
țională. dezvoltării relațiilor sale 
cu țările socialiste, cu celelalte 
state ale lumii. întăririi unită',:: 
țărilor socialiste, a mișcări: comu
niste șl muncitorești intemaționa-

DE ȘEFII 
MISIUNILOR

(Continuare fn pag. a 4-a)
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P-eședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Românte. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit vineri la amiază, la Palatul 
Republicii, pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați in tara noas
tră. care i-au prezentat felicitări 
cu prilejul celei de-a 55-a ani
versări a zilei sale de naștere.

La solemnitate au fost de fată 
tovarășii fon Gheorghe Maurer. 
Maneg Mănescu. Paul Niculescu- 
Mizil. Gheorghe Pană. Virgil Tro- 
fîn, flie Verdeț. Vasile Vîlcu. Ste
fan Voițec, Miron Constantinescu. 
Constantin Stătescu. secretar al 
Consiliului de Stat, și George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne.

După prezentarea felicitărilor de 
către șefii misiunilor diplomatice, 
a luat cuvîntul ambasadorul Jaro
mir Ocheduszko, decanul în func
țiune al corpului diplomatic, care 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele corpului di
plomatic si al său personal, ce’e 
mai bune urări si sincere felici
tări cu prilejul aniversării zilei 
de naștere.

Rărpunzînd, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit în modul cel 
mal cordial pentru urările Si feli
citările care i s-au adresat.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. s-a întreținut 
apoi cordial cu șefii misiunilor 
diplomatice, care au închinat o cu
pă de șampanie în sănătatea sa.

Senatul Universității din București conferă 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președinte al Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România

TITLUL
DE DOCTOR HONORIS CAUSA

AL UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
pent-, mente eicepbenaie in lupta de eliberare socială și 
rxrt c'-ală a poporului român, in opera de edificare a socie
tății soc c ste multilateral detvoltate in România, pentru 
contribuția deosebită la întărirea Partidului Comunist 
Român ți creșterea roiului său de forță politică conducătoa
re a societății, la dezvoltarea si îmbogățirea gindirii marxist- 
ieniniste și practicii revoluționare, pentru rodnica activitate 
consacrată afirmării României in viata internațională, dez
voltării relațiilor sale cu țările socialiste, cu celelalte state 
ale lumii, întăririi unității țânior socialiste, o mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste, triumfului co uz ei pocii și colaborăm in 
intreaga lume.

Comisia superioară de diplome din Republica Socialistă 
România confirmă hotârirea Universității «fin București.

Președintele Comisiei 
superioare de diplome 
PAUL NICULESCU-MIZIL

re-s
GEORGE CIUOJ

cinstea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Comitetul Centrai a! Partidului 
Comunist Român, Cons.liul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România au •ferit, 
la 26 ianuarie, un dejun In cinstea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat. Oj prilejul celei de-a 
ăâ-a aniversări a zile! de naștere 
și a împlinirii a 40 de ani de Ia 
intrarea sa în mișcarea muncito
rească și in rindurile partidului.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu. Paul Ni
culescu-Mizil, Gheorghe Pană. Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu. Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălache, Constantin Dragan, 
Emil Drăgânescu, Janos Fazekas. 
Petre Lupu, Dumitra Popescu, 
Leonte Râutu, Gheorghe Stoică, Va
sile Vîlcu, Ștefan Voitec. Iosif Banc, 
Petre Biajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu. Miu Dobres- 
cu, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion 
Iliescu. Ion Ioniță, Vasile Patilinet, 
Ion Stănescu. Mihai Telescu. Iosif 
Uglar. Richard Winter, Ștefan An
drei, Ion Dincă, Chîvu Stoica. Con
stantin Pîrvulesca. Alexandru Sen- 
covici, Gheorghe Vasilichi, împre
ună cu soțiile, membri al C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat $1 ai

pri.'n-secretarii corni te-guvernului,
teior județene de partid, vicepreșe
dinți ai Mar:: Adunări Naționale, 
vectu m'.litanți a: mișcării muncito
rești, șefi de secție Ia C.C. al 
PCIL, membri ai Consiliului Na
țional al Frontului Unității Soc;a- 
lîste, ai coed’jcerrier Uniunii Ge
nerale a S nd cate.or. Uniunii Tine- 
retuW Comunist, Consiliului Națio
nal a] Femeilor, consiliilor oameni
lor muncii ale naționalităților con
locuitoare. ale altor organizații de 
masă, ale Anadem ei Republicii So
cialiste România. Academie: de ști
ințe sociale și politice, ale altor 
instituții științifice. uniunilor de 
creație. Eroi ai Muncii Socialiste, 
generali, reprezentanți a: oameni
lor muncii.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ș: tovarășa Elena 
Ceaușescu. membrii conducerii de 
partid și de stat au fost fnftmpinați 
cu vii aplauze.

A fost intonat Imnul de Stat 
al Republici: Socialiste România. 
Un cor interpretează tradiționalul 
„Mulți ani trăiască F.

Au rostit toasturi. în sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășii Ion Gheorghe Maure- Va
sile Vîlcu, prof. unîv. dr. docent 
Mihnea Gheorghiu, Suzana Gâdea. 
Traian Ștefănescu.

Râs pun zi nd urărilor adresate a 
luat corintul tovarășul \icolar 
Ceaușescu. cuvintele sale fiind sa
lutate cu puternice și indeinnri 
aplauze. Toți cei prnenți au urat 
din nou. cu profundă dragoste, un 
călduros „La multi ani F

Cons:

BUZAIIL

Aseară, in ședința Biroului F. R. F.

DIN IRANTA Șl SPANIA
De săptămîna viitoare, agenda fot

balistică Începe să prezinte eveni
ment* noi care fac actualitatea aces
tui sport mai plină de fapte si de 
subiecte. Centrul de greutate al acți
unilor se va muta asupra loturilor 
reprezentative, A ți de tineret, care 
vor efectua primele reuniri de pre- 

’ i se
vor efectua primele i i 
gătire ale anului 1973. Agenda 
completează cu startul unor turnee 
peste hotare și cu intensificarea me
ciurilor amicale, de pregătire.

LOTUL A, DE LUNI LA SNAGOV

Aseară, In cadrul ședinței Biroului 
a fost conturat lotul care va 
turneul de pregătire cu me
de verificare din Franța și 
E vorba deci de o restrin- 

lotului de 25 de fotbaliști a- 
de antrenorul Valentin Stă-

F.R.F., 
efectua 
ciuri 
Spania, 
gere a 
nunțat . . . . . ... ..
nescu la jumătatea acestei luni. Iată 
lotul anunțat aseară de biroul fe
deral :

PORTARI : Rdducanu ți Ada- 
mache.

FUNDAȘI : Sătmâreanu, Boc, 
Dinu, Someș, Deleanu, N. lo
nescu.

MIJLOCAȘI : Dumitru, Beldea- 
nu, Boloni.

ATACANJI : Lucescu, Troi, 
Dobrin, Dembrovschi, Dumitra- 
che, Marcu, lordănescu.

Acești 18 selecționați se vor pre
zenta luni dimineața Ia București. 
De aici, sub conducerea antrenorilor 
Valentin Stănescu și Robert Cosmoc. 
ei vor pleca la Snagov, unde vor în-

(Continuare tn pag. a 3-a)

MULT STIMATE ȘI IUBITE

TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU,
Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de 

naștere. Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, in numele întregii mișcări sportive românești, 
vă adresează cele mai sincere urări de viată lungă, 
sănătate și putere de muncă pentru înfăptuirea sar
cinilor de mare răspundere ce v-au fost încredin
țate de către partid și popor.

Permiteti-ne să exprimăm și cu acest prilej senti
mentele noastre de adincă recunoștință și atașament 
față de partid, față de dumneavoastră personal, pen
tru grija, sprijinul și îndrumarea permanentă acor
date mișcării de educație fizică și spori din patria 
noastră.

Cu toții sintem botăriți să ne dăruini intreaga 
noastră capacitate de muncă pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de partid mișcării sportive 
și să ne aducem contribuția la menținerea și întă
rirea sănătății poporului nostru, la dezvoltarea fizică 
armonioasă și morală a populației, la reprezentarea 
cu cinste a patriei noastre in marile confruntări 
sportive internaționale. Vaiorificind resursele educa
tive și biologice ale educației fizice și sportului, ne 
vom strădui să realizăm o activitate cu adevărat de 
masă pusă în slujba dezvoltării multilaterale a na
țiunii noastre socialiste.

LA MULTI ANI !

CONSILIUL NAJIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

PATRU DIN CEI CINCI
4

CAMPIONI EUROPENI (tineret)
LA „INTERNAȚIONALELE"
DE JUDO ALE ROMÂNIEI

ASTAZI GONGUL INAUGURAL
Meciurile celei de a patra ediții
Campionatelor internaționale dea _ 

judo-tineret ale României vor în
cepe astăzi, la ora 17,30, în sala 
Floreasca din Capitală. La această 
competiție vor participa tineri ju
doka din Bulgaria, R.D. Germană, 
U.R.S.S. și România.

Spre deosebire de alte ediții, 
anul acesta vor concura sportivi 
din mai puține țări, dar valoarea 
competiției se menține intactă. Mai 
mult, răsfoind palmaresele sporti
vilor constatăm că acum sînt pre- 
zenți judoka ale căror cărți de vi
zită au înscrise performanțe de. 
mare valoare. Este suficient să pre
cizăm că la patru din cele cinci 
categorii de greutate vor evolua 
campionii europeni ai ultimelor e- 
diții. Dar, iată cîteva amănunte des
pre loturile Uniunii Sovietice și 
R.D. Germane care au sosit vineri 
seara în Capitală, iar ieri dimi
neață au efectuat un antrenapent 
ușor în sala 
retului.

Antrenorul 
solkin ne-a ___
pe care îl va alinia la aceste în
treceri. La 63 kg — Vieceslav Mos- 
kaliov și Vladimir Batusov, cat. 70 
kg — Mihail Muhametșîn, și Niko
lai Gusev, cat. 80 kg — Alexei Vo- 
loșov și Nikolai Gherașîmov, cat. 
93 kg — Alexandr Stățenko și Va
sili Nikiskin, iar la cat. 4-93 kg 
— Mihail Grif și Boris Antonov.

Din 
xei 
în 
cund la 
cut, Nikolai Ghcrasimov, dețină
tor al titlului de campion continen
tal la confruntările din 1971, și

lotul sovietic se detașează Ale- 
Voiosov, 
1970

campion european 
și clasat pe locul, se- 
ediția de anul tre-

PROGRAMUL 
DE ASTAZI

Ora 17; Festivitatea de dej’ 
chidere ; ora 17,30 : intreeerile 
din cadrul tururilor I, II, III ți 

“recalificările.

de la Ștrandul Tine-

sovietic Nikolai Ma- 
făcut cunoscut lotul

greul Mihail Grif, vicecampion eu
ropean la ultimele două ediții.

La sfîrșitul antrenamentului. -Ni
kolai Masolkin ne-a declarat că 
așteaptă cu deosebit interes între
cerile acestor campionate, subliniind 
excelentul prilej ce se oferă concu- 
renților înaintea campionatelor eu
ropene din Belgia, la începutul lunii 
martie. De asemenea, el ne-a dat și 
un pronostic : două titluri de cam
pioni internaționali ai României vor 
fi cucerite de tinerii judoka din

Costln CHIRIAC

(Continuare tn pag a 1-a'

INTRECIND PE UNIVERSITATEA TIMIȘOARA,

HANDBALISTELE DE LA I.E.F.S.-LIDERE IN DIVIZIA A
Azi ultimul derby al turneului de sală:
J- București - „II" Timișoara

ier.

IAȘI. Î6 (prin telefon, de la tri
misa] nostru).
în runda a II-a a turneului 

handbal feminin din Sala sporiți 
Jcc am inreg^tra: vineri seară 
schimbare de lider : I.E.F.S. — care 
a imrecut Uniremitatea Timișoara 
cu ?—6 — a trecut oe primul loc 
al clasamentului ! Dar iată amă- 
nuuăe de ia jocurile disputate :

PKOGRFSUL BUCUREȘTI — 
5OLNTA ODORHH !•—11 (5—6) 
Sorees scontat ai formației din O- 
dorbei. obticut insă n-a. greu dec? 
era de aștepta: Pe de o pane re
plica <Erză a b-jcurestencel-«r. iar pe 
de alta oboseala handbalistelor din 
Gdorte au contribuit la echilibra
rea unui joc în care valorile erau, 
tetes . c-stinct departajate- Deși 
esodos cc 7—5 (mm. W și 9— 
imin. 38». Voința a fost mereu

gertital
A_ marcat : Ev» Szebeni 

Tuoăe Bir* TI și Cornelia Pope<- 
r* .2. pentru Progresul. respectiv 
Maria Maghiari (4). Magda Mikloț

Hnstoche NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Irene Oan.ca (Rulmentul Brașov) aruncă la poartă și. cu tot efortul Mo 
cajului advers, va ins'-rie im nou gol pentru echipa sa. Fază din meciul 

Riilmen'.ul Brașov — Voința Odorhei ciștiqat de prima echipă
Foto i Dragoș NEAGid

VIATA SPORTIVA A ORAȘELOR TARII

VIATA SPORTIVA A ORAȘELOR TARII

NU HIBERNEAZĂ
LA CEASUL

Fostul târg de negustori de acum 
cîteva decenii. Buzăul. a căpătat o 
cu totul altă înfățișare în anii lu
minoși ai Republicii. Așezarea din 
trecut, situată la răscrucea dintre 
drumurile Moldovei și cele ale cîm- 
piei dunărene și în umbra lanțului 
carpatic, a devenit azi un oraș res
pectabil, în plin avînt, cu o activi
tate,efervescentă pe toate planurile.

Capitală de județ, Buzăul cunoaș
te o viață intensă 
de modernizare, cu 
strucții industriale 
mare a indicațiilor 
cerea de partid și 
nou al buzoienilor. rod al vredniciei 
lor, s-a înscris definitiv pe coordo
natele progresului și bunăstării.

Ce loc ocupă sportul în ansam
blul preocupărilor cotidiene ale lo
cuitorilor Buzăului de azi ? Cit, cum 
și unde fac buzoienii sport ? Vom

„VREM SĂ DEVENIM
Primul popas l-am făcut la Școa

la sportivă. O clădire nouă, frumoa
să, - din beton’ și sticlă, adăpostește 
o sală cochetă, strălucind de cură-

de oraș în curs 
noile sale con- 
ridicate ca un
date de condu- 
de stat. Traiul

a campio- 
național 

tenis ele masă 
pe echipe

IERNII

Wi*

Elevii tui E- 
mil Băcioiu pre
gătesc promova
rea tn prima di
vizie 
natului 
de

în rândurileîncerca să răspundem
care urmează, așternind impresiile 
culese în vizite pe care am făcut-o 
recent pe aceste meleaguri.

O ȘCOALĂ MODEL“
tenie (administrator este cunoscutul 
jucător de tenis de masă Mihai 
Ancei).

„Este deocamdată singura noastră

bază sportivă, ne spune directoarea 
Camelia lonescu. Construirea ei 
ne-a fost de mare ajutor, a înlătu
rat multe diptre greutățile noastre 
materiale. Sperăm ca in curind zes
trea noastră să se mărească, prin 
încheierea lucrărilor de amenajare 
a unui mic complex în aer liber 
chiar in vecinătatea școlii și care 
va cuprinde două terenuri de hand
bal fi cite unu] de baschet, volei fi

tenis. Atunci va depinde numai de 
noi ca școala să poată fi numită o 
unitate model".

Intr-adevăr, nu ne-a fost deloc 
greu să ne convingem de faptul că

Constantin COMARNISCHI 
Vladimir MORARU

Fotografii : Paul ROMOSAN
— I... .1 •
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pe TlRrrt rcPMCA. & ti ’1 fc-
„VOM URMĂRI SĂ ADUCEM

întreceri pasionante pentru campionaul JrDEȚuri praiiota
în jurul cabanei „VIrful cu Dor*, 

activitatea schiorilor nu cunoaște 
nici o clipă de răgaz. Pe vîrful 
Furnica și în împrejurimi se gă
sește suficientă zăpadă, iar organi
zatorii întrecerilor de schi profită 
din plin de prezenta omătului.

gureanu (SBG Sinaia), 3. Cristhiel 
Enâch» (Caraimanul Bușteni).

A doua zi a fost programată pro
ba de slalom uriaș. Dar din zori, 
peste platoul Bucegilor s-a așter
nut un strat gros de ceață, care a 

_a vizibilitatea să scadă

Șl ALTE CATEGORII 
Interviu cu Lazăr BAROGA

LA NIVEL EUROPEAN'

făcut ca

Se numește Arlete Are- 
țian, are 11 ani și co
boară vertiginos pante
le munților, anunțin- 
tiu-se o speranță fn pro

bele de schi alpin 
Foto i

Theo MACARSCHI
Duminică a avut loc a treia edi

ție a „Cupei speranțelor" la slalom 
special. Concursul tinerilor schiori 
a fost reușit din toate punctele de 
vedere, iar competitorii au demon
strat reale calități pentru schiul 
alpin. Iată 
III: Dana Niculescu (Șc. sp. Bv.); 
cat. II : Camelia Ungureanu (Cen
trul Izvor); cat I: Doina 
(Centrul 
Marius 
cat. II : 
F urnica).

Inoepînd de marți, pîrtiile de pe 
Bucegi au găzduit disputele pentru 
campionatul județului Prahova la 
probele alpine. Au fost prezenți 
peste 80 de schiori și schioare din 
Bușteni, Sinaia, Ploiești etc.

în prima zl a avut loc proba de 
slalom special, care a oferit un fru
mos spectacol sportiv turiștilor a- 
flâți la cabanele din această zonă 
muntoasă a țării. întrecerea senioa
relor a avut în Elena Neagoe (Ca- 
raimanul Bușteni) o concurentă pli
nă de temperament, care, prin evo
luții1* de pînă acum, se anunță 
o candidată serioasă la primele 
locuri ale campionatelor naționale. 
Seniorii au avut cel mai bun re
prezentant . în Tudor Constantin, 
de la Voința Sinaia. Celelalte re
zultate i junioare 1:1. Doina Kro
ner (Șc. sp; Sinaia), 2. Elena Ma- 
chedon (Șc. sp. Sinaia), 3. Sorina 
Stavăr (Șc. sp. Sinaia); Junioare II» 
1. Mirela Clăsceanu (Șc. sp. Si
naia), 2. Doina Roșculeț (Schi — 
Bob — Club Sinaia), 3. Leonid, 
Onea (Șc. sp. Sinaia); Juniori I: 
1. Iulian Șerban (SBC Sinaia), 2. 
Florin Juncu (Voința Sinaia). 3. 
Traian Pășculet (Caraimanul Buș
teni); juniori II: 1. FlcĂ*!n Tudor 
(CaeSHmanul Bușteni), 2. Nicolae Un-

cîștigătorii i fete, cat.

Furnica); băieți, 
Gro6u (Centrul

Crîstinel Bucur

Roșculeț 
cat. 111 : 
Furnica): 
(Centrul

de 4—5 m. In această 
s-a organizat o nouă în

trecere la slalom special. Au ter
minat învingătorii senioare : Elena 
Neagoe; seniori: Ștefan Moldovea- 
nu ; junioare I: Doina
junioare II: Daniela 
juniori I: Cornel Nițoi ; 
II : Gelu Ivan.

Gh. IRIMINOIU,

mal puțin 
situație

Kroner ; 
Roșculeț;

juniori

coresp.

Din dorința de » »fl» citeva din pro
blemele și preocupările sportivilor hal
terofili !n anul 1973. ne-am adresat fe
derației de specialitate, latâ-ne, așadar, 
intr-o discuție cu Lazăr Baroca, secre
tarul generai al Federației române de 
haltere șl culturism. Trecem in revis
tă. la început, cîteva din rezultatele 
anului ’72. ouținuta de halterofilii noș
tri :
_ în primul rîr.d, ne-a spus Interlo

cutorul nostru, aș menționa faptul că 
Tn »nu! ce a trecut an fost obținute .*• 
de recorduri naționale. Asta înseamnă 
că ta unele categorii r.e-am apropiat 
■ensîMi de performanțele europene.

Așa de pildă. Ion Hortopan a cucerit 
medalia de argint la campionatele eu
ropene, Ia „smuts" (15 kg). Victor Busu 
pe cea de bronz la „aruncat* (135 Kg), 
FÎH Balaș Ideal TV Ia total (4:5 kg>. 
Daniel Vasile, record european de ju
niori la „aruncat* (13t kg)... Din păcate, 
la J.O.. rezultatele n-au fost satisfăcă
toare : I. Hortopan a ocupat doar lo-

»...
— Cauzele T

■ Cauzele sint multiple. Tocmai por- 
d de la ele, am alcătuit un program 

comp>x de pregăt:re pentru Montreal, 
în ansamblu, vom urmări să aducem Șl 
alta categorii la nivel european, ală
turi de cele a’e căror rezultate actuale 
pot fi considerate ca bune. In acest 
scop, vom crea ccndițll superioare, pe 
linia dotării materiale, pentru o pregă
tire de performanță înaltă. De altfel, 
încă in iama aceasta se va da în folo
sință o sală în cadrul complexului „23 
August*, utilată cu tot ceea ce este ne
cesar. In *73, in pregătirea halterofililor 
va trebui să se ținâ seama de noua 
prevedere a regulamentului prin care 
s-a desființat stilul „împins*’. Pentru 
aceasta, o dat* cu modificările cores
punzătoare din procesul de instruire, 
vom organiza la finele campionatului 
național. In luna mai, un 
fecționare a antrenorilor, 
invita șl cițiva specialiști 
și R.F. a Germaniei.

— „.Toate acestea in
Olimpiadei. Dar pini atunci, în 19«7

— Competițiile vor fi numeroase șl 
dintre cele mai importante. Este vorba 
de campionatele europene organizate ia 
sfirșitul lunii iunie — la Madrid, cam
pionatele mondiale din Cuba — in luna 
septembrie, Balcaniada — In a doua ju
mătate a lunii noiembrie, la Sofia, pe

secretar general al F. R. H. C. —
lingă aceste concursuri de mare anver
guri. vom participa la „Cupa Dunării" 
de la București (la juniori). In luna 
Iunie și de la Bratislava (la seniori), in 
aprilie.

— Ce 
gătirUe 
acestor

— Pentru 
lotului ne ___
sportivii celor cinci centre din țară cu 
rezultate valoroase: Steaua. " 
Rapid din București, C.S.M. Cluj, , 
Șantierele navale Constanța. Trebuie să 
precizez că, in ceea ce privește 
două centre din provincie, atenția noa
stră se îndreaptă spre tinerele speranțe 
din rindul juniorilor talentați șl sine 
pregătiți. Adevărate pepiniere de valori 
sportive, aceste secții ne dau speranța 
că ele pot deveni puternice nuclee de 
seniori.

Lotul național va fi In atenția noastră 
in mod continuu, urmărind îndeaproape 
un număr de aproximativ 20 de spor
tivi. îndeosebi de la categoriile 52, 55, 
sa si 73 kg. Dintre aceștia, 10 de la 
Steaua, cite patru din Cluj și constanța. 
Printre ci : Ion Hortopan (Olimpia), 
Vasile Husu (Steaua), Daniel Vasile 
(C.SM. Cluj), Gheorghe Bercea (Ș.N. 
Constanța), Vasile Iancu (Ș. N. Con
stanța) și» in sfîrșlt, dar nu la urmă, 
viitorul nostru „greu" Vasile 
(Steaua). Sperăm că acesta, în 
ani, se va afla in plutonul mondial 
fruntaș la categoriile grele. De un aju
tor însemnat in viitoarea pregătire a 
lotului va fi noua sală de care amin- 
•eam. Lotul national de haltere va avea 
în sfirșit. un loc stabil de pregătire ! 
Noua sală va folosi in același tințp șl 
tuturor sportivilor fruntași din Capitali.

Cloudiu SECARA

ne puteți spune despre pre- 
lotului national în vederea 
concursuri 7
selecționarea componenților 
orientăm, in principal, spre 
--------------- -------- *‘* "7* 1 

Olimpia, 
' Și

cele

Deac 
eîțivâ

curs de per
la care vom 
din Bulgaria

perspectiva

PATINATORII ROMÂNI ÎNAINTEA UNOR MARI
ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

PATINAJ
In luna februarie, patinatorii noș

tri fruntași vor fi prezenți la o se
rie de întîlniri internaționale de 
anvergură.
GEORGY fazekas la campio

natele EUROPENE
Compionul absolut al tării la pa

tinaj artistic, Gyorgy Fazekas (Di
namo București) va participa la 
campionatele europene de patinaj 
artistic care vor' avea loc la Kbln 
(R.F, a Germaniei), 
februarie.

CEI MAI TINERI 
VOR CONCURA
Ediția 1973 a competiției interna

ționale de patinaj vitdză „Cupa prie
tenia" se va desfășura în orașul 
Riazan, în U.R.S.S., în zilele de 
16—17 februarie. La întreceri au 
fost invitați tineri concurenti din 
Cehoslovacia. R.P.D. Coreeană. R.D. 
Germană, R.P. Mongolă, Polonia. 
România, Ungaria și U.R.S.S.

Țara noastră va fi reprezentată 
de un lot de șase patinatori, de
semnați după disputele campiona
tului național care au avut loc, re-

cent, la Tușnadi Gheorghe Dumi
trescu (Constructorul București), 
I.adislau Focht (Dinamo Brașov), 
Augustin Demeter (Agronomia Cluj). 
I aszlo Eazar (S C. M. Ciuc), Sanda 
Frum (Școala sportivă Sibiu) și Eva 
Szigeti (Sc. sp. M. Ciuc). Antrenori 
Petre Tivadaru (Sibiu).

• Doina Mitricică (A.S. C.P.M.B.), 
campioană absolută pe 1973, si A- 
lanase Bulete (Școala sportivă nr. 2 
București) vor lua parte. între 21 
și 25 februarie, la un concurs in
ternațional de patinaj artistic la 
Cerepoveț (U.R.S.S.).

După o scurtă perioadă de acal
mie, baschetul feminin reintră în 
actualitate printr-o serie de acțiuni 
organizate deocamdată pe plan in
tern, dar al căror scop final este 
asigurarea unei comportări cît mai 
bune a reprezentativelor României 
în întrecerile internaționale.

Așa. de pildă, cinci dintre cele 
mai înalte jucătoare ale țării, con
siderate ca reale speranțe pentru 
echipa națională (Mariana Andrees- 
cu — 1,90 m, de la Voința Bucu
rești, Georgeta Dumitru — 1.90 m, 
de la Rapid, Elena Opriciu — 1,87

SELECȚIA - PROBLEMA DE MARE
ÎN DISCUȚIA

Zilele trecute, în sala de festivități 
clubului sindicatului I.S.B. din Ca-a ______  _________  ___ ;. — —

pitală, a avut loc consfătuirea me
todică a antrenorilor din cluburile 
și asociațiile sportive bucureștene, 
care se ocupă de pregătirea sportivi
lor de performanță. Acțiunea, orga
nizată de C.M.E.F.S. București, a fost 
deosebit de utilă. Tema aleasă — se
lecția pentru sportul de performanță 
— constituie o problemă de mare 
actualitate, care preocupă azi, mai 
mult ca oricind, pe toți specialiștii.

Cei prezenți, antrenori, profesori, 
medici, sportivi, cercetători în dome
niul educației fizice și sportului au 
ascultat cu interes cele trei expuneri 
din ramuri sportive diferite și in cu
vîntul lor au Încercat să contribuie 
la elucidarea acestei probleme deose
bit de interesantă.

Consfătuirea, condusă de prof. Emil 
Jecu, vicepreședinte al C.M.E.F.S., a 
Început cu cele trei referate prezen
tate de Silviu Dumitrescu (antrenor la 
clubul Metalul) la atletism, prof. Pu- 
iu Bădescu (metodist la C.M.E.F.S.) 
la box și Ion Kluge (antrenor Ia clu
bul Progresul) la fotbal toate cu a- 
celași subiect, selecția In ramurile 
de sport respective. Lucrările pre
zentate au constituit o bună bază de 
discuție, vorbitorii expunindu-și 
punctul de vedere și Împărtășind as
cultătorilor din experiența lor prac
tică.

De pildă, arătind că selecția tre-

SPECIALIȘTILOR
»

bdle să fie un proces continuu, de 
lungă durată, cu multe căutări, an
trenorul metalurgist a spus că prin 
secția de atletism a clubului au tre
cut aproape 32.000 de tineri, din care 
antrenorii n-au găsit decît 15 sportivi 
de performanță. Deci, cu cît procen
tul celor „aleși" este mai mic, cu atît 
antrenorii sînt obligați să verifice 
capacitatea de a practica sportul a 
unui număr cît mai mare de tineri.

In expunerea sa, prof. P. Bădescu 
a- arătat că selecția trebuie să fie un 
sistem permanent, din care să nu 
scape nici un talent. Vorbind despre 
alegerea tinerilor boxeri pentru spor
tul de performanță, referentul a opi
nat că pentru box, fiind vorba des
pre un sport pe categorii, nu există 
un anume tip constituțional. Tînărul 
trebuie să dispună de calitățile ne
cesare, dar cu aceasta problema nu 
este rezolvată. El trebuie pregătit In 
mod sistematic pentru dezvoltarea 
calităților fizice de bază la un nivel 
cît mai ridicat

Foarte interesantă ni s-a părut ex
punerea antrenorului de fotbal de Ia 
Progresul, Ion Klug?. Cel ce i-a 
descoperit pe Năstase, Dtfdu Geor
gescu, Beldeanu etc. a dezvăluit as
cultătorilor secretele „găsirilor" sale 
de-ă lungul anilor. Selecția (sau mai 
precis preselecția) se desfășoară, la 
Progresul, în trei etape: toamna, pri
măvara și vara. Un prim criteriu de 
selecție îl constituie gradul de dez-

LOTUL DE SENIOARE DEBUTEAZĂ iN SEZONUL

INTERNAȚIONAL AL ANULUI 1973

ACTUALITATE
DIN CAPITALA

m, de la Voința Tg. Mureș, Viorica 
Boca — 1,80 m și Rodica Capotă — 
1,80 m, de la Politehnica București) 
urmează de astăzi, pînă la 10 fe
bruarie, un program special de pre
gătire, sub îndrumarea antrenori
lor lotului republican, prof. S. Fe- 
renez și prof. I. Nicolau, ajutați de 
prof. M. Bărbulescu.

De la 10 februarie, va fi rîndui 
lotului național (lărgit) să se an
treneze (pînă la 20 februarie) în 
vederea participării la primul tur
neu internațional al 
va avea loc în Ungaria,

voltare somatică a copiilor și cali
tățile fizice, în special îndemînarea. 
După această primă operație, timp de 
3—4 săptămîni, copiii sînt în perma
nentă observație, dar lăsați să joace. 
Cei ce dovedesc mai multe calități, 
sînt mai disciplinați, vor fi supuși 
unul nou test practic. Tinerii care 
trec cu bine și acest examen intră în 
vederile antrenorilor ți abia atunci 
începe adevărata muncă de cunoaș
tere a copiilor. Urmează legătura cu 
școala, cu familia și un test Intelec
tual. Copiii care nu corespund din 
acest punct de vedere, chiar dacă au 
calități fizice, nu sînt primiți în pre
gătire. Și selecția continuă mai de
parte, pe parcursul a cfțiva ani, pen
tru trecerea de la o grupă de vîrstă 
la alta. In aceste condiții, prin fața 
antrenorilor de la Progresul au tre
cut în 1972 aproape 3000 de mici fot
baliști, dintre care au fost opriți în 
secție (centru de copii și juniori) 190 
de sportivi.

Din cuvîntul participanțllor la dis
cuții, am reținut problema ridicată 
de prof. Nicolae Nedef, antrenor al 
lotului național de handbal, care a 
arătat necesitatea stabilirii unui sis
tem național de selecție, specific 
condițiilor din țara noastră și nu să 
se încerce aplicarea diferitelor me
tode folosite in alte țări.

Răspunsul Ia această problemă a 
venit imediat. Prof. Cornel Răduț și 
Virgil Maziliți, ambii de la Centrul 
de cercetări științifice și documentare 
al C.N.E.F.S., au arătat că în planul 
de muncă și centrului pe anul 1973 
figurează și stabilirea unui sistem na
țional de selecție pentru șase spor
turi: atletism, box, lupte, scrimă, ca
notaj și gimnastică. Urmează ca, în 
anii ce vin, în atenția cercetătorilor 
noștri să stea și problema selecției 
pentru celelalte discipline.

anului, care 
la Koma-

■ea;

12
11

16 
14
10
10
10

Pedagogic 
Sănătatea

625—298
474—370 
414—536 
400—SOS
313—514

CLASAMENTELE DIVIZIEI
După desfășurarea a două tururi, cla

samentele Diviziei B se prezintă astfel :

MASCULIN

între 5 si 12

ATLETISM.

(Urmare din pag. D

DE ÎMPLINIRE

751—477 
686—565 
619—524 
517—592 
503—588 
406—736

J9
19
16
13
12
11

19
18
16
15
11
11

727—311
638—412
598—415
379— 570
407—684
380— 707

20
18
15
15
12
10

540 de elevi și eleve 
sportivă (selecționați 
de școlari ai orașu- 

în șase 6ecții : atle- 
handbal, volei, gim-

titlul repu-
1971 pe cel

597—429 
692—455 
625—608 
522—552 
429—610
416—627

VITEZIȘT1
în u.r.s.s.

Astăz: 'i miine se vor desfășura 
in sala ..23 August" întrecerile cam- 
pionatu'u: rr. jr c;pal de atletism re
zervate juniori.or de categoria 1 
si a Ifl-â iCzr. cc**jrsu*. t â Tncepe 
la ora 16.30 ș: nfiint,

VIATA SPORTIVA A ORAȘELOR TARII
activitatea elevilor Școlii sportive 
asigură sălii o eficiență maximă, cu 
un program non-stop, între orele 
7—22.

De la primele ore ale dimineții și 
pînă seara tirziu, sala cunoaște a- 
nimația celor "" “
de la Școala 
din cei 17 000 
lui), cuprinși 
tism. baschet, » -
nastică și tenis de masă. Ei benefi
ciază de o pregătire atentă și com
petentă, asigurată de 16 cadre di
dactice.

...S-a înoptat de mult. Asistăm la 
ultimul antrenament al programu
lui. După încălzirea de rigoare, 12 
tineri ca brazii, voleibaliștii profe
sorului Adrian Ionescu, trec la te
ma lecției : blocajul și dublarea. Ne 
atrage atenția un t.înăr, atît prin 
îndemînarea deosebită și detenta 
excelentă, cît și prin maieul cu tri
colorul pe piept pe care îl purta. 
Ni se spune că este una din mîn- 
driile școlii, elevul în clasa a Xl-a 
Sorin Constantinescu. Este titular 
în echipa națională de tineret, o 
autentică speranță, vizată de pe a- 
cum de citeva cluburi 
De altfel,

cunoscute.
Școala sportivă din Bu-

zău a deținut în 1963 
blican la juniori, iar în 
de campioană școlară. Ea are o tra
diție in creșterea tinerelor cadre, 
numai anul trecut patru dintre vo
leibaliștii școlii transferindu-se la 
echipe din prima divizie. In mo
mentul de față, echipa de băieți se 
află pe primul loc al diviziei șco
lare și așteaptă cu încredere tur
neul final al campionatului națio
nal de juniori, care se va desfășura 
chiar la Buzău, între 16 și 20 a- 
prilie.

„Evident, avem și alte motive de 
satisfacție, ne mărturisea directoa
rea școlii. Mă gîndesc Ia cei șase 
jucători de tenis de masă selecțio
nați în > lotul reprezentativ, la bas
chetbalistul Victor David sau volei
balista Viorica Creții, chemați, la 
rindul lor, in loturile republicane 
de juniori. Sintem încă in perioada 
căutărilor, răscolim orașul și jude
țul. Avem o mare ambiție : să re
dresăm handbalul buzoian, să-l re
aducem Ia nivelul unui oraș care a 
dat sportului românesc un Oprea 
Vlase, un Cornel Penu. Sintem în
crezători, mai ales că putem să con
tăm pe sprijinul foștilor coechipieri 
ai Iui Penu, reîntorși în orașul na
tal".

atractiv. Tot vîcej 
lui ne-e furnizat 
pre celelalte sect 
lupte), cu 200 de 
îndemnat să urm. 
tul de seară al 1; _

Am ajuns tocmai cind cei de la 
„libere'* se inițiau in tainele rebu- 
rului, centurărilor și fixărilor. Meto
da principală de lucru era cea de
monstrativă ți antrenorul Ștefan 

ia un foarte bun 
pregătire 55 de ju- 

lui fiind Vasile 
3 la campionatele 

Vasile Teodor

■I 
Isfaehe constitui 
model. El are in 
niori, speranțele 
Stânescu (locul 
naționale de jun 
(locul 5 la aceea? 
Vasile Stan Goc 
natele republica

SPERANȚE K CLRS

fncâ din Bucureț 
foarte frumoase despre 
și gimnastele Liceului eu pra
de educație fizică Haș-

vede
Popescu ți Ion 

cu elevi: lor. 
fost împlinită 

intrucit ce: do: 
la un cireș 
în sala de

.â .Lie

TENTATIVA LUI EMIL BĂCIOIU
1967, la Buzău, tenisul de 
cunoscut mai mult ca o 
de agrement. In acel an

Pînă în 
masă era 
activitate 
însă, un om pasionat și perseve
rent. întors acasă cu diploma de 
inginer în buzunar, dar și cu un 
carnet de antrenor, a hotărit să 
facă din Buzău capitala tenisului 
de masă românesc. L-am numit pe 
Emil Băcioiu, cel care la cinci ani 
de la îndrăzneala lui tentativă a 
făcut să dispară multe dintre zîm- 
betele scepticilor1: 11 titluri națio
nale la copii și juniori, un titlu bal
canic (prin Camelia Filimon, com
ponentă a echipei României), șase 
sportivi în lotul republican (Simona 
Petrescu. Crîstinel Romanescu, Mi- 
nodora Popescu, Mircea Dinu, Ta
mara Savu, Camelia Filimon). în 
plus, are mari șanse să promove
ze. la sfirșitul acestei săptămîni, cu 
ambele echipe (fete și băieți) în di
vizia A.

Exemplul lui Băcioiu a fost mo-

pentru doi dintre foștii lui 
de sport, inginerul Lucian

lipsi tor 
colegi
Teodorescu și Mihai Ancei, reveniți 
și ei în orașul de baștină. Teodo
rescu îi este chiar colaborator, pre
gătind în orele libere o grupă de 10 
copii. Da îndemnul profesorului 
Emil Băcioiu, doi dintre elevii săi 
mai vechi, Ion Drăgulin și Stan 
Stelian, au devenit și ei antrenori, 
instruind cîteva grupe cu un efec
tiv de 30 de sportivi. Foarte harnic 
și întreprinzător, Băcioiu a găsit, 
se pare, drumul — anevoios, desigur 
—, dar care îl va duce cu siguranță 
spre țelul propus. Totuși, el este 
încă nemulțumit, și aceasta repre
zintă, poate, cheia succeselor actua
le și a celor ce vor veni. Modul 
în care l-am văzut că își conduce 
antrenamentele, seriozitatea și meti
culozitatea cu care lucrează l-au 
făcut cunoscut, tot orașul vorbind 
cu admirație despre el.

Auzise 
cruri 
nsștîi 
gram 
deu“.
Z>C Oî
Mân eseu.
dar dorința ne-a 
doar pe jumătate,
antrenori erau pleca,: 
de perfecționare. Tot; 
sport a liceului, fetele exersau sub 
îndrumarea tir.ărului antrenor 
Gheorghe Dobrescu. iar băieții — 
grupa celor avansați — cu o serio
zitate proprie sportivilor experi
mentați, îndeplineau un program 
conform indicațiilor prof. Șt. Po
pescu. Ne-au încintat de-a dreptul 
siguranța și precizia demonstrată la 
paralele și inele, așa că n-am ma: 
fos* surprinși aflind că echipa li
ceului este campioană națională la 
juniori, categoria a II-a. Am recu
noscut, printre alții, pe Toma La
zăr — campion absolut a! juniori
lor mici, Constantin Ungureanu — 
campion la sol și inele.

Ne-au plăcut la fel de mult și 
evoluțiile pline de grație și elegan
ță ale fetelor, chiar dacă ele nu au

PETRE DRAGOMÎR NU-ȘI CRUȚĂ BĂIEȚII
Ziua friguroasă, vîntul tăios care 

sufla cu furie dinspre Bărăgan, 
ne-a făcut să credem o clipă că 
Petre Dragomir își va ține elevii în 
sală la cel de-al cincilea antrena
ment al anului. I-am găsit însă pe 
fotbaliștii Gloriei în păduricea din 
Crîng, alergînd, sărind, executînd 
sprinturi repetate. Zău că ne-a fost 
milă de el și mai că uitasem de 
frumusețea fotbalului... Singura ab
sență din lot: Alexandru Badea, 
antrenor secund și totodată unul 
dintre jucătorii de bază, aflat în 
convalescență, după o dificilă inter
venție chirurgicală. îl întîlnisem, de 
altfel, țnai La figjiiul

C.J.E.F.S., și el se arăta plin de spe
ranțe.

In timp ce elevii lui Dragomir 
transpiraseră de mult, noi am intrat 
să ne încălzim pentru cîteva minu
te în vestiarul stadionului. Ocazie 
nimerită pentru a culege cîteva in
formații de la vicepreședintele clu
bului, tov. Radu Oprea. Am aflat 
astfel că Petre Dragomir și Alexan
dru Badea au făcut o treabă bună 
— echipa este pe locul 4 în prima 
serie a diviziei B — că tribunele 
stadionului sînt neîncăpătoare la 
meciurile jucate acasă, că obiectivul 
echipei este menținerea pe o poziție 
fruntașă și pț^cticaxea unui fotbal

Seria
1. Voința Zalău 10 9 1 690—601 19
2. Medicina Tg. Mureș 10 8 2 704—592 18
3. Crișul Oradea 10 4 6 633—648 14
4. Sănătatea S. Mare 10 4 6 580—664 14
.5. Mureșul Tg. Mure? 10 3 7 717—712 13
6. Clujeana Cluj 10 2 8 568—677 12

Seria a II-a
1. Voința Timișoara 10 9 1 905—512 J9
2. Universitatea Cv. 10 8 2 679—620 18
3. Știința Mediaș 10 .5 5 723—715 15
4. Constr. Arad 10 4 6 737—746 14
5. Olimpia Sibiu 10 3 7 573—631 13
6. CSM Reșița 10 1 9 451—736 10

Seria a Ul-a

1. Politehnica Galați 10 10 0 950—610 20
2. Univ. Brașov 10 7 3 781—672 17
3. Politehnica lași 10 5 5 777—701 15
4. A.S.A, Bacău 10 3 7 702—816 13
5. C.S.M. Iași 10 3 7 599—770 13
6. Rapid C.F.R. Galați 10 2 8 585—325 12

Seria a IV-a

1. Universitatea Buc. 9 A 1 667—508 17
Voința Ploiești 10 6 4 776—952 16

3. Progresul Buc. 10 6 4 577—554 16
4 P.T.T. București 9 5 4 603—590 14

5. IEFS II București
6. C.S.U. Pitești

FEMININ 
Seria

1. Pedagogic Tg. M.
2. Voința Brașov
3. Voința Oradea
4. Știința Sf. Gh.
5. „U” II Cluj

Seria
1. Metalul Salonta
2. Rapid Deva
3. Univ. Craiova
4. Crișul II Oradea
5. Medicina Timiș.
6. Constr. Arad

Seria a

1. Universitatea Iași
2. Voința Constanța
3. ----------------- - . ..
4.
5. Confecția
6. Confecția

Galați
Ploiești 
Focșani 
Dorohoi

Scria

1. Olimpia Buc.
2. Arhitectura Buc.
3. IEFS II Buc.
4. Progresul Buc. .
5. PTT fiuc.
6. Universitatea Buc,

'iii G.o-iei se antrenează ca... maratoniștii. Aceasta este una din 
explicațiile lorului foarte bun din clasament

atins deocamdată valoarea băieților.
Aveam să cunoaștem ma: tirziu 

ț: două dintre speranțele atletice 
ale orașului : Georgeta Niță a sărit 
i;n:r-un ..Flop" foarte curat), la 15 
ani, 1.57 m la înălțime (și neoficial 
1.60 m. ne spunea antrenoarea ei.

MAI MULT DEClT O
Pasiunea pentru sport a directo

rului Uzinei de prelucrare a mase
lor plastice este notorie la Buzău. 
Nu este vorba de nici o exagerare. 
Pretutindeni unde am auzit nume
le inginerului Marin 
era legat nu numai 
harnicului colectiv 
care îl conduce, ci și de sprijinul 
permanent pe care îl acordă activi
tății sportive în uzină. Datorită a- 
cestui ajutor, asociația sportivă a 
uzinei. Chimia (președinte Gh. Mo
canul» dispune de o bază complexă: 
o modernă popicărie cu patru piste, 
care poate stîmi Invidia oricărei 
echipe de elită, terenuri de handbal.

lonescu, el 
de realizările 

de muncă pe

1

Tatua Lazăr, campionul absolut al României la juniori de categoria ă ll-c

Maricta Oprescu) și 5,49 m la lun
gime. iar Gheorghe Stelea (antre
nor Gh. Tudorie) deține un rezultat 
de 14,03 m la triplu salt și ne-a în
credințat că în această iarnă va 
doborî recordul 
al juniorilor de

LUNĂ LA SINAIA

republican de sală 
categoria a II-a.

volei, tenis (două cu bitum și 
zgură — ultimul cu instalație 
nocturnă), săli de tenis de masă și 
șah, iar în cure de amenajare sînt 
cîteva terenuri de fotbal și un ba
zin de înot.

„îmi place sportul și nu numai 
in rolul de spectator. îl practic re
gulat, de două, trei ori pe săptă- 
înînă. Ajută enorm. Mai mult decît 
o lună de zile la Sinaia. Cred că 
fiecare ar trebui să iubească spor
tul, exercițiul fizic. Mă interesează 
cit mai multe lucruri despre sport. 
Vizionez la fața locului, pc cit inii 
este cu putință, și urmăresc toate 
transmisiile sportive la televiziune. 
Regret că sint prea puține". Iată ce 
ne-a mărturisit conducătorul uneia 
dintre cele mai importante unități 
industriale buzoiene.

Asemenea inginerului Marin Io
nescu gîndesc și simt multi oameni 
la Buzău. Sportul și-a făcut loc în 
viața orașului, constituie o compo
nentă permanentă a ei. chiar în a- 
ceste zile friguroase care îndeamnă, 
mai curînd, la hibernare. Ne-a de
monstrat-o activitatea febrilă desfă
șurată pe bazele sportive ale ora
șului. Sub îndrumarea și controlul 
forurilor sportive — nu de puține 
ori drumurile noastre ni s-au în
crucișat cu cele ale activiștilor 
C.J.E.F.S., A. Ionescu (președinte), 
N. Dragu (vicepreședinte), V. Fră- 
sineanu (metodist) — și cu sprijinul 
direct al factorilor de răspundere 
din organele locale de partid și de 
stat. Buzăul tinde să devină un 
punct însemnat și pe harta sportivă 
a tării. Secvențele desprinse în 
scurta noastră vizită, nu epuizează 
desigur totalitatea preocupărilor și 
realizărilor sportive buzoiene. dar 
Sitlt, credem, suficient de grăitoare.

cu 
de

rom, între 23 și 25 februarie. Lo
tul este alcătuit din: Ecaterina Savu 
Suzana Szabados, Gabriela Ciocan. 
Rodica Capotă (Politehnica Bucu
rești), Gabriela Nicola, Ileana Gu- 
giu (Rapid), Angelica Tita, Clara 
Szabo, Eugenia Salcu, Ecaterina 
Panica, Ștefania Giurea (I.E.F.S.), 
Liliana Radulescu, Tatiana Radu
lescu (Voința București), Ildiko Vi- 
llanyi, Gisela Sclmebli (Universi
tatea Timișoara) și Elena Opriciu 
(Voința Tg. Mureș). Din lotul lăr
git mai fac parte Mariana An- 
dreescu (Voința, București), Rodica 
Goian (Universitatea Timișoara) și 
Diana Mihalic (Sănătatea Satu 
Mare), dar deocamdată ele nu se 
pot pregăti alături de senioare, 
deoarece în aceeași perioadă se an
trenează în compania selecționatei 
de junioare. Aceasta va participa 
tot între 23 și 25 februarie, la prima 
ediție a „Cupei Prietenia", orga
nizată în Cehoslovacia. In afara 

' formațiilor țării gazdă și României,
s-au înscris la competiție echipele 
Poloniei și R.D. Germane.

Mihot TRANCA

UN ANTRENOR SOVIETIC
In românia

La invitația Federației Române de 
Hochei, a sosit la București antreno
rul sovietic Andrei Șuvalov — com
ponent al reprezentativei U.R.S.S. în 
perioada anilor ’50 — care va ajuta, 
timp de o lună, la pregătirea lotului 
hocneiștilor români în vederea par
ticipării la Campionatul Mondial 
(grupa B). Oaspetele sovietic va vi
zita și ce] de-al doilea centru hoche- 
istic din țară, Miercurea Ciuc, unde 
va asista la cîteva antrenamente ale 
juniorilor din cadrul" Liceului cu pro
gram special de hochei. în prima de
cadă a lunii februarie, Andrei Suva- 
lov va ține un curs de specializare 
cu antrenorii echipelor noastre de 
divizia A.

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE CARE VOR REPREZENTA
ȚARA NOASTRA IN ÎNTRECERILE INTERNAȚIONALE

Recent. Biroul Federației române 
de tenis a stabilit componența lotu
rilor din cadrul cărora vor fi selec
ționați participanții la viitoarei,e 
competiții internaționale, Spre deo
sebire de anii trecuți, de astă dată 
s-a avut în vedere recrutarea unui 
număr mai mare de jucători și jucă
toare (mulți aparținlnd și secțiilor 
din provincie), urmlnd ca, de la caz 
la caz, să fie organizate concursuri 
de selecție pentru alcătuirea echipe
lor reprezentative.

lată loturile și antrenorii lor: se
niori: Ilie Năstase (Steaua), Ion Ti
riac (Dinamo București), Toma Ovici 
(Progresul). Viorel Marcu (Dinamo 
București), Ionel Sântei (C.S.U. Con
strucții), Dumitru Hărădău (Steaua), 
Sever Mureșan (Progresul), Viorel 
Sotiriu (Steaua), Traian Marcu (Di
namo București), Dan Nemeș (Pro
gresul), antrenor : maestrul sportului 
Cristea Caraluiis; senioare: Iudith
Gohn și Felicia Bucur (Dinamo Bra
șov), Virginia Ruzici, Mariana Simi- 
onescu și Florența Mihai 
București), Aurelia Trifu ,.____ _
antrenori: Ion Racoviță, antrenor e- 
merit, și Aurel Segărceanu; tineret: 
Florin Manea, Mircea Breazv și Ra
du Bădin (Dinamo București), Coste! 
Curcă și Mihai Tăbăraș (Progresul), 
Octavian Vîlcioiu și Alexandru Dă- 
răban (Dinamo Brașov), Adrian Ro
șianu (Steaua), antrenor: prof. Giln- 
ther Bosch; tineret junioare: Simona 
Nunweiller -(Progresul), Mariana Had- 
giu, Elena Popescu (Dinamo Bucu
rești), Mihaeia Dimitriu (Steaua), Ma
ria Denov, Doina Brăștin, Mariana 
Socaciu (U.T. Arad), Doina Ionescu,

(Dinamo
(Steaua),

VÎAIĂTORI COLECTIVE

COMBATERE A RĂPITOARELOR
Asociațiile vînătorilor și pescari

lor sportivi de sector, din Capitală, 
organizează, duminică, vînători co
lective la fazani, mistreți și de com
batere a răpitoarelor astfel :

Sectorul I : yînători colective la 
fazani in pădurile Tunari, Roata. 
Comana și Cartojanu.

Sectorul III : vînători colective Ia 
fazani în pădurile Bucov, Mihai- 
Bravu și o vinătoare colectivă la 
mistreți în pădurea Cernica.

Sectorul V : vînători colective la 
fazani, în pădurile Babele și Nebu
na. și o vinătoare la mistreți, în 
pădurea Cabăl.

Sectorul VIII : o vinătoare colec
tivă de combatere a răpitoarelor în 
pădurea Groasa și o vinătoare de 
fazani în pădurea Ciocănești.

înscrierile pe listele de participa
re și informații suplimentare — la 
sediile asociațiilor.

Maria Romanov, Lucia Romanov (Cu
tezătorii), Doin') Szabo, Viorica De
meter și Elena Jecu (Sănătatea Ora
dea), Lunela Orășeanu, Ana Balaș 
(Constructorul Hunedoara), antrenori: 
Tudorel Bădin, Ecaterina Roșianu și 
prof. Florica Butoi; juniori: Lauren- 
țiu Soare și Alexandru Cioclov 
(Steaua), Cristian Fețeanu,. Liviu 
Zancu, Eduard Pană (Cutezătorii), 
Sorin Orășeanu, Petre Moidovan 
(Constructorul Hunedoara), Radu 
Opreanu (Electrica Timișoara), Jan 
Rircu, Mariana Mîrza. Andrei Dirzu, 
Ovidiu Pavel, Ionel Iovănescu (Pro
gresul), Alexandru Siiaghi (Dinamo 
Brașov), Cătălin Crăciunescu (Tenis 
Club București), Laurențiu Țiței 
(Școala sportivă Constanta), antrenori 
Vasile Serester, prof. Gh. Boaghe și 
prof. Enrico Modiano.

PROGRAMUL COMPLET 
TRECERILOR PE TEREN 
RIT

Calendarul intern de tenis . 
acoperit este mal bogat ca In oricare 
alt se.zon. Astfel, Intre 10—11 februa
rie, va avea loc Intîlnirea de juniori 
România — Ungaria; apoi, în zilele 
de 12—18 ale aceleiași luni se va dis
puta concursul de sală, rezervat atît 
băieților cît Șf fetelor, iar între 26 
februarie și 5 martie sînt programate, 
în paralel. întrecerile dotate cu 
„Cupa Steaua" și „Cupa 8 Martie".

AL ÎN- 
ACOPE-

pe teren

GABRIELA OLTEANU -
CAMPIOANĂ A CAPITALEI

I.a finala campionatului Capitalei 
(senioare) au participat anul acesta 
14 jucătoare, dintre care trei candi
date de maestre, o jucătoare de ca
tegoria a Il-a și restul de 
ria I.

Disputa a fost îndîrjită, 
trei locuri fiind stabilite de 
ultima rundă. întreg concursul a 
fost condus de jucătoarea Lia Bog
dan. în urma căreia se aflau, la 1/2 
p, Veturia Simu — fosta campioană 
— și Gabriela Olteanu. Partidele 
Simu — Bogdan și Olteanu — Simu 
s-au încheiat remize, prima datori
tă unei scăpări a Liei Bogdan, iar 
a doua prin repetarea poziției de trei 
ori, cind albul. în avantaj, se afla 
în criză de timp.

în ultima rundă a avut loc întîl- 
nirea decisivă Olteanu — Bogdan, 
încheiată cu victoria celei dinții, 
care s-a distanțat astfel la 1/2 p de 
Bogdan. Simu cîștigînd și ea la Mu- 
rafa, a urmat un meci de baraj 
între Veturia Simu și Gabriela Ol- 
teau, clasate la egalitate pe pri
mele două locuri. Meciul 6-a înche
iat cu 2r2—IV» în favoarea Gabrie- 
lei Olteanu.

Iată și clasamentul turneului 
final : I. Gabriela Olteanu lO’/i p ; 
2. Veturia Simu 10% p ; 3. Lia Bog
dan 10 p ; 4—5. Hilda Petri și Ana 
Apoetolescu 7% p ; 6. Ana Murafa 
5% p ; 7. Doina Negrei u 5 p : 8. 
Voichița Călinescu 4% p ; 9—11 Li- 
gia Stoian. Raluca Gander și Maria 
Boteanu 4 p ; 12. Stana Nicolici
3’'» p ; 13. Rodica Vizdeî l’A p.

catego-

primele 
abia în

Luni 29 ianuarie 1973, ora 12,30 în sala Dalles

EXPUNEREA ..DESPRE FORȚĂ Șl METODELE El DE EDUCARE"
Centrul de cercetări științifice și documentare tehnică al 

C.N.E.F.S, Consiliul municipal pentru educație fizică și sport. în 
colaborare cu Universitatea populară București, anunță lecția din 
cursul de reciclare, cu titlul: „Despre forță și metodele ei de 
educare".

Expunerea va fi făcută de prof. Lazăr Earoga, în sala Dalles 
(bd. N. Bălcescu nr. 18), luni 29 ianuarie 1972, Ia ora 12.30. Va 
urma un film artistic.
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A FOST CONTURAT LOTUL PENTRU TURNEUL DIN FRANȚA Șl SPANIA
(Urmare din pag. 1)

eepe pregătirile în vederea tu 
mai sus amintit si care preve 
Jocuri: Ia 7 februarie Ia N'imes 4

“.arie la Barcelona și la 22 fe- 
broarle la SevilJa.

Programul pregătirilor anunță an- 
ire-arnente zilnice, precum $i două 
partide de verificare: miercuri 31 ia- 
r.uarie cu lotul de tineret ?i sîmbătă

Dinu, fotbalistul nr. 1 al anului 1972, component de bacă al lotului nostru 
reprezentativ, într-o atitudine caracteristică, de dăruire exemplară in joc

3 februarie cu Petrolul Ploiești. Ple
carea spre Nimes este fixată pentru 
duminică 4 februarie.

Scopul turneului rămîne acela al 
verificării unor posibili titulari pe 
posturile nevralgice. In paralel, atît 
la Iotul de tineret cit și in turneele 
echipelor de club, ceilalți componenți 
ai lotului A, lărgit, precum și alți 
eventuali candidați vor fi urmăriți 
cu toată atenția.

A FOST CONVOCAT Șl LOTUL 
DE TINERET

Tot luni dimineața, va fi prezent 
la București și iotul de tineret (pînă 
la 23 de ani). Antrenorul Cornel 
Drăgușin ■ ne declara că principala 
misiune a acestei reuniri, foarte 
scurtă (trei zile), rămîne aceea de a 
verifica o serie de noi jucători che
mați să-i înlocuiască pe cei promo- 

de
Ior- 
Bel- 
con-

vați in lotul A, nu mai puțini 
șase foști titulari a! formației: 
dache, Aeienei, Sameș, Bblbni, 
deanu, Troi. Tn această situație, 
vocații de luni sînt următorii:

PORTARI : Caval, Ion Gabriel.
FUNDAȘI : Tânăsescu, Do- 

brău, Gabriel Sandu, Hajnal, 
Grigoraș, Anghelini.

MIJLOCAȘI : Sătmăreanu II, 
Vișan, M. Stelian.

ÎNAINTAȘI : Petreanu, Gher- 
gheli, Mulțescu, Roznai, Moldo
van, Luccci, Amarandei.

—--------------------------- --------------------- ——-------------------------

DE LA 0 SÂPTĂMÎNÂ LA ALTA
FORME POTRIVITE

De la 14 ianuarie, arbitrii din 
Diviziile A, B și C se întîlnesc 
duminical și discută, pe margi
nea unor lecții teoretice și prac
tice, principalele probleme ale 
arbitrajului. Si prima parte a 
campionatului actual a scos în 
evidentă suficiente subiecte de 
discuție, mai ales pentru arbitri.

Repartizați Fe grupe de județe 
apropiate, o parte s-a reunit la 
Cluj, alta la Craiova, iar în con
tinuare arbitrii vor ține sfat la 
Sibiu, Bacău și București. Fede
rația a găsit că este mai practic 
să organizeze consfătuiri sub 
această formă decît cu caracter 
central, la București.

Metoda ni se pare foarte avan
tajoasă. în primul rînd, este 
economicoasă șl pentru federație 
și pentru arbitri! înșiși. Deplasă
rile sînt mult mai scurte și mai 
Ia fndemîna participanților. în 
al doilea rînd. numărul arbitri
lor poate fi mai mare decît Ia 
trecutele consfătuiri. în fine, în

al treilea rînd federația poate lua 
contact direct și cu arbitrii din 
Divizia C, eșalon care ieșea din 
vizorul fedeiației pînă acum. în 
acest tel, forul de specialitate 
are posibilitatea să cunoască 
frămîntările, problemele arbitri
lor și, mai ales, gradul lor de 
pregătire teoretică și practică.

Cu ajutorul unei asemenea 
forme de consfătuiri și datorită 
unei cuprinderi mai largi a arbi
trilor, avem convingerea că se 
poate realiza mai ușor, la toate 
cele trei nivele competitionale. o 
instruire unitară, uniformizarea 
interpretării și aplieării regulilor 
de joc și a semnalizărilor de la 
tușă, obiectiv principal in arbi
traj. „Cavalerii în negru* tre
buie să adauge Ia eforturile 
federației doar afît: CURAJ în 
aplicarea fermă și obiectivă a 
regulamentului de joc.

Asemenea consfătuiri ar trebui 
organizate periodic, mereu în 
alte orașe.

SEMNE BUNE
Reporterii noștri oferă zilnic 

cititorilor amănunte asupra 
modului cum se desfășoară 
pregătirile divizionarelor A. La 
aprecierile lor adăugăm azi — 
ca o completare sau confirmare 
— concluzia principală, pe baza 
impresiilor și constatărilor la 
fata locului ale unor antrenori 
federali care au urmărit aceste 
pregătiri de la 15 ianuarie.

Antrenorii federali V- Stănescu, 
R. Cosmoc, C. Drăgușin și 
I. Voica — prezenți în perioada 
care s-a scurs la pregătirile mai 
multor echipe (Rapid, Dinamo, 
Farul, Petrolul, „U“ Cluj, Steaua, 

F. C. 
că.

rimă, seriozitate, ambiție, disci
plină, mai ales dorința de a 
realiza o pregătire cit mai bună. 
Iar conținutul și volumul antre
namentelor este corespunzător 
perioadei în care se află echipe
le. în stagiul lor la munte sau 
stațiuni balneare.

Iată semne îmbucurătoare, 
care le-am dori prezente și
celelalte etape de pregătire, mai 
ales atunci cînd jucătorii vor 
trece la lucru specific și cinci 
vor trebui să-și mențină pregăti
rea fizică de bază acumulată în 
această perioadă. Altfel, toți acei 
zeci de kilometri 
toate exercițiile de 
tență vor rămîne 
scontat.

în

pe 
in

7
Nu participă la reunirea de luni, 

dar fac parte din lot Ștefan — reți
nut de examene — precum și Ciuga
rin, Smarandache, Dumitriu IV și 
Năstase (plecați în turneu cu echipa 
Steaua). Antrenorii Cornel Drăgușin 
și Emerick Jenei vor asigura efectua
rea unui bogat program de antrena
mente, de luni pînă miercuri seara, 
cînd jucătorii convocați se reîntorc 
la cluburile lor. Punctul cel mai im
portant al programului e meciul de 
miercuri, de la Snagov, în compania 
lotului A.

Antrenorii lotului de tineret speră 
ea jocurile de verificare să-i ajute 
în alcătuirea celui mai echilibrat și 
mai valoros Iot pentru grelele partide 
din campionatul european Ia care se 
vor prezenta tinerii 
in acest an, în afara 
program de intîlniri

TURNEUL DE LA

noștri fotbaliști 
unui pretențios 
amicale.

VIAREGGIO

desfășura aAnul acesta se va
XXV-a ediție a cunoscutului turneu 
de la Viareggio, rezervat echipelor 
de tineret (pînă la 21 de ani). Fot
balul nostru va fi reprezentat de o 
echipă care urmează să fie 
în zilele următoare.

Începerea turneului este 
pentru ziua de 23 februarie.

La el vor fi prezente opt 
din Italia și alte opt reprezentind 
unele dintre cele mai puternice clu
buri din Europa.

stabilită

fixată

formații

F.C. ARGEȘ PE PUNTEA DINTRE TRECUT Șl VIITOR
tea partidei de acasă cu Real Ma
drid... In sfîrșit, a fost un lanț în
treg de slăbiciuni... Poate că o dis
cuție despre relația campionat-— 
cupe continentale era mult mai ne
cesară și mai indicată la începu
tul sezonului de toamnă .’... „Cuvin
tele antrenorului Florin Halagian 
sunau ca un îndemn pentru viitor.

★
...F. C. Argeș a început acest an 

cu conștiința îndatoririlor sale de 
echipă campioană. Probabil pentru 
că a înțeles foarte bine greșelile 
sale din sezonul imediat următor 
aducerii primului titlu în Argeș. 
Echipa din Pitești n-a făcut decla
rații de senzație în acest sens._Dar 
munca sa susținută de 
Herculane dă de înțeles 
dește la lucruri mari.

7
...Cineva din lotul echipei cam

pioane a spus în aceste zile de ia
nuarie, acolo,- Ia Băile Herculane, 
unde teamul piteștean și-a desfășu
rat prima etapă a pregătirilor : 
„Pentru noi, va fi o „iarnă a băr
baților Sigur, folosise o meta
foră. Dar, dincolo de metaforă, exis
ta nemulțumirea laureatei ulti
mului sezon, nemulțumirea locului 
XI din finalul turului. In zilele 
acelea dure de munte — s-a mai 
scris, de altfel — piteștenii au lu
crat serios și cu ambiție. Fără să 
facă promisiuni, însă nu fără un 
ideal bine definit. Dar „iarna acea
sta a bărbaților" voia să însemne 
parcă mai mult decît marele con
sum de efort pe pante și la sala de 
forță. Voia să însemneț, printre 
altele, și o ambiție comună de a 
nu ieși din circuitul internațional, 
sfîrșit prea repede pentru atîția 
jucători tineri plini

★
...Vlad, căpitanul 

foarte clar :
— La începutul 

ne-am propus un 
șase echipe și o comportare bună în 
Cupa României. Acum, la ora pri
mului bilanț, vedem că n-am rea
lizat decît 50 la sută. In sezonul 
de primăvară va trebui să luptăm 
pentru un procentaj mai mare, de 
sută la sută. Asta, dacă vrem sd 
mai participăm la una din cupele 
continentale. In primul rînd, va tre
bui să „luptăm" pentru un loc trei 
în clasament, ceea ce nu-i o preten
ție prea mare pentru capacitatea 
echipei noastre. Pentru că în cea
laltă competiție, în Cupă, apar atî- 
tea surprize, cînd ți-e lumea mat 
dragă, și nu te poți baza numai pe 
o astfel de... șansă relativă

...F. C. Argeș se gîndește, deci, 
Ia un viitor bun Ceea ce nu în
seamnă că s-a rupt de trecutul a- 
propiat fără să nu fi tras anumite

de iluzii...

învățăminte de preț. Barbu, Jucă
tor care mai evoluase într-o eupă 
continentală, cu ani în urmă, a 
dat, poate, cea mai semnificativă 
măsură despre ambițiile echipei : 
„Acum trebuie si fac'em totul în 
campionat pentru a folosi experien
ța acumulată în Cupa campionilor 
europeni. Căci, cei mai mulți din- t 
tre jucătorii echipei n-au avut pic 
de experiență internațională și, de 
aici, acea obsesie atît de mare pri
lejuită de participarea în C.C.E."

— Crezi, așadar, că din punct 
de vedere moral trebuie explicat 
sezonul de toamnă al echipei ?

— Sînt sigur ! Era ceva nou pen
tru majoritatea jucătorilor, era o 
relație inedită. Să-ți vezi și de cam
pionat și de participarea în com
petiția celor mai bune echipe de 
club de pe continent. Gindul a- 
cesta a devenit o obsesie șt a slă
bit mult forța echipei. De asta

la Băile 
că se gîn-

LA UN ANTRENAMENT AL ECHIPEI STEAUA

SMARANDACHE SI DUMITRIU IV
PROMIT REVENIRI SPECTACULOASE

• In duel tu Ciugarin și... Sameș • Cele două ipostaze ale fastului mijlocaș al Progresului
La Brașov, într-una din camerele 

de la etajul al III-lea al Casei Ar
matei, Gheorghe Constantin, antre
norul principal ai liderului campio
natului, ne vorbea, zilele trecute, 
despre perioada de pregătire de la 
munte, cu crosurile ei nesfirșite și 
circuitele de exerciții de la sala de 
sport, despre turul dar mai ales 
despre returul campionatului, des-

atacul tuturor celorlalte echipe, a- 
semenea necazuri să ne ocolească..."

Cîteva minute mai tîrziu, jos, în 
holul Casei Armatei, trei dintre ju
cătorii Stelei — Ciugarin, Smaran
dache și Dumitriu IV — așteptau să 
plece la antrenamentul de la sală ; 
Smarandache și Dumitriu IV, doi 
dintre accidentați! sezonului trecut, 
care au fost reținuți pe tușă foarte

„Acum mă simt foarte obligat față 
de Steaua" (Smarandache)

pre felul în care poate fi îmbunătă
țită eficacitatea înaintărilor etc. etc.

Printre subiectele atinse s-a nu
mărat și unul care nu i-a făcut de 
loc plăcere să ne vorbească : acci
dentările. „în toamna anului trecut. 
Steaua : fost. în această privință, 
una dintre cele mai năpăstuite echi
pe. Aproape etapă de etapă, cite 
unul sau doi dintre titulari au fost 
accidentați. Cazurile lui Dumitriu 
IV. Smarandache. Iordache, Coman. 
Iordănescu, Aeienei. Sper ca. măcar 
in retur, cind vom avea de suportat

„Cred că pot alerga 90 de minute 
fără să obosesc" (Dumitriu IV)

Craiova, 
mărturisit 
fntîmpinat o 
de lucru

de alergare, 
forță și rezis- 
fără efectul

St. roșu, „U" 
Argeș) — ne-au 
pretutindeni i-a 
atmosferă bună Petre GAȚU

multă vreme, se dovedesc acum... 
setoși de fotbal, dornici și hotărîți 
de a apăsa pe pedala pregătirilor 
pină Ia limita maximă, pentru a 
reveni în prim-plan. pentru â-și re
căpăta locurile pierdute din echipă, 
în centrul discuțiilor din ziua a- 
ceea s-a aflat convocarea lotului 
„tricolorilor", la București. Cei trei 
jucători militari—' dezbateau și ei 
aprins ..problema". Si cel mai fur
tunos dintre toți era Smarandache.

— CinJ am văzut că Sameș sc 
află in lot. mi s-a făcut negru îna
intea ochilor. Nu pentru că Sameș 
nu merită să fie chemat la Iot; 
nicidecum. Dar el este jucătorul cu 
care am făcut rocada de Ia Univer
sitatea Craiova la Steaua, motiv 
pentru care mă simt obiigat să de
monstrez actualei mele echipe că 
schimbul nu s-a făcut în defavoarea 
ei. Sameș este. acum, titular la Cra
iova. Are un avans asupra mea. Eu 
va trebui mai intii să-mi recapăt 
locul in echipă șl. după aceea, pro
mit că duelul meu cu Sameș va fi 
crincen...

Ciugarin l-a... contrat 
spunîndu-i că-i va fi 
greu, deoarece... „la 
joacă și un Ciugarin, 
și un HăJmăgcanu !” 
Smarandache — „Da, dar Smaran
dache e singurul oltean de la Steaua

fi
prompt, 

foarte, foarte 
Steaua mai 
și un Negrea, 

Replica lui

CONSfĂIIIIRt.A PREȘfDINIHOR
Df SfCȚII

Luni sînt convocați. la sediul Fe
derației române de fotbal, pre
ședinții secțiilor divizionare A.

Pe agenda de lucru a consfătuirii 
figurează : analiza desfășurării tu
rului campionatului 197?—1973 sub 
aspect tehnico-organîzatoric ; mă
suri in vederea deschiderii sezo
nului de primăvară : aducerea la 
cunoștință a unor prevederi și nor
me legate de activitatea jucătorilor 
echipelor de Divizia A.

Consfătuirea va începe ia ora 10.

- > *
și-i un oltean ambițios" — spiritua
lă și... autobiografică, a mai dimi
nuat optimismul lui Ciugarin. Cu 
alte cuvinte, pentru ca duelul Sma
randache-—Sameș să poată avea loc, 
stelistul va trebui să... întreacă, mai 
întâi, pe unul din coechipierii săi. 
Prin muncă, tenacitate, disciplină, 
viață sportivă. Și de ce nu, poate 
că dintr-o astfel de dispută se va 
naște o pereche de „centrali" Sma- 
randache-Sameș, aptă de a face fată 
viitoarelor grele 
„naționalei" !...

Mult mai tăcut, 
modest, Dumitriu 
într-un fotoliu, ascultînd 
spun coechipierii săi mai vorbăreți. 
Dimineața, la antrenamentul de la 
Poiana, căutase să nu-1 piardă, nici 
un moment, din ochi pe Vigu, mă- 
surîndu-și pașii- după ai acestuia, 
nescăpînd nici o mișcare a mijloca
șului Stelei. Fostul jucător al Pro
gresului nu-și găsea de Ioc astîm- 
părul, părea un cazan în clocot, 
gata-gata să se reverse, 
izbitor cu cel ce sta 
liniștit și ghemuit în 
holul Casei Armatei, 
sa a fost un necaz pe 
duiește să-1 uite. Ne 
plîns după meciul acela cu A.S.A. 
Tg. Mureș, din prima etapă. Nu cre
dea, în ruptul capului, că ar putea 
să rămînă un întreg tur de cam
pionat în afara echipei.

„Acum, pentru a juca, va trebui 
s-o iau de la început. Știu, Dumi
tru și Vigu sînt jucători foarte 
buni, au o experiență mult mai 
mare ca mine. Eu am însă 19 ani 
și cred că pot alerga 90 de minute 
fără să obosesc. Nu va fi ușor, dar 
trebuie să joc. 
pierii mei din 
1972 au ajuns 

Tor, în Divizia 
voi mai putea

Dumitriu IV 
promoții.

Pe Smarandache și Dumitriu IV, 
doi dintre accidentalii toamnei ’72, 
i-am urmărit, din nou, la antrena
mentul din sala de sport Căutau și 
au reușit să ne demonstreze pe 
„viu" că afirmațiile pe care le făcu
seră în seara aceea aveau acoperire 
în fapte, în strădaniile lor. Nu fu
seseră niște simple vorbe...

Laurențiu DUMITRESCU

Mircea M.

echipei, fusese

campiona tulul, 
loc în primele

IONESCU

confruntări ale

mai retras, mai 
IV se cuibărise 

atent ce

Contrasta 
acum calm, 
fotoliul din 

Accidentarea 
care se stră- 
spune că a

Aproape toți coechi- 
promoțîa de juniori 
titulari în echipele 

A... Dacă nu joc, nu 
da ochii cu ei...**, 
este căpitanul acestei

C.S. T1RG0VIȘTE L-A
Intr-o recentă ședință a secției de 

fotbal a Clubului Sportiv Tirgo- 
viște s-a analizat, printre altele- și 
comportarea jucătorului Pîrvu, atît 
pe teren cît și în societate.

în referatul prezentat de antre
norul Gică Petrescu s-a arătat că 
Pîrvu, după revenirea sa la Tîrgo- 
viște de la Craiova, a continuat să 
fie un element recalcitrant, lipsind 
de la antrenamente, iar în meciu
rile de campionat, neavînd pregă
tirea corespunzătoare a jucat slab, 
în societate a avut, de asemenea, o 
comportare necorespunzătoare, preo
cuparea sa principală fiind frecven
tarea restaurantelor, unde consu
ma cantități mari de alcool, după 
care făcea scandaluri. La ultimele șe
dințe de pregătire a echipei, la care 
a participat, Pîrvu a adus Injurii 
antrenorului, precum și colegilor 
săi. iar pe unul dintre aceștia l-a 
lovit.

în urma discuțiilor, secția de fot
bal a Clubtgtd Sportiv Tîrgoviște, 
țlnînd seama de toate abaterile să-

UNDE MERGEM?
simbata

ATLETISM : SBla .23 August", de
U ora 16.3c: întreceri in cadrul cam-

1S:
«e-

plnnalultd municipal (juniori I 
UD.

BOX : Sa’.a GluleșU. de la ora 
galâ de verificare a puglliștilor 
olori șl Juniori bucurețteni.

JUDO : Sala Floreasea. de la 
I, : campionatele internaționale 
Unereț ale României.

FOTBAL : Sala Dinamo, ora 15.43: 
Dinamo Obor — Flacâra roșie; ora 
17: Venus — Rapid (partidă femi
nină de mlnifotbal); ora 18: Dtnacno

ora 
de

ATLETISM : Sala J3 August", fle 
Ia ora »J0: întreceri tn cadrul eam- 
plooatuiid munleipaJ (juniori I «1 
m>.

JCDO : gala Fiore-sca, de la ora 
ttJar campionatele Internaționale de 
tineret ale României.

FOTBAL s Teren Gheicea, ora 16: 
Steaua — Șoimii TAROm (meci ami
cal).

In prima etapă a pregătirilor, la Băile Herculane. toți jucătorii echipei 
campioane, titulari și rezerve, au alergat peste 100 de kilometri cu gîndul 
remedierii defecțiunilor din toamnă " ~

spuneam că trebuie să luptăm pen
tru a putea folosi această expe
riență dobîndită.

...Și astăzi, F. C. Argeș e con
vinsă că putea obține o calificare 
de mare preț în fața lui Real Ma
drid. „La Pitești, în repriza se
cundă, am ratat noi calificarea!" 
zic cu toții, jucători și antrenori. 
Echipa se gîndise mult la acest 
meci, poate exagerat de mult nu
mai la el („Obsesia acestui joc-du- 
blu, cu Realul, nu ne-a mai dat 
libertatea de acțiune în campio
nat !“ mărturisea antrenorul Florin 
Halagian). Fiecare recunoaște 
acum acest lucru.

— N-am reușit să îmbinăm ra
țional cele două elemente ale rela
ției : campionat și Cupa campioni
lor europeni 1 opina $i „secundul" 
Tănase Dima.

— De ce ? a fost întrebarea noas
tră.

Cei mai mulți, dacă nu chiar 
toți, au răspuns: „Pentru că am 
acordat prea multă atenție Cupei 
campionilor *...“. A existat și un 
alt răspuns, foarte util pentru vi
itor : „Nu s-a ținut cont de faptul 
că te poate ajuta foarte mult cam
pionatul pentru acest important 
obiectiv. Jucătorii au manifestat o 
automulțumire fatală, antrenorii o 
exigență scăzută, a intervenit și 
lipsa de mobilizare în majoritatea 
jocurilor de campionat, au interve
nit și accidentările și o programare 
nejudicioasă în competiția internă 
— două jocuri în deplasare, înain-

PREGĂTIRI, 
MECIURI AMICALE
• Divizionara C, Viitorul Tg. Mureș 

a început preparativele pentru noul 
sezon cu un Iot de 19 jucători, care 
participă la patru antrenamente săp- 
tămînale. Echipa, pregătită de antre
norul Iosif Kajlik, a susținut recent 
primul joc-școală, întîlnind- pe Gloria 
Tg. Mureș, din campionatul județean, 
pe care a Intrecut-o cu 6—0. în con
tinuare, mureșenii vor susține me
ciuri amicale In compania echipelor 
C.F.R. Cluj, Textila Odorhel, Chi
mica Tîrnăveni, Arieșul Turda, Lacul 
Ursu Sovata șa.

Asociația sportivă Viitorul va or
ganiza, în curînd, o competiție do
tată cu «Gupa 16 Februarie", la care 
au fost invitate 12 echipe.

• în dorința de a ajuta echipele 
de juniori și cele care activează în 
campionatul județean, Comisia jude
țeană de fotbal Mureș a organizat, 
cu sprijinul C.J.E.F.S., un eurs pen
tru pregătirea instructorilor. Timp de 
trei luni, cei 28 de ps-tlcipanțl și-au 
îmbogățit cunoștințele participînd Ia 
numeroase lecții teoretice și prac
tice.

Dintre ce! mal harnic! cursant!, 
care au Intrat recent In posesia car
netului de instructor, amintim pe C. 
Lunga (Oțelul Tg. Mureș), F. Balazs 
(Viitorul Tg. Mureș), I. Crețu (Avîn- 
tul Reghin), M. Rozsnyai (Energia 
Iemut) și P. Curtifan (Energia Fîntî- 
nele)

I. rAUȘ — coresp. județean

AZI $1 F1IINE - MECIURI AMICALE
Cu fiecare zi

rile echipelor se __  ____  ._____
acumulirid tot mai multe forțe în ve
derea noului sezon. După ce Ia an
trenamente s-a lucrat cu precădere 
pentru pregătirea fizică. In zilele ur
mătoare mai multe divizionare A vor 
susține meciuri de verificare.

care trece, pregăti- 
intensifică. Jucători!

SANCJIONAT PE PÎRVU
vîrșite de Jucătorul Pîrvu, a hotă- 
rît scoaterea acestuia din rîndurile 
secției.

Mișn AVANU, coresp. Județean

latâ un program al partidelor ce 
ne-au fost anunțate i •

• azi, la Cîmpina, Rapid va evolua 
*n compania formației locale Poiana, 
iar la Ploiești — Petrolul va juca 
in familie, cu formația de tineret;
. • vor avea 100 mat multetntîlnirf i ta Sibiu (C.S.M. — A.S. 
Armata Tg. Mureș), la Constanța 
(stadionul Portul, de la Ora 11 i 
Farul — Portul), în orașul Gh. 
Gheorghîu-Dej (de la ora 10,30 i Tro- 
tușul — Sport Glub Bacău) și Ia 
București (terenul Gheneea, de la 
ora 101 Steaua — Șoimii Tarom).

Săptămîna viitoare se vor disputa meciurile i
• miercuri, ta Brașov i Steagul 

roșu — Chimia Făgăraș 1
• joi, la Craiova i Universitatea — 

Dunărea Calafat

LOTO - PRONOSPORT
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 30 IANUARIE 1973. ULTIMELE

3 ZILE PlNA LA ÎNCHIDEREA VÂNZĂRII BILETELOR
Luni este ULTIMA ZI în care 

vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea excepțională Loto din 
30 ianuarie 1973, PRIMA TRAGE
RE EXCEPȚIONALA LOTO din 
acest an.

Participînd la această tragere 
puteți cîștiga în număr NELIMI
TAT : autoturisme DACIA 1300 și 
SKODA S 100, excursii în Polonia 
șl Italia precum șl numeroase 
cîștiguri în numerar de valoare 
fixă și variabilă.

Pentru stabilirea numerelor cîș- 
tîgâtoare se vor efectua 4 extra
geri, însumînd în total 29 de nume
re. Se atribuie 9 categorii de cîș
tiguri. Participarea se face pe bi
lete de 2 le!, 5 lei și 15 lei varian
ta. Participînd pe bilete de 15 lei 
aveți dreptul de cîștîg la toate cele 
4 extrageri. Rețineți I Mai multe 
bilete de 15 lei, mai multe șanse 
de cîștig.

• Ne aflăm în plină vînzare a 
biletelor pentru LOTERIA ÎN O- 
BIECTE care va avea foc Ia II fe
bruarie 1973. Participînd la această 
tragere puteți cîștiga : autoturisme 
DACIA 1300 și premii în obîecte 
în valoare de 20 000 Iei, 10.000 lei. 
5.000 lei etc. scara cîștigurilor fiind

de la 100 la 70. 000 lei. Participanții 
pot să-și aleagă singuri obiectele în 
cadrul suinei cîștigate, conform lis
telor de obiecte afișate. Spicuim 
cîteva dintre obiectele care figurea
ză pe această lîstă : televizoare, a- 
parate de radio, frigidere, mobilă 
pentru sufragerii, biblioteci, dormi
toare, camere de zi, stofe, confecții, 
lenjerie ș.a, Procurați-vă din vreme 
biletele 1

NUMERELE EXTRASE LA TRA 
GEREA LOTO DIN

1973
26 IANUARIE

FOND
1.139.601

EXTRAGEREA
57, 4, 7, 16. 64

GENERAL 
Iei

DE PREMII i

Ii

a

72. 61. 73, 37.

n-a I 1, 70 8.EXTRAGEREA
71, 87. 6. 67

Plata premiilor
fel t în Capitală începînd 
bruarie oină la 12 martie; In tară 
începînd aproximativ din 7 februa
rie pinii la 13 martie 1973 inclusiv.

Rubrică redactată de
- LOTO-PRONOSFORT

se va face ast- 
din 3 fe-



ANIVERSAREA TOVARĂȘULUI CEAUSESCU,
SĂRBĂTOARE A ÎNTREGULUI POPOR!

DATORIA GENERAȚIEI MELE FAȚĂ 
DE ACEST OM ESTE IMENSĂ!

Cttă tinere}# ți căldură, spiritua
litate, dinamism, bunătate și dîr- 
Kenîe poate încăpea în privirea o- 
mului pe care acum tara îl sărbă
torește ca pe un erou al ei I Eu 
cm avut privilegiu! sâ mâ uil de 
oproape în ochii conducătorului nos
tru iubit, atunci cînd, la întoarce
rea din Mexic,, onorîndu-ne nespus, 
a împârfit distincții celor mai me
rituoși din lotul nostru sportiv. Cînd 
mi-a întins mîna, am avut o sfii
ciune, copleșit de eveniment, dar 
t-am întîlnit privirea care mîngîia 
Și îmbărbăta în același timp. Am 
eimfit că mâ felicită un conducă
tor, un iubitor al sportului și un

prieten. .Un prieten al nostru, a! 
tineretului, în care crede, conside- 
rîndu-l nădejdea tării. Și gîndul 
mi-a zburat acasă, în Delta mea 
natală, despre care bâtrînii poves
tesc că înainte era altfel, săracă și 
parcă potrivnică.» Aș fi vrut să mul
țumesc conducătorului drog din fota 
mea pentru condițiile noi de viață 
și de muncă, pentru casele de că
rămidă și belșugul de pe masă din 
satul meu, Mila 23. pentru faptul 
că eu însumi ajunsesem campion 
olimpic, beneficiind de condiții ex
celente de pregătire. N-am putut 
să o fac atunci, o fac acum.

Datoria generației mele fată de 
sacrificiile, abnegația și devotamen

tul acestui OM, de 40 de ani în 
viitoarea luptei revoluționare, este 
imensă. Să ne-o îndeplinim la locul 
nostru de muncă și pe terenul de 
sport, cu sentimentul că cinstim 
prezența călăuzitoare a conducăto
rului nostru. Să-i urăm sănătate și 
viață lungă, pentru binele nostru, 
în ce mă privește, nu voi uita nici
odată privirea aceea cu care m-a 
învăluit cindva, intr-un moment cînd 
mi-a dat parcă forță din forța Lui 
multă și bună.

IVAN PATZAICHIN 
maestru emerit al spoitului, 

campion olimpic

Interviu-fulger cu ILIE N ĂST ASE
'...Y . .'...14 SPORTIVI ROMANI

„DUPĂ OMAHA, 
VOI JUCA

8 turnee in circuitul
INDOOR

1

.

V.

/

PESTE HOTARE

PREȚUIRE Șl RECUNOȘTINȚĂ 

FĂRĂ MARGINI
în aceste zile de mare efervescență, tn care întrea

ga țară toastează la sărbătorirea bărbatului de stat, 
a conducătorului politic și a Omului care este secre
tarul genera] al Partidului Comunist Român, tova
rășul Nlcolae Ceaușescu, incerc să-mi exprim în ci- 
teva cuvinte recunoștința mea fără margini și pre
țuirea pentru toate condițiile pe care le-am avut spre 
a mă dezvolta ca cetățean, ca intelectual și sportiv.

Trăiesc un sentiment de puternică mîndrie pentru 
toate marile realizări economice, sociale și politice ob
ținute în societatea noastră socialistă, pentru rolul 
dumneavoastră deosebit, tovarășe Nlcolae Ceaușescu. 
Pe care îi aveți ca marxist-leninist, în dezvoltarea pe 
un plan superior a celor maî bune tradiții ale gln- 
diriî social-politice românești, la sintetizarea teore
tică a experienței partidului nostru tn construcția 
socialistă, pentru aportul dumneavoastră deosebit in 
dezvoltarea învătămîntului. științei, artelor, a întregii 
vieți a României Socialiste. întotdeauna, cind am 
susținut tntîlniri peste hotare, ml-am dat seama de 
ecoul pe care vasta dumneavoastră activitate il are 
în întreaga lume. Și întotdeauna am încercat un sen
timent de mîndrie pentru impresionantele eforturi 
de patru decenii pe care dumneavoastră îe-ați con
sacrat slujirii intereselor și aspirațiilor fundamentale, 
de progres și bunăstare, ale întregului popor.

Ca sportiv de performantă, m-a impresionat profund 
atentia acordată de dumneavoastră fenomenului spor
tiv în general, deci și fotbalului, sport pe care îl 
practic eu. Vă asigur că vom face lotul pentru a 
obține rezultate de prestigiu, tn semn de recunoș
tință pentru excelentele condiții create de a ne dez
volta multilateral, ca sportivi și cetățent ai țării.

Vă mulțumesc cu cele mal calde cuvinte, stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru tot spri
jinul acordat, și toastez din toată inima pentru cei 
55 de ani ai dumneavoastră, pentru multă sănătate 
și fericire î

MIRCEA LUCESCU 
căpitanul echipei naționale de fotbal

0 URÎ MICĂ,

DAR IW MĂRE CONDUCĂTOR—CEAUȘESCU"
Sînt, în viața noastră, momente pe care memoria 

le păstrează într-o permanentă prospețime. Desigur, 
sînt cele ce s-au rînduit printre amintiri trecind prin 
inimă. Făcînd-o să vibreze puternic.

Un asemenea moment am trăit după înapoierea de 
la Olimpiada mexicană, cînd secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a ținut să 
felicite și să înmîneze personal distincții sportivilor 
care se evidențiaseră cu acel prilej. îmi dădeam 
seama că ni se face o cinste deosebită și eram foarte 
emoționată.

Îmi mai amintesc, apoi, că in timpul campionate
lor mondiale de scrimă, desfășurate la Ankara fn 
1970, un student turc a venit la hotelul unde ne
aflam pentru a ne cunoaște, pentru a discuta cu 
not Ne-a mărturisit că îi admiră pe români, iar la 
un moment dat ne-a spus: „Voi aveți o țară mică, 
dar un mare conducător — CEAUȘESCU". Am în
cercat atunci un sentiment de mîndrie. ca și în alte 
dăți cînd — aflîndu-mă peste hotare — am auzit 
vorbindu-se cu admirație, cu simpatie despre Româ
nia. despre înțeleptul conducător al destinelor ei, 
tovarășul Ceaușescu. Destinele țării se împletesc, insă, 
cu destinele noastre, ale întregului popor. Ș: ele au 
stat, în acești ani luminoși, sub semnul împlîr
Eu. de pildă, am făcut sport de performanță dar a:r 
avut totodată posibilitatea să învăț să-ari fac un 
rost Si. acum, sînt profesoară la Liceul nr. 9 din 
Capitală. Soțul meu. licențiat în drept ți un mare 
pasionat al sportului, a devenit antrenor. Avem un 
copil si o casă în care se răsfringe fericirea oertru 
care luptă cu atita consecvență partidul nostru 
în frunte cu secretarul său general

Iată de ce. la uriașul buchet de gloduri b~e pe 
care tara întreagă îe adresează iubitului conducător 
al statului și partidului cu prilejul aniversări* zf!ei 
sale de naștere, doresc să adaug urările calde a> 
familiei mele, urări de viață lungă s: de sănătate. 
Spre binele patrie: noastre, spre fericirea poptru'..; 
român.

OLGA SZABO
maestră emerită a sportului 

campioană mondială

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU I-A FOST CONFERIT
TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA
AL UNIVERSITĂȚII DIN DUCUREȘTI

(Urmare din pag. I)

le. a tuturor forțelor progresiste, 
an ti imperialiste, triumfului cauzei 
păcii și colaborării tn întreaga 
lume.

Au rostit apoi cuvîntărj Crlsto- 
for Simionescu, rectorul Institu
tului politehnic din Iași, Ștefan 
Pascu, rectorul Universității din 
Cluj, Ion Anton, rectorul Institu
tului politehnic din Timișoara, 
Gheorghe Pușkaș. rectorul Institu

tului medico-farmaceutic din Tg. 
Mureș și Lucian Hanu, student al Fa
cultăți: de limba ș! literatura ro
mână. care au evocat, cu un pu
ternic sentiment de mîndrie, reali
zările poporului nostru datorate 
politicii Partidului Comunist Ro
mân, contribuției excepționale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
elaborarea acestei politici, care a 
sporit considerabil prestigiul par
tidului nostru, al poporului ro
mân. al României socialiste în lu
mea contemporană.

într-o atmosferă K>l«r.~ă tz 
timp ce stuoen’.:: =teas tradi
ționalul imn -Gaud-eensus igăur*. 
tovarășului Nicolae Cea_seseu :-s 
fost înminatâ diploma de Doctor 
Honoris Causa al Univers tăți: c a 
București.

Secretarul generai a. PC_R s 
rostit apoi o amplă curta tare, sub
liniată în repetate rfndnri de Ova
țiile și aplauzele asistențe:

La sfîrșitul festivități:. tOKarăzul 
Nicolae Ceaușescu a semnat 1= 
Cartea de aur a univers: tăt:turneul feminin de handbal

(Urniare ain P&9 T) mă, dispuse să faca risipa de enerener-
cucerirea victoriei A

De ’a Omaha (Nebraska) — 2 000 
km distanță de la New York — 
vocea lui Ilie Năstase. purtată de 
firu] telefonului, se aude totuși 
bine, foarte distinct i

la iDceputul săp- 
in circuitul ,.in- 
doilea turneu și le 
celelalte opt, cite

— Sînt aci de 
tăminii. Debutez 
door“ cu acest al 
voi juca pe toate 
sînt în program.

— îți urăm succes în acest nou 
start. Cine joacă la Omaha ?

— Aproape toți cei anunțați in 
circuit. Sint trecut nr. 1 in proba 
de simplu, ceilalți capi de serie 
fiind, in ordine. Jimmy Connors, 
Juan Gisbert și John Cooper. Ul
timul este australianul care ne-a 
vizitat cu 
semifinala 
rești. dar 
adversar 
Bravo- cu 
proba de dublu. Urmează sud-afri- 
eanul Pat Cramer.

— Si cine absentează ?
— Deocamdată, spaniolii sint re- 

prezentați doar de Gisbert. N-au 
venit inel Girnen* și Orantes. ul
timul fiind acciăen'at. Se așteaptă 
reintrarea lor ia tradiționalele cam
pionate de sală ale S.U.A.. la Sa
lisbury. Munci, va juca probabil și 
Joh» Newcombe Deci, spre sfîrși- 
tul arcuitului

— O întrebare -restantă". Agen
țiile de știri nu re-au prea răsfățat 
cu amâmiale asspra precedentului 
temea, ia care =-a participat, ce! 
de la 3 rp'rrtar. Cine a cîștigat ?

— Americanul SauJv Mayer, care 
l-a ieșim ia finală pe compatriotul 
său Charier Owens. O finală Intre 
tineri.

— Ce a £: jt dzi la Omaha ?
— De la Burntr iti am zburat spre 

Mexic, impnwaă ca Domingue 
sofia mea Aaa stat zece zile la 
Accapuka. imwat de federația me- 
xicaoâ de iran.

echipa -cangurilor", în 
Cupei Dasi< de la Bucu- 
n-a jucat. Primul meu 
a fost chilianul Pinto 
care fac și pereche în

i Sa

i u 
■■■■

— Ai
— Nu. 
propus 
de demonstrație. __
trebuit să le refuz, con- 
siderind că am nevoie 
neapărat de o perioadă 
de odihnă totală. 7b- 
tuși, spre sfirșitu) inter- 
l aiului, țind se apropia 
startul in circuit, am Hi. 
inceput să fac ușoare .
antrenamente. Partener 
mi-a fost un campion celebru, în
vingător la Wimbledon..

— Interesant. Cine ?
— Un campion de demult. Este 

vorba de Donald Budge autorul 
„marelui șlem“ din J938, primul 
din istoria tenisului. Don este ac
tualmente organizator de turnee și 
exhibiții, in Mexic. Dar și joacă, 
are încă mină bună și un serviciu 
ca pe vremuri... Mi-a mărturisit că 
a rămas cu impresii excelente de 
la.T.izîta. Pe care a făcut-o în Ro
mânia, in vara anului trecut, 
sretă doar că timpul petrecut 
țara noastră a fost prea

— Să trecem de la 
Năstase... Ce șanse îți 
actualul circuit ?

— Mi-e foarte greu să 
să evităm pronosticurile, 
inceput de drum. După 
care o am. tn urma performan'->inr 
de anul trecut, ar trebui să cîștig 
totul— Dar — vă închipuiți — nu-i 
de loc ușor. De pildă. Connors joacă 
din ce în ce mai bine, iar cînd vor 
intra în luptă Newcombe și Orantes, 
diutr-un foc vor exista două ob
stacole majore. Totuși...

— Totuși, noi de aci de la Bucu
rești ît acordăm prima șansă !

— Așa să fie—

jucat in
Deși mi 
ci te va

Mexic? 
s-au 

partide 
Dar a

■

:x:

A**'**'z-

■S
if + .ă

Ieri au plecat, In Cehoslovacia, 
cinci sportivi români care vor par
ticipa sîmbătă, duminică și luni 
Ia campionatele internaționale de 
tenis de masă ale acestei țări, pro
gramate în localitatea Vlasim (60 
km depărtare de Praga). Au făcut 
deplasarea Eleonora Vlaicov^ Car
men Crișan. Lidia 
Gheorghe, Șerban 
de antrenorii Ella 
și Antli Ardcîeanu.

★
Schiorii și schioarele din lotul d# 

juniori au părăsit țara pentru a 
participa la întrecerile internațio
nale de schi din stațiunea Splindle- 
ruv MV’n (Cehoslovacia). Concursul 
dotat cu trofeul „Criteriul juniori
lor" se dispută între 29 și. 31 ianua
rie și este onorat de prezența unor 
valoroși tineri schiori din mai 
multe țări din Europa. România 
va fi reprezentată de Eva Mezei, 
Nuti Dcgeratu, Florin Barbu, Ion 
Cavasi și Nandor Szabo. Antrenori 
Mihai Sulică și Vasile Munteanu-

Ilie, Teodor
Doboși însoțiți 
ConstantlnescH

JEAN-CLAUDE ANDRUET ÎNVINGĂTOR

IN „RALIUL MONTE CARLO"S Succesul mașinilor Renault-Alpine

TIRNEE IMERVATIOULE DE ȘAH

scurt.
Budge 
acorzi

spun. Ilai 
acum Ia 

„cota" pe

Intervin <ie 
Radu VOIA

CONTROL ANTI-DOPING 
LA CE. DE PATINAJ

f*

.— a (m.« • s rr_3-
ia&e-Ea&oeale de oa-

. _ ț acer, an se va e-
:sc ce pa 

t-3a_- a—-sxc c-rznms’.e tatre 6 *: 
1! febr-jarie la K6L> (R.F. a Gerxa- 
nidi La Satreeeri «i-au p*r-
f-ricA-ea spcccIm spzrure cs 7t
«I

ci poJoner. 
dasamer 

Ehrenfeit c

Pe joiele'e imăpezite din Alpi — așa cum arată această fotografie — 
a fost decisă victoria lui Andruet și a mașinilor Alpine-Renault 

Telefoto t A.P.-AGERPRES
PARIS. îi (Agerpres). — Cea de-a 

2-a edit:* a curaei automobilistice 
.Raliul Monte Carlo* s-a încheiat cu 
îctoria echipajului francez a! cărui

4:

INNSBRUCK, FAVORITA PENTRU

(2), Irina Teglaș (2), luliana Szasz
(2) și luliana Marcos pentru Voin
ța O*dorhei. Au arbitrat bine Con
stantin Căpățînă și Traian Ene 
(ambii din Buzău).

RAPID BUCUREȘTI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 15—7 (9—2). Tî
năra echipă din Tg. Mureș n-a 
mai rezistat astăzi, lăstndu-se de
pășită net de un Rapid București 
decis să se_ răzbune pentru insuc
cesele de pînă acum. _ u .

Se cuvine să amintim ca daca 
Mureșul este astăzi o pradă ușoa
ră pentru celelalte echipe din Di
vizia A, cauza se află în pierde
rea - din diferite motive — a ce 
lui mai valoros grup de jucătoare 
din lotul său : Șoș. Szolossi. Cordoș. 
Huszar' și Szebeni. Au marcat: 
Julieta Crișu (4), Ana Stăntșe! (4), 
Victoria Amarandei (3), Jana Ru- 
soiu (3) și Maria Buzas pentru 
Rapid, Rozalia Butta (2), Ana Bir- 
talan (1), Elena Ungur (1), Ilon» 
Simon (1), Magda Mathe (l) și Ma
riana Frîncu (1) pentru Mureșul Au 
arbitrat bine Ion Seredenciue (Iași) 
și Gheorghe Ivănoîu (Galațî).
. UNIVERSITATEA BUCUREȘTI— 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
14—9 (8—6). Neavînd emoții, de
oarece nu era vorba de un meci 
decisiv, Universitatea București — 
deși n-a beneficiat integral de Si
mona Arghir (acuză o ușoară în
tindere) — s-a comportat în întîl- 
nirea cu Constructorul Timișoara 
mult mai aproape de valoarea sa.

Au marcat: Doina Furcoi (5), 
Niculina lordache (4). Lidia Scor- 
țesco (2), Stelîana Papa-Diacones- 
cu (2), Mirela Dragoș pentru Uni
versitatea București, Maria Ștcf
(3) . Eva Kaspari (1), Qorina Evo- 
niu (1), Rodica Cișmaș (1), Aurora 
Crișan (1), Cornelia Gheorghiu (1) 
și Natașa Vezellci (1) pentru Con
structs 1 Timișoara.

Au arbitrat foarte bine Gheor
ghe Lungu (Brașov) și Dorin Pu
rică (Ploiești).

RULMENTUL BRAȘOV — TEX
TILA BUHUȘI 13—11 (7—4). In 
sfîrșit, am avut ocazia să vedem 
un meci de handbal adevărat, o 
întîlnîre între două echipe în for-

gie pentru 
cîștigat Rulmentul Brașov, dar me
rite asemănătoare la realizarea 
spectacolului sportiv de bună ca
litate >au avut, deopotrivă, și tex- 
tilistele.

Au marcat: luliana Nako (2), 
Elena Florea (2),- Irene Oancea (2), 
Adriana Căciulă (3), Maria Con
stantin (1), Valentina lonescu (1). 
Doina Radu (1), Ecaterina Biijte 
(1) pentru Rulmentul. Viorica Vie
rii (4), Emilia Munteanu (3), Elena 
Asevoaîe. (2). Maria Simeria (1) și 
Maria Stoleru

Au arbitrat 
ghian și Marin 
București).

UNIVERSITATEA TIMISOARA — 
I.E.F.S. fi—9 (1—4). Cu toate că a 
fost lipsită de două dintre „piesele" 
sale de 
bolnavă 
pen dată 
lor din 
Iași, un 
trecind întîi pe Universitatea Bucu
rești și apoi, într-o manieră mult 
mai clară, pe Universitatea Timi
șoara. Profitînd de declinul accen
tuat al handbalistelor timișorence, 
echipa antrenorului Ion Boia a ac
ționat ca la carte, cu faze lucrate 
îndelung, cu contraatacuri oportun 
lansate de Irina Climovschi, specu- 
lînd prompt fiecare greșeală a ad
versarelor. Dominînd categoric în
treaga partidă, jucătoarele de la 
I.E.F.S. merită toată admirația pen
tru dăruirea și chiar abnegația lor. 
Au marcat : Elena Frîncu (3). Ro- 
dica Bunea (2). Maria Bota, Corne
lia Mohanu, Florentina Gută și Na- 
tașa Rubienco nentru I.E.F.S.. res
pectiv Nadire Ibadula (2). lolanda 
Rigo, Hilda Hrivnak, Cristina Me- 
tzenrațh. și -Dorina . Damian. .Au ar
bitrat foarte bine Mihai 
șan (Tg. Mureș) și Paul 
(Cluj).

(1) pentru Textila, 
bine Varac Pelen- 
Marin (ambii din

bază (Doina Băicoianu — 
și Aneta Schramko — sus- 
o etapă) echipa studente- 
București a reușit aici, la 
veritabil tur de forță, în-

CLASAMENTUL
14 1
14 1
12 2
9 0
7
6
5
S
3
1

l IEFS București
2. Univ. Timișoara
3. Univ. Buc.
4r Rulmentul Brașov
5. Textila Buhușl
6. Rapid București
7. Constr. Timiș.
8. Voința Odorhei
9. Prog. București

10. Mureșul Tg. M.

17 
17
17
17
17
17
17
17
17
17

2
2
4
1
2 
l

Grebeni- 
Radvani

165-171» 
163-18U 
142-158 
179-198 
140-202 
113-204

I

Campionul european Aiexei Voloșov fd-eenta; la antrenamentul de iert 
Foto i Ion Mlh'AlCA

J.O. DE IARNA 19Î6
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Contis:» executivă » Camftetnlui 
tercaponal ol.ro: se va re 
Ia sediul sâu de la Château de V 
din Lausa'.'.e intre 2 si 5 febrts

PERECHEA ȚIRIAC-MARCU
Ă DEBUTAT CU 

IN TURNEU DE LA OMAHA
SUCCES

inter națio- 
acoperit de

„INTERNAȚIONALELE DE JUDO
ALE ROMÂNIEI

nai de tenis pe teren 
la Omaha, ai doilea din tradițio
nala! arcuit ..indoor" american, 
s-au juca! primele partide de du
blu.

Jucătorii român:, participant; la 
această probă, au înregistrat re
zultate contradictorii. în timp ce 
Ilie Năstase fâcînd pereche cu chi
lianul Pinto Bravo a pierdut în 
fața cuplului american Brown— 
Estep cu 3—fi. 6—3. 3—6. perechea 
românească Ion Tiriac — Traian 
Marcu a debutat cu succes. învio- 
gînd în primul meci cuplul Hans 
Kary (Austria) — Steve Gerdes 
(S.U.A.) eu 6—3. 6—4

a examina candidaturile în 
vederea organizări: viitoarei „Olim- 
p ace a be* îr. „cma renunțării o- 
rașulu; Denver d* a găzdui această 
întrecere. Prezentarea dosarelor va 
avea loc la 4 februarie, cînd Co
mis . executivă va lua și o hotă- 
rire privmd nrocedura ce urmează 
a fi adootată oentru. atribuirea 
Jocurilor uneia dintre cele natru 
candidate oficiale« Salt Lake City 
(SUA). Tampere (Finlanda). Inns
bruck (Austria) si regiunea Mont 
Blanc cu centrul la Chamonix 
(Franța). Potrivit ultimelor infor- 

!a Lausanne, deo- 
mari sanse le are 

ire a mai or- 
de iarnă în anul 
pîrtii si patînoere 

excelentă calitate.
reuniune a Comisiei e- 
C I.O va fi prima pre- 
noul președinte, lordul

pilot principal a fost Jean-Claude 
Andruet, secundat cu succes’ Ia 1 vo- 
lan de tînăra automobilistă Michele 
Petit. Echipajul învingător a concu
rat pe o mașină „Renault Alpine".

Pe locurile următoare s-au clasat 
Ove Andersson (Suedia). Jean Todt 
■ Franța) — „Renault Alpine", -Jean 
Pierre Nicolas, Guy Vial (Franța) 
„Renault Alpine", Hannu Mikkola 
(Finlanda), Jim Porter (Anglia) — 
-Ford Escort", Francois Plot. Louis 
Mamat (Franța) — ..Renault Alpine*. 
Jean-huc Therier, Marcel Callewaert 
(Franța) — „Renault Alpine* etc.

Probele speciale, disputate în ul
tima noapte a cursei, au dat loc u- 
r.ei întreceri pasionante. J. C. An
druet, deși pierduse aproape 3 mi
nute pe urcușul Turini (în urma unei 
pene de cauciuc), a refăcut terenul 
și l-a întrecut chiar la finiș pe ad
versarul său principal, suedezul An
dersson.

tria) si 
centrul 

Potrivit 
primite de 1 

csmdată ceie mai î 
orașul Innsbruck, c 
ganizat Jocurile 
1964 si ale cărui 
sînt ce o

Această 
xectrtive a 
z datâ ’ de 
Killanin. ales U Munchen ca succe
sor al lui Averry Brundage. Pe or
dinea de zi figurează, de asemenea, 
studierea raportului organizatorilor 
Olimpiadei de vară de Ia Mont
real. modul de funcționare a dife
ritelor comisii ale C.LO„ schimba
rea unor reguli competiționale în 
diferite ramuri sportive, probleme 
tehnice ale Jocurilor Olimpice.

TELEX

(Urmare din pag.-I)

R.D. Germană — la categoriile 63 și 
93 kg —, două de cei sovietici — la 
cat. 80 și 4-93 kg — iar românii pe 
cel de la categoria 70 kg.

Lotul R.D. Germane îi are în . 
prim-plan pe campionii europeni 
de tineret Ingolf Lahr și Wolfgang 
Zernikov. Iată de altfel echipa pe 
care antrenorul Helmut Hempel a 
deplasat-o Ia aceste campionate : 
Ingolf Lahr (cat. 63 kg). Gerd Ko- 
nietzka (cat. 70 kg). Joachim 
Hoppe (cat. 80 kg). Wolfgang Zer- 
nikow (cat. 93 kg) și Hans Joachim 
Schultz (cat. 4-93 kg).

întrecerile — pe două 
astăzi, iar mîine pe una — 
conduse de arbitrii Lubcio 
nov (Bulgaria), Eberhard 
(RD. Germană), Lanrențiu 
trescu, 
Donciu, 
Dautner 
mânia).

saltele 
vor fi 
Lukar 
Barth 
Durni- 

Viorel Tosun, Florentin 
Mihai Platon, Dumitru 
și Lucian Grigoropol (Ro-

Aseară, la sediul Federației ro
mâne de judo, a avut loc tragerea 
la sorți- Rețin atenția partidele: 
Alexandru Filip — Ingolf Lahr 
(R. D. Germană), Gheorghe Marin 
— Vieceslav Moskaliov (U.R.S.S.), 
Ion Botezatu — Vladimir Batusov 
(UR.S.S), Dorel Vitan — Ivan 
Tanev (Bulgaria). în limitele ca
tegoriei 63 kg ; loan Petrof —- 
Gert Konietzka (R. D. Germană), 
Cornel Roman — Mihail Muhamet- 
șin (U R.S.S.). cat. 70 kg : Costică 
Sauciuc — Kălin Kălinov (Bulga
ria), Ion Moraru — Jeles Jelezov 
(Bulgaria), Ladisîau Pal) — Joa
chim Hoppe (R. D. Germană), cat. 
80 kg : Tiberiu Solomon — Vasili 
Nikiskin (U.R.S.S.), Dumitru Ale
xandru — Țoniu Atanasov (Bul
garia), cat. 93 kg : lacob Codrea — 
Hans Joachim Schultz (R. D. Ger
mană). Lazăr Uscă — Mihail Grif 
(U.R.S.S.) și Dumitru Nichifor — 
Boris Antonov (U.R.S.S.) la cat 
4-93 kg.

Reprezentanva de junior: a Gre
ciei a întrecut la Atena. în .meci re
tur pentru preliminariile turneului 
U.E.F.A., reorezen^tiva Iugoslaviei 
cu scorul de 2—1 (2- 0). Și în prima 
partidă disputată la Belgrad, victoria 
a revenit tinerilor fotbaliști greci cu 
același rezultat i 2—1. Reamintim că 
din această grupă, alături de selec
ționatele Greciei și Iugoslaviei, face 
parte și reprezenta-iva României.

★
Peste 40 000 de spectatori au urmă

rit la Amsterdam revanșa întîlnirii 
amicale dintre echipa locală Ajax 
(deținătoarea „Cupei intercontinen
tale" și a „Cupei campionilor euro
peni*) șl formația scoțiană Glasgow 
Rangers. Fotbaliștii olandez! au ter
minat învingători cu scorul de 3—2 
(2—2) prin punctele marcate de Haan 
(min. 11). Muehren (min. 36. lovitură 
de Ia 11 m) și Cruyff (min. 78). Golu
rile echipei oaspete au fost înscrise 
de McDonald (min 2) șl Young (min.

34). In prima partidă, disputată săp- 
tămîna trecută Ia Glasgow, Ajax a 
cîștigat cu 3—1.

★
Federația vest-germană de fotbal 

a dat publicității un comunicat prin 
care se ratifică suspendarea pe viață 
a jucătorului Reinhărd Libuda care 
a activat în echipa F.C. Schlake 04 
După cum se știe acesta a'fost incul
pat în afacerea de corupție petrecută 
cu doi ani în urmă în campionatul 
de fotbal al R. F. a Germaniei. în 
prezent, Efbuda, joacă Ia echipa fran
ceză R. C. Strasbourg.

★
Echipa Gornik Zabrze, aflată în. 

turneu în Columbia, ă jucat la .Me
dellin cu formația locală Indepen- 
diente. Fotbaliștii, polonezi au obți
nut victoria cu scorul de 1—0 (1—0) 
Unicul gol al partidei a fost înscris 
în minutul 13 de cunoscutul interna
țional bubanski.

în campionatele Internaționale de tenis 
pe teren acoperit ale R.F. a Germaniei, 
care se desfășoară la Bremen, s-au "is- 
putat sferturile de finală, tata rezu'ta- 
tele înregistrate : Ribarczyk (Polonia) _ 
Mureșan (România) 4—«. 6—3, 7—3: C. 
Lloyd (Anglia) — Jean Meyer (Franța)
6— 7. 6—2. 6—4: Pokorny (Austria) —
Niedzwleckl (Polonia) 6—4, 6—3: Nignbt 
(Belgia) _ Werren (Elveția) 7—5. 6—2.
■
în turneul de tenis de Ia ^Albert Hsll" 
din Londra, englezul Mark Cox a fur
nizat o mare surpriză, Invingindu-1 cu
7— 5. 0—6, 6—4 pe asul australian Ken
RosewalL O altă surpriză : Brian Fair- 
Ite (Noua Zeelandă) l-a învins pe Tom 
Okker (Olanda) cu 6—4. 2—6. 6—2. Alte 
rezultate : Arthur Ashe (S U.A.) —
Aleksandr Metrevell (U.R.S.S.) <—6, 
7—6; Marty Rlessen (S.U.A.) — Dick 
Crealy (Australia) 6—2, 3—6. 6—4.
■
In Sala sporturilor din GSteborg s-a dis
putat întîlnirea amicală de handbal din
tre reprezentativele masculine ale Sue
diei și U.R.S.S. Victoria a revenit cu 
scorul de 11—10 (5—5) handballștllor sue
dezi. Anterior, echipa sovietică întrecuse 
cu scorul de 7—1 selecționata orașului 
Eskllstuna.■
Numeroși spectatori au urmărit Ia Stoc
kholm meciul Internațional de box din
tre echipele de amatori ale Suediei și 
Trtandei. întîlnirea a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate : 5-5. în cel mal 
spectaculos meci, la cat. cocoș. Irlan
dezul Dowling l-a învins ia puncte pe 
Gunnarsson.
■
La Palermo s-a disputat meciul de box 
dintre ZurlO (Italia) și Caudron (Fran
ța), contînd ca semifinală a campiona
tului european profesionist la cat. cocoș. 
Zurlo a fost declarat învingător ta 
puncte, după 12 reprize.

O delegație de luptători americani. In 
frunte cu campionul olimpic Ben Peter
son (90 kg), va participa la un turneu 
ce va avea Ioc Ia Tbilisi tn Organizarea 
Federației din U.R.S.S. Turneul este pro
gramat tn zilele de 2, 3 și 4 februarie. 
■-
Primele probe tn vederea Marelui pre
miu automobilistic al Argentinei (for
mula n. au scos în evidentă forma uuto- 
mobtlistulul scoțian Jackie Stewart, pe 
„Lotus", care a acoperit circuitul de 
3,345 km în 1:12,71 (medie orară 184,779 
km), Dennis Huhne (Noua Zeelandă) a 
obținut — 1:13.37, iar Mike Hailwood 
(Anglia) — 1:13.79.
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