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De ce in loc să progreseze, rugbyul a regresat in ultimii ani?

SUCCESELE DE ACUM 10 ANI, VICTORIILE CU FRANȚA,
CONSECINȚĂ A DEVOTAMENTULUI NELIMITAT PENTRU RUGBY

PERFORMANȚA 
ÎN RUGBY
SOLICITA

• selecție judicioasă
• dăruire exemplară
• cultivarea

calităților atletice
• pregătire fizică

completă
• disciplină riguroasă
• tehnică avansată
• ambianță favorabilă
• conducere

preocupată
și competentă

• Scurt interviu ca antrenorul Anatoli Evtușenko

direct, pe micul ecran

Dupd ce în ziorul nostru de ieri c*. .« orcr-ă
de dezbaterea inițiată de redacție, stere- v. c-e j-ww- 
tatea specifică a ruabyului in eo-‘»r-_, socrtv «c- 
mănesc, iată estâzi răspunsurile -vta- ac : -j--:
întrebare, core sună astfel :

Să dăm cuvintul pentru început 
unui veteran al mișcării rugbvr.Dx- 
de la noi, lui ION BUZOIANT*. re
putat tehnician, unul dintre cei care 
au clădit echipa noastră de «are* 
și care, fără îndoială, poate face o 
judicioasă comparație Intre ceea ce 
a fost „ieri* și este „astăzi* :

„Cred eă generația trecută era 
formată din oameni mai devotați 
balonului oval, maj ^uși pe trea
bă”. Desigur, baza de masă a 
byuIui nostru fiind redp&ă ia 
1950—196®, naționala a fost, 
doielnic, la ineeput. o „echipă te 
laborator*. Dar. ea era bine pre
gătită, jucătorii de arenei mi s-aa 
părut mai riguroși decis cei ie &- 
tăzi. cu calități fizice seperioare. 
Reamintiți-ră de Pircălăbeșcx 4e 
Marinache. de Mladin. de Film ■■■. 
Dobre. Ghiuzriea. pentru a aa du 
decit pe câțiva, și veți vedea că am 
dreptate.

IATi cos-ntsurr acum un deceniu la pkes- 
, TK»OASa£ WCTOU ALE RUGBYST1LOR ROMANI 
A$t*tA jnr-LUI FÎANTEi. CUM SE EXPUCA 

SVCCESas t^JRTATE iN ACEA PERIOADA r

Ieri dimineață, cu cursa compa
niei Aeroflot, au sosit la București 
componenții formației de handbal 
masculin M. A. I. Moscova, care vor 
susține astă seară, în sala „Victo
ria” din Ploieșt, întîlnirea tur din 
cadrul sferturilor de finală ale Cu
pei campionilor europeni, cu cam
pioana țării noastre, Steaua.

La cîteva minute după aterizarea 
avionului am solicitat antrenorului 
echipei oaspe, tag. Anatoli Evtu- 
șenko, un scurt interviu privind 
partida de astăzi.

— Cum considerați tragerea la 
sorți care v-a adus ta față, acum, 
in sferturile de finală, pe campioa
na țării noastre ?

— Am început să cred că avem 
ghinion, întrucît anul trecut sorții 
au făcut sâ întîlnim în semifinală

Imediat dupS sosireala 
aeroportul internațio
nal Otopeni, echipa so
vietică M.A I. Moscova 
zîmbește in fața obiec
tivului aparatului 

fotografiat.

Fotoi Dragoș NEAGU

pe Partizan Bjeiovar, adică cea mai 
puternică formație la acea oră. Văd 
că lucrurile s-au repetat aproape 
identic și acum, cînd avem de sus
ținut o întîlnire care putea să fie 
foarte bine Și finala prestigioasei 
competiții continentale.

— Cînd ați văzut ultima dată la 
lucru echipa Steaua și cc părere 
aveți despre ea 7 (Continuare în pag. a 4-a)

intens și de lungă 
seara, selecționabi- 

făcut azi, la ora 
antrenament de o 
clubului sportiv al

RADU-
SATMĂREANU, boc,os succes realittnd 

.-esat*. ier ha internaționali

— Păstrez o amintire destul de 
proaspătă, de la turneul desfășurat 
la Offenburg, unde Steaua a ieșit 
pe primul loc, întrecînd pe Parti
zan Bjeiovar, actuala deținătoare a 
Cupei campionilor europeni. Hand- 
baliștii bucureșteni mi-au lăsat și a- 
tunci o impresie excelentă, confir-

Astă seară, pe stadionul „Jean Bouin“
/ 

• Luccscu șl Adamachc, indisponibili • Accidentări și in tabăra gazdelor ® Marc interes in jurul partidei

NIMES, 6 (prin telefon de Ia tri
misul nostru special).

In cea de a doua zi a șederii la 
Nimes, programul lotului repre
zentativ s-a desfășurat conform 
celor stabilite inițial. După antre
namentul maj ' ‘ —
durată de luni 
Iii români au 
prânzului, un 
oră pe terenul 
căilor ferate. La acest antrenament, 
au luat parte, însă, numai 15 ju
cători, Lucescu și Adamache fiind 
accidentați Primul a resimțit o lo-

vitură primită sîmbătă în cursul 
meciului <*ti Petrolul, avînd acum 
o întindere de ligamente la ge
nunchiul drept, care-1 face indis
ponibil pentru primul meci al tur
neului și reclamă o pauză de două- 
trei zile. Cel de al doilea, a făcut 
luni seara o entorsă 
Ia mîna stingă, așa 
prînz n-a putut face 
tul specific, trebuind 
țumească cu cîteva 
gimnastică și cu...
a-i trage la ‘poartă lui Răducanu. 

La sfîrșitul acestui antrenament,

la un deget 
îneît azi la 
antrenamen- 
să se mul- 
exerciții de 

satisfacția de

Valentin Stănescu ne-a anunțat 
formația cu care intenționează să 
înceapă meciul de miercuri_ seara 
și care este următoarea: 
CANU ' -
SAMEȘ, DELEANU — DUMITRU, 
DINU, DOBRIN — TROI, DUMI- 
TRACHE, IORDANESCU.

Pentru meciul de miercuri seara, 
s-a căzut de acord să se facă pa
tru schimbări de jucători.

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

$1 IARNA ESTE UN SEZON DE SPORT «i AL CAMPION\Tllll DE HOCHEI

SPECTACOLULTOTI COPIII PE PÎRTII

specifice iir fi trțarât»

li taiile fekrwie și irte.

ca participarea fob? 'r

sul copiilor, elevilor, tineretului în 
genere.

„VEVERIȚA DE ARGINT"

Multiple acțiuii sțsrtin

și salarScr fi !vt-»au

acești elevi din Vatra 
Dornei și-au confecțio
nat ei singuri un bob.

SPORTIV
TREBUIE SA FIE

Aa-ia-, astăzi, incepînd de la ora 
16.30. cînd este programat jocul 
dintre Dinamo București și S.C. 
Miercurea Ciuc, se va da startul în 
ultimul tur al campionatului divi
ziei A (prima grupă) la hochei pe 
gheață. Cum spuneam și cu un alt 
prilej, competiția, în ciuda faptului

PE PRIMUL PLAN

1SCEPE ULTIMUL TIR

SÎMBĂTĂ SI DUMINICĂ. LA „23 AUGUST"

ATLEȚH SENIORI DESCHID SERIA
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE SALĂ

începutul trimestrului II de școală 
este, marcat de multiple acțiuni 
sportive pionierești. Firește, multe 
dintre ele situate în 6fera sezonu
lui de iarnă. Stat acțiuni la nivelul 
fiecărei unități de pionieri, dar și 
altele care se adresează marii mase 
a „cravatelor roșii” dintr-iln județ 
sau din zone geografice mult mai 
largi.

Am avut prilejul de a relata pe larg 
despre „Festivalul sporturilor de 
iarnă” organizat la Cimpulung Mol
dovenesc. Această a doua ediție a 
competiției de -schi, patinaj, să
niuțe și hochei a fost net supe
rioară celei inițiale, de anul trecut, 
sub toate aspectele — organizato
ric, propagandistic și al participării. 
Ea a constituit o bună școală în 
materie de activități sportive, de 
masă în perioada iernii. Plasată* în 
nordul Moldovei, acțiunea capătă o 
semnificație sporită. Fără tradiții în 
acest domeniu, fără a beneficia de 
o mare experiență, inițiatorii „Fes
tivalului sportiv de iarnă”, dove
dind pricepere și mai ales entu
ziasm, au realizat o propagandă mi
nunată pentru sporturile specifice 
actualului sezon, au captat intere-

Deosebit de îmbucurător este fap
tul că acțiunea a găsit un larg e- 
cou în multe alte locuri ale țării. 
Să amintim, în acest sens, de -Cupa 
primei zăpezi", în organizarea pio
nierilor și școlarilor din județul Te
leorman, de „Veverița de argint-, 
întrecere sportivă de masă la schi 
(sub forma unor ștafete aplicative) 
inițiată de animatorii sporturilor de 
iarnă din Vatra Dornei. în intim- 
pinarea concursului, copiii din a- 
ceastă localitate au reamenajat ve
chile pîrtii — de valoare republi
cană — din jurul orașului, operație 
începută încă din vară. Ceva mai 
mult, în dorința de a spori cadrul 
întrecerii, organizatorii intenționea
ză ca paralel cu ștafetele pe schiuri, 
să inițieze și întreceri de bob (con
fecționate de elevi — unul dintre 
acestea, ..Dorna 1”, îl aveți în foto
grafia alăturată...), săniuțe și hochei 
Cei din Vatra Dornei 
zenți Ia Cimpulung 
luna trecută, tnvățlnd 
experiența „vecinilor” lor. Data ac-

aa fost pre- 
Moldovenesc. 
cite ceva din

Ti bariu STAMA

Ținând Marin Iordan :ce~i s.j n -.—.-cvni def.r.itiv in fața lui Adrian Gogea. Performanța la aruncarea 
greutății trece, tnsi, prâ «MreaMeatal «_ Mtere. Fote : I. MIHÂICA

Hurdlerul Viorei Sucii a renunțat la proba preferata ?
Sprinterul Zanfiresci despre baremal pentru 
,, europenele** de la Rotterdam

La „galerie" —Argeitiaa Menis !

SIMBÂTĂ, GAIĂ DL 
LA CIULEȘTI

80! fGerîfauart In pop. « t-a)

Gtuleștl, 
gală de 
pugilist!

Simbătă scara, ta sala 
va avea loc o interesantă 
box cu participarea unor _ _ 
cunoscuți din cluburile și asociații
le bucureștene. Reuniunea va înce
pe la orele 18. Printre pugiliștii ce 
vor evolua în întrecerea organizată 
de clubul Rapid se numără Gabriel 
Pometcu, Cornel Hodtif, Augustin 
laeeb, lșn Hogojan etc.

♦

»>CUPA C.P.M.B?' LA ARME
CU AER COMPRIMAT

Secția de
ve C.P.M.B. 
municipiului . , _______
la sfîrșitul acestei săptămîni un con
curs de tir la arme cu aer compri
mat — Dușță și pistol — dotat cu

tir a Asociației sporti- 
(Consiliul popular al 
București) organizează

„Cupa La cea de a Ii-a
ediție a competiției vor participa
juniori și seniori. întrecerile „Cupei 
C.P.M.B.* se vor disputa tn sala
special amenajată de Ia complexul
„23 Augnst*.

prin prezentă de către cluburile 
bucureștene. corman munxxpală de 
resort a Capitale; (ca și suratele 
dm Cluj, Timișoara, Brăila și alte
le) și-au făcut datoria, animind în
ceputul de an. Acuma Ștafeta a fost 
preluată de ultimul schimb — cel 
mai încercat — federația, fa a că
rui organizare se vor desfășura 
campionatele republicane „indoor”. 
La sfîrșitul săptămlnii, sala de la 
„23 August” va găzdui întrecerile 
seniorilor.

Marți dimineața sala era „domi- 
■iată“ de atleții de la Steaua, sub 
conducerea soților Soter. în timp 
ce „Hansi“ dă cîteva ocoale sălii, 
centru a-i plasa pe Zamurescu,

Perța și Corbu pe orbita optimă a 
antrenamentului de azi, Ioli se in
stalează în preajma ștachetei, unde 
grupa săritorilor 
nește la treabă.

Și cînd „Hansi” 
în sfîrșit, fatr-un 
virful scării cronometrilor) îl inter
pelăm :

— Ce noutăți înainte* naționale
lor din această săptămină 7

— L-am pierdut pe Suciu !...
— Cum adică, s-a lăsat de atle

tism, sau s-a transferat la alt club ?
— Nici una, nid alta : a renunțat 

la alergările scurte, optînd din a- 
cest sezon pentru 400 metri gar
duri. Șl, bineînțeles, că modlficfa- 
du-și complet planul de pregătire, 
corecordmanul probei (chiar anul 
trecut a alergat 7,7 s) nu va mai 
fi prezent la startul cursei de 60 
m g. Nu cred însă, la urma urmei, 
că e o pierdere; Viorel Suciu a

în înălțime por-

SOter se așează, 
loc (cocoțat tn

Pout SLAVESCU

(Gonfinwe fn pag. a 3-a)
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că lupta pentru primul loc este cla
rificată, rămîne totuși interesantă, 
datorită luptei strinse ce se între
vede între Dunărea Galați și S. C. 
Miercurea Ciuc pentru locul III al 
clasamentului.

Dincolo de acest frumos duel, 
considerăm insă că hocheiștii noștri 
fruntași, care alcătuiesc în majori
tate cele două formații bucureștene 
Dinamo și Steaua au, în prezent, 
posibilitatea de a oferi publicului 
spectator partide de bună calitate, 
în care să nu mai domnească at
mosfera de crispare și de încordare 
din precedentele tururi.

Un rol important în această di
recție revine, fără îndoială, și ar
bitrilor de la care așteptăm mai 
multă atenție și, în orice caz, mai 
multă personalitate în conducerea 
meciurilor. Deci, sînt create pre
mize ca în cele trei zile de hochei

O imagine din meciul Steaua — 
Dunărea Galați, partidă vedetă 
a cuplajului de azi, disputat in 
turul anterior. Herghelegiu (Stea
ua) conduce pucul spre poarta 
adversă, urmărit de Bălaneanu 
și Olenici (Dunărea).

(azi, mîine și sîmbătă) să fim mar
torii unor întreceri dinamice și 
plăcute din toate punctele de ve
dere.

Programul de azi începe cu me
ciul Dinamo București — S.C. Mier
curea Ciuc, în care este de așteptat 
ca jucătorii formației 
să se revanșeze măcar prin com
portare după evoluția lor slabă din 
penultimul tur. în continuare, se va 
disputa meciul Steaua —. Dunărea 
Galați (ora 18,30) și el promițător, 
mai ales prin prisma progresului 
realizat în ultimul timp de gălățeni.

provinciale

Prima opțiune pentru viitorul start olimpic

CAMPIONATELE
MONDIALE

DE BOB DE LA LAKE PLACID
Pentru toată lumea bobului, prima etapă a capriciosului ianuarie s-a 

desfășurat sub semnul unor căutări fără precedent, în care nu numai so
luția de echipaj a creat cele mai multe probleme selecționerilor, ci și ve
rificarea potențialului tehnic, continuîndu-se cu asiduitate testările anteri
oare de laborator (bob, patine, echipament etc) în condițiile concrete și 
atît de variate oferite de pista Lago

Nu exagerăm cu nimic compa- 
rînd actuala atmosferă a competi
țiilor de bob cu cea a întrecerilor 
automobilelor de formula 1. Un 
angrenaj prin excelență tehnic (a- 
telier mecanic mobil, tehnicieni etc) 
este put la dispoziția echipajului, 
gata să intervină ori de cîte ori 
situația impune, lăsîndu-1 pilotului 
libertatea deplină de a se putea 
concentra asupra cursei. Acest lu
cru are, fără îndoială, o importanță 
deosebită, adăugindu-se, evident, 
multor altora și explică in parte 
incapacitatea unor formații, cindva 
redutabile, de a putea ține pasul 
cu eșalonul superior.

ÎNVĂȚĂMINTELE testului 
EUROPEAN

Campionatele europene din acest, 
an au mai reliefat și alte aspecte

4

Blu.

demne de semnalat: prezența la 
startul întrecerilor a întregii elite 
europene (pentru prima oară) și mal 
ales admiterea în concurs a mai 
multor echipaje aparțînind aceleiași 
națiuni (R.F.G., Elveția, Italia pînă 
Ia 5 echipaje), o soluție Inedită, ex
trem de utilă pentru verificarea 
sportivilor și lansarea elementelor 
tinere. Aceasta a conferit întrece
rilor un grad sporit de dificultate, 
dind adevărata măsură a raportului 
de forțe existent. Din acest punct 
de vedere ni se pare remarcabil 
saltul înregistrat de noile promoții 
de boberi (Heibl, Liidi, Roy, Del- 
lekarth, Cristaud, Montangero etc) 
și mai ales ’ îmitoarea suplețe în 
alegerea echipierilor (pregătirea su-

I Prof. Ion MATEI

(Continuare în pag. a 4-a)
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SE VA CALIFICA RAPID BUCUREȘTI

PENTRU TURNEUL FINAL AL „CUPEI CUPELOR" ?
Rflspunsul la această Întrebare 

nu-1 vom putea cunoaște decît du
minică seara, tlrziu, după ultimul 
joc al turneului .' semifinal din 
„Cupa cupelor" Turneul începe vi
neri la Florența (Italia) și va 
continua sîmbătă ți duminică, par
ticipante fiind echipele A.Z.S. (Po
lonia), Csepel (tinearia), „O. Ruini" 
(Italia) alături de Rapid București. 
Cele patru formații și-au cucerit 
dreptul de participare In urma 
jocurilor de calificare disputate 
pînă acum.

Echipa din Giuleștl, vicecam- 
ploană a tării, vizează calificarea 
pentru turneul final, la care se vor 
prezenta formațiile clasate pe locu
rile 1 și 2 în cele două turnee

DINAMO BUCUREȘTI A CUCERIT

„CUPA CONSTRUCTORUL"
Competiția feminină dotată cu 

„Cupa Constructorul” s-a încheiat 
cu succesul echipei Dinamo. In ul
tima etapă, disputată luni după a- 
tniază. s-au Înregistrat următoarele 
rezultate (reamintim că au avut loc 
cîte patru seturi în mod obligato
riu) : Rapid — Medicina 3—1 (8.9, 
10, —10) și Dinamo — Constructo
rul S—1 (—13. 6, 13, 4).

Turneul, care avea drept scop 
verificarea stadiului de pregătire și 
de omogenizare a echipelor înainte 
de reluarea campionatului a evi
dențiat pe Dinamo și Constructorul, 
ultima formație fiind o plăcută sur
priză. Dinamovistele s-au impus net 
în această competiție în care nu au 
pierdut decît două seturi. La Con
structorul. care a arătat o pregătire 
bună, luptînd de la egal cu Rapid 
Si Dinamo, a ieșit din nou în evi
dență lipsa unej coordonatoare a 
jocului. în timp ce rapidistele re
simt vădit șocul ultimului rezultat 
înregistrat cu Dynamo Berlin. îa 
cadrul C.C.E.. Cît despre Medicine 
nu putem spune decît că este de
parte de ceea ce se poate numi o 
echipă I Numeroase accidentări (A. 
Morirtann. E. KIein), «cte de Indis
ciplină (V. Zaharescu) și în plus 
sesiunea de examene. Ie aduc pe 
studente în pragul reluării cam
pionatului fără o pregătire demnă 
de competiția la care participă.

De-a lungul turneului s-au remar
cat : A. Constantînescu, H. Bogdan, 
M. Popescu (Dinamo), P Cazangiu

Meciul Voința Alba Tulla — Electro- 
putere Craiova. din etapa a V-a a pri
mului tur, se va rejuea, Ia 17 martie, la 
Alba iulia.

CLASAMENTELE DIVIZIEI B

Iată cum arată clasamentele diviziei
secunde de volei înainte 
turului al treilea :

de începerea

MASCULIN

Seria I

1. Pelonul Săvlneștl 16 ă 3 26:11 «
J. Potitehniea Tași 10 8 î 27:1» 18
s. petrolul Ploiești 10 7 3 2412 17
4 C.S.M Suceava 10 5 5 19 -18 lî
8. petrolistul Cîmplna 10 2 8 6:26 12
« C.S.U Pitești 10 0 16 7:» 1#

SerTa a TT-a

f. Unirea Tricolor Brăila țș 8 2 23:11 I«
3. Medicina București i» 6 « un» i«
3. Farul Constanța 10 6 4 16
4. Delta Tulcea 10 5 5 23:17 15
5. Locomotiva București 10 3 7 14:27 13
«. Aurora București 10 2 8 14:28 12

Seria a in-a
1. Politehnica Timișoara 10 10 0 SO: 0 20

1. Corvlnul Hunedoara 10 5 5 îl :1S 15
3. Exnl oratorul C-sebeș 10 5 5 19:10 15
4. A.S.A. Sibiu 10 3 7 12:24 13
5. Electroputere Craiova 9 3 4 13:23 12
1. Voința Alba Tuli» 9 3 6 13:24 12

Seria a IV-a

I. Explorări Bala Mare
3. Alumina Oradea

10 9 1 28: 7 19
10 8 2 26:13 18

3. C.S U. Brașov 10 5 5 22:18 15
4. Silvania Șimleu 10 5 5 16:20 15
S. md. sîrmei C. Turzil 10 3 7 13:25 13
0, Pedagogic Tg. Mureș 10 0 10 6:30 10

feminin

Seria I v

1.1.T. București 10 8 2 23:12 18
S. Universitatea lași 10 8 2 26:17 18
3. Progresul București 10 6 4 26:14 16
4. Flacăra r. București 10 5 5 19:21 15
5. Politehnica Galați 10 3 t 16:23 13
6. Voința Buzău 10 0 10 2:30 10

Seria a n-a

1. Spartac București 10 10 0 30: 6 20
3. C.P. București 10 8 2 28: 6 18
3. Viitorul București 10 6 4 20:19 16
4. Voința constanta 10 3 7 12:22 13
S. Dacia Pitești 10 3 7 11:23 13
e. A.S.E. București 10 0 10 5:30 10

Seria a IU-a

I. universitatea Craiova 10 10 0 30: 7 20
3. Voința Brașov 10 7 3 27:11 17
3. Drapelul roșu Sibiu 10 5 5 17:21 15
t. Corvlnul Deva 10 4 6 19:23 14
5, Medicina Timișoara 10 4 6 14:20 14
6. C.S. Tirgovlște 10 0 10 5:30 10

Seria a IV-a
1. Medicina Tg. Mureș 10 9 1 28: 7 19
3. Voința M. Ciuc 10 9 1 28: 9 19
3. Constructorul Arad 10 5 5 20:22 15
4. Voința Oradea 10 3 7 16:24 13
S. Voința Zalău 10 3 7 16:26 13
6. Voința Reghin 10 1 9 9:29 11

SWTOffiPP NOU CONCURS

DE CALIFICARE IN CAPITALĂ
Activitatea competițională de scri

mă din Capitală a continuat cu un 
nou concurs de calificare rezervat 
trăgătorilor din cat. a III-a și a 
IV-a. De data aceasta au evoluat 
floretiștil și sabrerii, în rîndul că
rora am remarcat, pe lîngă seniori 
și toarte multe elemente tinere, fapt 
ce confirmă preocuparea susținută 
a antrenorilor bucureșteni de a 
ridica noi cadre de nădejde pentru 
scrima noastră.

La floretă, victoria a revenit „ve
teranului" B Ollănescu (Progresul) 
în urma unui baraj cu tenacele A 
Vasilescu (Viitorul) Plusul de teh
nică și experiență și-a spus cuvîn- 
tul pînă la urmă așa îneît repre
zentantul clubului Progresul a ter
minat pe primul Ioc.

La sabie, întrecere'’ a fost domi
nată de doi dintre trăgătorii mai 

semifinale. Pentru ca speranțele 
alb-vișiniilor să devină reahtate, 
pregătirile lor nu au încetat nici 
un moment. Antrenorul formației 
bucureștene, Ing. Gh. Petrescu, este 
conștient de faptul că nu-si va 
putea îndeplini țelul decît printr-o 
pregătire cit mai bine pusă la 
punct. Aceasta datorita „subțirimli" 
lotului rapidist. „Dacă echipa se va 
adapta condițiilor de Joc și nu se 
vor petrece alte fapte care să con
diționeze un rezultat sau altul, 
sperăm să ne calificăm fn turneul 
final, pentru că sîntem bine pre
gătiți”, ne spunea căpitanul forma
ției feroviare, internaționalul Aurel 
Drăgan.

(Constructorul). E. Rebac, M. Szeke- 
ly (Rapid) și G. Popa (Medicina).

Trofeul a revenit echipei Dinamo 
care a realizat 6 puncte, urmată 
de Constructorul Cu 3 p (6-fi: 
147:145), Rapid 3p (8:6; 132:153) și 
Medicina 0 p.

Iulian COSTINIU

SCHI
Sfirșitui săpțăminii trecute a few 

marcat de multe compențu județe
ne. de la care, ir. rîndurCe ce ur
mează, vă prezsfăm citeva amă
nunte.

HARGHITA — Campionatul na
țional, faza Județeană. 1a slalom 
juniori In organizarea foarte bună 
a CJX.F5. Harghita și a com.s.-ei 
județene de schi, fn ștațtanea mon
tană Lacul Roșu s-au •ec-t pes’e Cs:szer; juniori n: Csaba Pali (Șc.

Cronicii» concursurilor de slalom dia «eev: an an rrmareat OmmI ucm»» 
evoluții ale lui Constantin V&ideanu IVSA Brașwi. Dam am eecat. ele
vul antrenorului Nițâ Casa « situa, de •Met*. *e F** * t—«*. te mj—■! 
actual, Văideanu a participat permanent te tepta pectca prizai tec. revssoa 
să ciștige cbiar citeva curse. Comportarea memorie Ce sieteUaa U dw *a-<a. 
cînd a eistigat .combinata- din cadrul .Ctepci Sceagul raW este «teststa 
latâ-l pe schiorul brașovean. surprins 1~tr-o por.: e cararrertcici. te omșm 
cursei. Foto . Paul ROHOȘAN

NOILE DATE DE DiSPLTARE A L\OB COMPETIȚII
Organizatorii competițiilor de 

schi s-au găsit de nenumărate ori 
în această iarnă capricioasă, în si
tuații destul de dificile în privin
ța dieputârii concursurilor conform 
calendarului competițional întoc
mit de federația de specialitate. 
Din cauza lipsei de zăpadă, o se
rie de întreceri și-eu schimbat 
datele de disputare sau localită
țile gazdă. Iată ultimele noutăți 
in aceasta direcție furnizate de 
F.R.S.B.

Concursul național al copiilor, 
pentru fond și sărituri, este pro
gramat la data de 11 februarie 
la Izvorul Mureșului (jud. Harghi
ta) și nu la Rîșnov cum era sta
bilit inițial.

Campionatele naționale ale schio
rilor alpini (seniori-senioare) vor 
avea loc în Poiana Brașov în zi
lele de 27—28 februarie și 1 mar
tie.

Campionatele naționale ale fon- 
diștiîor se vor disputa Ia Poiana 
Brașov, după cum urmează i 13-14 
februarie juniorii și junioarele, iar 
între 16—18 februarie, seniorii, se
nioarele și tineretul.

★
La Poiana Brașov s-a desfășurat 

o cursă de ștafetă, rezervată for
mațiilor feminine românești Di
namo Brașov, Tractorul I și II 
Brașov la care s-au adăugat și trei 
sportivi din U.R.S.S. După o luptă 

experimentați, ambii din Asociația 
sportivă a Consiliului popular al 
municipiului București (C.P.M.B.), 
N. Teușdea și M. Baltă. La egali
tate de victorii cu acesta din urmă 
(dar cu un tușaveraj inferior) a 
terminat foarte tînărul Al. Chicu- 
liță (Progresul), o plăcută revelație 
a concursului.

CLASAMENTE — FLORETĂ : 1. 
B. Ollănescu (Progr.) 4 v d.b.; 2 
A. Vasilescu (Viitorul) 4 v d.b. ;
3. L. Hillerin (Viitorul) 3 v ; 4. B 
Vasile (C.P.M.B.) 2 v ; 5. N. Mari 
nescu (Șc. sp. 1) 1 v ; 6. I. Drăgan 
(Viforul) 1 v. SABIE : 1. N. Teușdea 
(CPMB) 5 v ; 2. M. Baltă (CPMB) 
3 v ; 3. Al. Chiculiță (Progr.) 3 v :
4. C. Mateescu (Progr.) 2 v ; 5. D. 
Ganță (Șc. sp. 1) 1 v; 6. FI. Pău- 
nescu (Progr.) 1 v.

Gh. BURLEA — coresp.

Intr-adevăr, Rapid nu numai că 
a făcut antrenamente zi de zi dar 
a și participat la o competiție or
ganizată recent la Galați ca si la 
o serie de partlde-școală, înche
iate cu următoarele rezultate i 
3—3 cu Progresul, 3—1, 1—3 șl
2—4 cu I.E.F.S. etc.

Pentru competiția de la Floren
ța au fcet anunțate următoarele 
loturi i

RAPID BUCUREȘTI: Drăgan, 
Mocuța, Chițigoi, Cătălin, Penciu- 
lescu. Marian, Penciu,

CSEPEL (UNGARIA) : Busek, 
Policsanvi, Bekevari, Steiner, So- 
mogyi, Meszoly, Simon, Nyari, Ba- 
bati. David, Toth, Csik, Doraczi,

„O. RUINI” (ITALIA): Giannel- 
lini, Martelli. Vannuei, Bondi. Fanfa- 
ni, Nencini, Gazzi, Francini, Gabbig- 
giani, Ceechi, Ringressi, Salemme. 
Matioli CarmagninL

AZA (POLONIA): Zdunczyk.
C-alkiewicz, Tiborowski, Pabjân- 
ezyk. Miller, Lubtojewski, Damski, 
Blaszczyk, twaniac, Bieimart, Rl- 
baczewski, Dudziec, Nowak. Gerla- 
czynski, Kosko, BabuchewskL

După cîte sîntem informați, tur
neul de Ia Florența va C condus 
de doi arbitri din Iugoslavia

CONCURSURI,
60 de sch.ori din Topiița, Gheor- 
gheni și Miercurea Ciuc. REZULTA
TE TEHNICE: slalom special (41 
de porți) junioare II: Kâtâlin 
Cstszer (5c. sp. M. Cuc) : juniori II: 
Amed Prtrr (Șc. sp M. Ciuc); ju
niori I: Antal Orban (Tehnoutilaj 
Odorbe J Secuiesc); junioare I: 
Katana Kasrte; (Șc. sp. M. Cuc); 
«taTom uriaș, junioare II: K.

aprigă. echipa Dnamo. alcătuită 
din Ana Bădeso© Elena Bisa și 
Marcela Leampi. a reușit să cis- 
t:ge concursul cu timpul de 55.16. 
Pe locul 2 s-an casat spcrtvele 
sovietce Vera Ark»c>va. M’-sa 
Kiimm, Tama Sc-froccva cu 5556. 
urmate de Tractorul I (R. Clinctu. 
L Barabaș. A. Barabaș) — S6X9

TOTi COPHI PE
(Urmare din pag. t)

țiunii nu a fost încă fixată; ta 
principiu, ea va avea loc în a doua 
decadă a acestei luni.

-.Șl „PRIETENII CROSEI"

Tot în februarie, ta Miercurea 
Ciuc au loc întrecerile de hochei 
pe ghea;ă rezervate echipelor de 
copii din județul Harghita. Compe
tiția se desfășoară (practic, ea a și 
început 1) în cadrul a două grupe
— una cu echipele din mediul rural, 
alta cu cele din orașul gazdă a 
meciurilor.

Echipele sătești — 16 ta număr !
— se întrec în sistem divizie, ur- 
mînd să stabilească câștigătoarea 
acestei pasionante întreceri intitu
lată „Prietenii Crasei". Trebuie spus 
câ, pînă a ajunge la Miercurea 
Ciuc, cele 16 echipe sătești au fost 
obligate de regulament să susțină 
multe alte meciuri, cel puțin în ca
drul a trei cupe intercomunale. 
Deci s-a și efectuat O selecție prea
labilă. Pe de altă parte, 16 echipe 
de minihochei în județul Harghita 
înseamnă cel puțin alte 40, care nu 
au reușit să se califice anul acesta. 
Permanenta dezvoltare a hocheiului 
la nivelul copiilor din acest județ a 
fost determinată nu nuatni de ca
drul geografic adecvat (în fond, și 
alte județe prezintă același atu), ci 
și de interesul ce îl poartă organele 
locale, care au investit. în anii din 
urmă, nu mai puțin de 800 009 de 
lei pentru procurarea de echipa
ment — patine, crose etc. — difu- 
zîndu-1 în școlile din sate și co
mune. în acest fel, a fost stimulată 
dorința copiilor de a-și amenaja 
patinoare proprii, așa cum au făcut 
cei din Ciumeni și Dănești (amena
jări prevăzute și cu instalație pen
tru nocturnă). Mădăraș, Lăzărea. 
Sîndominic, Remetea, Sînsimion ș.a.

Cît privește competiția „Prietenii 
crosei", pentru echipele din Miercu
rea Ciuc, este de semnalat prezența

BALCANIADA §1 CAMPIONATUL EUROPEAN
DE JUNIORI, PRINCIPALELE OBIECTIVE 

ALE CĂLĂREȚILOR NOȘTRI IN ACEST AN
Pregătirile călăreților pentru noul 

Sezon competițional intern și inter
național se desfășoară în aceste 
zile cu intensitate, avînd în vedere 
că nu peste multă vreme ei se 
vor prezenta la startul primului 
concurs.

După cum ne-a spus secretarul 
general al federației, prof. D. Ne- 
delea, s-a întocmit un amplu plan 
de antrenamente, pentru a se asi
gura, odată cu transpunerea lui în 
fapt, o participare meritorie la 
concursurile Internaționale și o 
creștere valorică a întrecerilor din 
campionatul național.

Debutul în sezonul internațional 
va avea loc la Bratislava (Ceho
slovacia), între 20 și 23 aprilie, cu 
participarea specialiștilor în pro
bele de obstacole. După această 
primă întrecere va urma o suită de 
patru concursuri (Kiskinhalas: 29 
aprilie — 1 mai, Sofia: 11—13 mai, 
Varșovia : 8—10 innle și Olsztyn : 
13—17 iunie), destinate tot călăreți
lor de obstacole. Dar, cea mai im
portantă competiție la care vor fi 
prezenți sportivii români este Bal
caniada, programată anul acesta la 
Atena, intre 10 și 17 septembrie.

REZULTATE
sp. Miercurea Ciuc): junioare T: K. 
Kasztel; juniori I: Gvula Danei 
(Șc. sp. Odorhei) ; FERENC BONIS 
— coresp.).

REȘIȚA — Etapa Județeană a 
campionatului republican de schi. 
Pesîe 10J de schiori de Ia C.S.M., 
Olimpia și Școala sportivă, toate din 
Reșița, și-au disputat titlurile jude
țene, in cadrul primului concurs ai 
anului. REZULTATE TEHNICE, sla
lom uriaș: seniori: H. Konecniy 
(Șc. sp. Reșița); juniori I: Radu 
David (Șc sp. Reșița); junioare I: 
Geta Ivănescu (Șc. sp. Reșița); ju
niori II: E. Greiner (C.S.M.); fond: 
juniori II (3 km): Robert Benczic 
(Olimpia): junioare II (3 km): Iu- 
dith Ber.cz:e (Olimpia). Dintre co- 
pii. s-eu remarcat Dan Munteanu 
(Șc. sp. Reșița), Mariana Micu 
(CSM.ț Sabin Mregea (Șc. sp. Re- 
Și‘3k Magda Cristian (Șc .sp. Re
șița). Ber.on Anton (Șc. sp. Reșița), 
Lri:a Tu.-buian-j (Șc. sp. Reșița) — 
!a alpine și Frane.sc Kcmar (Olim-
р. a). Viorica Erina (Olimpia), I. Pau- 
lescn (Șc. sp. Reșița) și Iacobina 
Imbrt (CSM.) — la fond. (DORU 
GLAVAN — coresp. județean).

SIBIU — Concomitent cu faza Ju
dețeană a campionatului național 
de juniori și copii, s-a desfășurat la 
Păltmiș »i „Cupa metalurgistul-. 
Ultimul trofeu a revenit, ta probele 
alpine, schiorilor ce la A. S.Metalur- 
gica Sibiu (antrenor Horst Honig). 
lata ț: cistigâlorii i fete III : Inge- 
bord Fleischer (Mătasea roșie Cis- 
■Ade): fet« I: UTrtke Jair.ek (Lie. 
2 Sb.311 Junioare U : Brigitte Kon- 
dermaan (Metalurgica Sih»i); Juni
oare It Ulrtae Schuller (Metalurgi
ca Sitiu): hfceti. copii HI : Crsttan 
Thoroac (Metarurg ca Stau); copii 
II: Paști Fervn-rz (MetalunEfoa): co- 
pn I: Trs-an Natar.t.; (Metalusg> 
ca); Jonfori n: Peter Ebie (Meta- 
taugfca): jMâart I: Lîviu Biadbăi 
tMetaiurgicaJ. (1UE IONESCU-co- 
res> >d).

PREDEAL — întrecerile „Cupei 
Ctabucer pentru juniori și copii la 
prubeie alptne au reuntt sportivi din 
Piatra Neamț, Miercurea Ciuc. Baia 
Mare. Sinaia. Buș-eni, Vatra Bor
nei Ș; Predeal. Shnbâiă s-au dispu
tat probele =e slafom juniori (160 
de coocurenți). Iată cîștigătorii I ju
niori mici : Oii Năstase (Lie. Pre
se ai ; juniori mari: Gyula Fekete 
(Șc ip. M. Ciuc); junioare mici : 
Katalin Geza (Șc. sp. M. Ciuc); ju
nioare mari: Kola Mazsei (C. S. 
Ea>a Mare). Duminică, a avut loc
с. r.c-_.-sul rezervat copiilor; băieți 
III: Dan Șuta (C. S. Baia Mare); 
fete IM: îld:ko Antal (Șc. sp. M. 
Ciuc); băieți II : Cornel Buta (Șc. 
sp. Vatra Dornei); fete II: Iuțea 
Pali (Șc. sp. M. Ciuc); băieți I: M. 
Oiaru (Lie. Predeal): fete I: Ana 
Manolache (Șc. sp Vatra Dornei). 
(ION CODLEANU — coresp.).

PÎRTII, PATINOARE Șl DERDELUȘURI!
a 6 echipe, care și-au inaugurat — 
tot 6stem divizie — întrecerile încă 
din decembrie. Și un alt fapt pe 
care dorim să-l subliniem : copiii 
din Harhita au acces gratuit pe 
noul patinoar artificial din Miercu
rea Ciuc, zilnic, cîte 4 ore. Cu o 
asemenea înțelegere față de copii 
cărora li se li'să porți deschise pe 
bazele sportive, nu e de mirare de 
ee Harghita dă și va mai da, ne
îndoielnic, mulți hocheiști.

DE LA VATRA DORNEI 
IN APUSENI

Complexul sportiv turistic de ta 
Borșa va fi și el gazda unor între
ceri în sporturile de iarnă, prile
juite de cea de a III-a ediție a 
„Schiului zburător". Deci : schi — 
alpine și fond — și — cu titlu expe
rimentul — biatlon. Nu mai puțin 
de 15 echipaje vor fi prezente la în
treceri. Biatlon, dar intr-un sen6 
mai larg, adică nu numai mers pe 
schi și tragere (cu armă cu aer 
comprimat), ci și o serie de com
pletări — echilibru pe bîrnă, esca
ladări ale unor zone abrupte etc. 
Sigur, totul pe fondul sporirii atrac- 
tivității întrecerii. „Schiul zburător" 
este programat în zilele de 17 și 18 
februarie. La competiție vor lua 
parte, evident, ca asistenți tehnici, 
toți șefii de comisii sportive din 
cadrul Consiliilor Organizației Pio
nierilor ale județelor din împreju
rimi. în general din zona de nord 
și nord-vest a țării, care, cu acest 
prilej, vot face și un schimb de 
experiență.

Tot în februarie, pionierii vor fi 
chemați și la alte întreceri sportive 
de iarnă, în perspectivă, la fel de 
atractive. Una este încredințată ju
dețului Alba — „Cupa Apusenilor", 
acum la a III-a ediție, proiectată la 
Abrud, cu participarea a 35 de echi
pe, alta în județul Bacău — „Cupa 
Cașinulut", ediția a Tl-a (schi și să
niuțe), probabil într-o localitate 

Lotul de obstacole (seniori) are ur
mătoarea componență : Oscar Re- 
cer, Constantin Vlad (Dinamo), Du
mitru Velea (Steaua), Aurelian 
Stoica (Petrolul), Grigore Lupancu 
(Rovine Craiova) și Mihai Alunea- 
nu (Filmul București), pregătirile 
desfășurtndu-se sub conducerea an
trenorilor Petre Roșea și Gheorghe 
Antohl, care, totodată, coordonează 
și lotul de juniori.

Specialiștii în dresaj (Nicolae Ml- 
halcea, Iosif Molnar, Dumitru Ve- 
licu — Steaua, Horst Hirch — 
C.S.M. Sibiu, Eugen Cotan — Fil
mul), ale căror antrenamente se 
desfășoară sub supravegherea an
trenorilor Gheorghe Andrei și Ni
colae Marcoci, vor participa la 
concursul de la Leipzig (21—24 iu
nie) și, apoi, la întrecerile din 
cadrul Balcaniadei de la Atena.

în ceea ce privește Iotul de con
curs complet (Gheorghe Moișeanu. 
Eugen Ionescu — Dinamo, Gîocon- 
da Pînzaru — C.S.M. Iași, Dumitru 
Roșea — C.S.M. Sibiu, Adrian Pîr- 
lea — Rovine Craiova, Dumitru 
Loneanu — Steaua, Andrei Kadar 
— Petrolul), acesta va fi prezent 
doar la disputele Balcaniadei, ce va 
avea loc Ia Sofia, intre 2 și 8 iulie.

Juniorii au ca principal obiectiv 
campionatele europene, programate 
intre 4 și 8 august în Belgia. Lo
tul cuprinde pe : Gheorghe Nicolae 
(Petrolul), Dania Popescu (Steaua), 
Paul Maziiu (C.S.M. Iași), Constan
tin Marinescu (Rovine Craiova), 
Nicolae Vlad (Dinamo) și Victor 
Conțiu (A.S.A. Cluj).

Spre deosebire de edițiile pre
cedente ale campionatului națio
nal, în acest an consemnăm, cu sa
tisfacție, separarea etapei finale a 
seniorilor de cea a juniorilor, ceea 
ce reduce timpul de concurs, per- 
mițînd în acest fel o mai judicioasă 
utilizare a materialului cabalin. 
Conform actualului program, cam
pionatul se va desfășura după cum 
urmează : etapa 1: 15—20 mai,
Iași (concurs complet) ; 19—25 iu
nie, Craiova (obstacole și dresaj) ; 
etapa a Il-a: 17—22 iulie. Sibiu 
(obstacole, dresaj, concurs complet); 
etapa finală: 27—31 august, Bucu
rești (obstacole, dresaj — juniori), 
1—7 octombrie, București (obstaco
le, dresaj-seniori), 15—21 octombrie. 
Lugoj (concurs complet).

Acestor faze ale campionatului 
li se vor mai adăuga tradiționalele 
întreceri : „Cupa Federației" (15— 
20 mai, Iași), „Cupa Litoralului” 
(14—19 august, Mangalia) și „Cupa 
României" (15—21 octombrie, Lu
goj).

SUCCESELE DE ACUM 10 ANI
(Urmare din pag. I)

late, fără de care nu se pot obține 
performanțe înalte.-”

De o păi ere similară este și TITI 
IONESCU, fost căpitan al echipei 

51 actual antrenor prin
cipal al reprezentativei, care apre
ciază că : «a fost vorba (in trecut) 
de o generație care a îndrăgit mal 
mult rugbyut dăruindu-i-se. fără 
nici o reținere. Jucătorii aveau o 
tehnică foarte bună Și o pregătire 
desăvirșită. Aveam rugbyști, mai 
ales Ia grămadă, egali in greutate 
și înălțime cu cei francezi, ceea 
ce era esențial".

ALEXANDRU PENCIU, fundașul 
inegalabil al zilelor de glorie, as
tăzi antrenor la echipa Tossimobili 
din Rovigo (Italia), ne-a comunicat, 
ta rindu-i. prin telefon : „Parcă e- 
ram alți jucători acum 10—15 ani; 
mai entuziaști cind intram pe un 
teren de rugby, mai dornici să ne 
afirmăm Iar promovarea intr-o e- 
chipă de seniori era mai dificilă. 
Eu, mi-amintesc foarte bine, pînă 
să ajung titular la Steaua au trecut 
cițiva ani bunt Ce să mai vorbesc 
de promovarea intr-un lot națio
nal ?“

Să vedem ce părere are șl prof. 
ALEXANDRU PALOȘANU, fost in

din nordul județului. Datele nu au 
fost încă fixate.

ÎNTRECERI CU ELEMENTE 
APLICATIVE

în luna martie, o acțiune cu ca
racter central — „Săniuța de ar
gint", în organizarea comună a 
C.N.O.P. și C.C. al U.T.C. (și, evi
dent, în colaborare cu Ministerul 
Educației și Învățămîntului și cu 
C.N.E.F.S.). La Sinaia, pe vechiul 
drum de la Cota 1 400 la Furnica, 
vor fi prezenți 120 de pionieri și 
pioniere, campioni ai județelor, cei 
cuprinși în clasele V—VIII. De no
tat că pentru elevii mai mici, din 
primul ciclu, „Săniuța de argint" 
se va opri la faza pe localitate... 
Reamintim că finala pe țară este 
programată in zilele de 3 și 4 mar
tie, Ia Sinaia, efectuindu-se incă de 
pe acum, pregătirile pentru primi
rea micilor oaspeți.

In fine, la 10 martie, în Jurul ca
banei „Diham" din munții Bucegi, 
o altă întrecere sportivă pioniereas
că — „Șoimii Bîrsei". Fond și sla
lom, dar și orientare turistică (se 
înțelege, pe schiuri) cu elemente a- 
plicative de tir, ștafete, sărituri etc 
„Șoimii Bîrsei" vor fi în acest an 
la a IV-a ediție.

★
După multiplele și reușitele ac

țiuni din vacanța de iarnă, care au 
cuprins în tabere peste 1 500 de 
elevi ce fac parte din comandamen
tele comunale ale unităților pionie
rești, precum și alte 15 000 de cra
vate roșii (recordul l-a realizat ju
dețul Bacău — 5 200 de partici
pant!), după frumoasele întreceri 
din cadrul Olimpiadei albe, desfă
șurată la Petroșani — schi, sănius. 
patinaj, drumeție — cu peste 500 
de copii din localitățile situate pe 
Valea Jiului (Lupeni, Pet.riia, Ani- 
noasa, etc.), iată alte și alte posibi
lități oferite școlarilor noștri de a 
practica disciplinele de iarnă pe 
care Ie-au îndrăgit și care le pri
lejuiesc multe bucurii.

VOLEI
Prof. Aurel DOBINCĂ, secretar 

generai al F.R.V.!

„După J.O., organele federației au 
analizat, împreună cu cluburile, sec
țiile de volei, specialiștii și sporti
vii activitatea desfășurată șl rezul
tatele obținute. S-e. analizat și acti
vitatea lotului național feminin, 
precum și a celorlalte eșaloane. 
Concluziile au constituit baza întoc
mirii planului pînă în 1976 și a pla
nului de perspectivă pînă în 1980. 
O componentă a acestui plan este 
cel întocmit pe 1973 pentru loturile 
naționale. Anul acesta neexistînd, 
pentru seniori, nici campionate eu
ropene și nici mondiale, competițiile 
de bază sînt turneele de volei din 
cadrul Jocurilor Mondiale Universi
tare de la Moscova.

O altă preocupare a federației este 
aceea legată de găsirea unei noi for
mule de desfășurare a campiona
telor divizionare, cea actuală fiind 
depășită, solicitînd deplasări multe 
și jocuri puține. Ne trebuie un 
campionat în care echipele să fie

BASCHET

Prof OCTAV DIMITRIU, secretar 
general al F.R.B.:

„După analiza ac
tivității din anul 
1972 a loturilor de 
seniori, senioare, ju
niori șl junioare, Co
legiul central al an
trenorilor a aprobat 
planurile de pregă
tire pentru anul 1973 
care au fost, apoi, 
ratificate de Biroul 
federal. în conti
nuare, s-a trecut ta 
aplicarea lor.

Concret, lotul de 
senioare a început de 
pe acum pregătirile 
pentru campionatul 
european din anul 
1974. Cu acest prilej, 
dorec să menționez 
colaborarea perfectă 
dintre antrenorii e- 
chipelor fruntașe, 
Sigismund Ferencz 
(Rapid), loan Nico- 
lau (I.E.F.S.) și Gri
gore Costescu (Po
litehnica București), 
care au înțeles că 
succesul reprezenta

tivei României este 
pregătit în primul 
rînd la club, că el 
depinde de munca și 
colaborarea tuturor.

Loturile de juniori 
și junioare au avut 
o primă etapă de 
pregătire în vederea 
participării la Cupa 
Prietenia, campiona
tele balcanice și 
campionatul euro
pean. Remarcăm a- 
pariția unor elemente 
talentate.

Dar cel mai im
portant obiectiv al 
baschetului românesc 
va fi participarea la 
campionatul euro
pean de seniori, 
unde dorim ca e- 
chipa României să se 
mențină în grupa A 
a competiției și să 
ocupe un loc cît mai 
bun în ierarhia con
tinentală. Comporta
rea bună a formați
ilor Dinamo și Steaua

ternațional de mare valoare, azi 
antrenor al echipei Agronomia 
Cluj: „în perioada trecută a existat 
un mănunchi de jucători de super
class, sportivi de talent, cu calități 
native excepționale, cu o fantastică 
intniție a jocului. Era firesc ca ei 
să realizeze un rugby de mare va
loare. Și asta s-a întimplat chiar 
înainte de partidele cu Franța, a- 
mintiți-vă doar de turneele selec
ționatei orașului București în An
glia”-.

Prot RENE CHIRIAC, fostul ex
celent mijlocaș la deschidere al na
ționalei, azi reputat arbitru crede 
că : „la baza succeselor din trecut 
au Stat mai mulți factori. în pri
mul rînd, o foarte bună pregătire 
atletică, dublată de o deosebită dra
goste pentru rugby și o legătură su
fletească fără cusur (n.r. această 
idee revine, după cum se vede, în 
euvîntul fiecărui chestionat). Iu
beam toți rugbyui cum nu vă ima
ginați. După antrenamente sau me
ciuri noi tot despre balonul oval 
discutam. Și gindeam mult in le
gătură cu tactica de joc cea mai 
bună, cu soluțiile cele mai indi
cate in anumite momente. Din ju
cătorii de atunci se puteau oricînd 
alege participant! la probe atletice: 
Vetuda-viteză. Marinache-aruncări, 
Dobre-sărituri ș.a.m.d.”

Ing. RADU DEMIAN, fost inter
național de faimă, actual antrenor 
al „XV“-lui Griviței Roșii socotește 
că „succesele obținute împotriva u- 
nor echipe englezești în perioada 
1955—56 și a ,.XV“-iui Franței au 
format un cadru foarte bun pentru 
afirmarea rugbyului în perioada ul
terioară (1960—1965). în plus, evi
dent, pasiunea jucătorilor, devota- 

în ziarul nostru de miine veți putea urmări răspunsurile la întrebarea 
noastră nr. 2 : „RUGBYUL ROMÂNESC A ÎNREGISTRAT ÎN ULTIMII ANI UN 
REGRES CONTINUU, CARE SÎNT, DUPĂ PAREREA DV. CAUZELE ACESTUI FE
NOMEN SUPĂRĂTOR î" «vwtwi rț

Vă dă posibilitatea să cumpărați cu reduceri de prețuri intre 
10% și 25’/.. © Paltoane din stofă pentru bărbați, adolescenți si 
copii (băieți și tete) 3 Paltoane din stofă pentru femei șl adoles

cente • Pardesie stofă pen- -u femei, adolescente șl băieți « Fuste 
stofă pentru femei și ado escente. • Fulare tesute lină ș| țțp rnă 
• Baticuri șl basmale țesute lină șl tip lină ® Șepci pentru iar. 
din țesături de lină și tip lină. «, Mănuși de piele căptușite cu tn 
cot. ® Cizme șl ghete p.v.c. pentru femei.

MIT TE DIN ACESTE MARFUP.i SE VlND ȘI CU PLATA IE RATE.

mai mult timp angrenate ta com
petiție, un campionat organizat pe 
turnee valorice.

Chiar în aceste zile, ta Predeal 
se desfășoară o consfătuire a arbi
trilor divizionari, organizată în ve
derea returului ce va începe ta cu- 
rînd. Este vorba de orientarea ge
nerală a arbitrilor ta conformitate 
cu ultimele modificări ale regu
lamentului. Continuă analizele co
misiilor județene de volei. Ele se 
vor încheia la sfirșitui lunii, pen
tru mijlocul lunii martie fiind pre
văzută o plenară a comitetului fe
deral.

Pe agenda federației mai sînt șl 
alte probleme de actualitate (prin
tre care reactivizarea colegiului 
central de antrenori ca și a celor 
locale, organizarea unor tabere, ta 
colaborare cu M.E.I. șl U.T.C., pen
tru cei mai buni elevl-voleibaliști 
etc.), dar cea mai importantă va fi 
sprijinirea chemării la Întrecere a 
comunei Stoicănești-Olt care, in 
chemarea sa, a propus dezvoltarea 
unor ramuri sportive, printre care 
se numără și voleiul”.

în cupele europene 
ne dă speranțe. De
finitivarea lotului de 
bază se va face după 
importantele turnee 
ce vor avea loc Ia 
Sofia, Cluj $î Ko
sice, în luna aprilie, 

în aceste Zile, au 
fost încheiate anali
zele activității comi
siilor județene de 
baschet, la majorita
tea lor luînd parte și 
reprezentanți ai fe
derației. Urmează a- 
naliza muncii comi
siilor și Colegiilor 
centrale și, apoi, 
plenara Comitetului 
federal. în sfîrșit, do
resc să menționez că 
acordăm o deosebită 
atenție dezvoltării 
baschetului în rîndul 
copiilor și juniorilor 
și menținem treaz in
teresul pentru mini- 
baschet, prin acțiu
nea de dotare a șco
lilor cu panouri și 
mingi".

mentul lor, spiritul de sacrificiu, 
totul dublat de o ambianță favora
bilă sportului cu balonul oval, au 
determinat succesele la care astăzi 
visăm nostalgic”.

Proaspătul antrenor federal, prof. 
VALERIU IRIMESCU, care a fost 
unul dintre eroii partidelor cu 
Franța (vă amintiți că în 1968, de 
pildă, el sihțțur a înscris în meciul 
cu Franța 15 puncte, noi cîștigînd 
atunci cu 15—14 !) subliniază fap
tul că „prima victorie contra Fran
ței a coincis cu promovarea unor 
elemente tinere — Sava, Wusek, 
Ciobănel, Bern ia ti, Dragomirescu — 
a căror vitalitate s-a împletit ar
monios cu experiența unui Moraru, 
Mladin sau Marinache. Această pro
movare a fost posibilă în primul 
rînd ca urmare a existenței unei 
preocupări la nivelul juniorilor, a- 
semănătoare cu cea care este astăzi 
vizavi de seniori. Din punct de ve
dere al pregătirii nu cred că este 
o mare diferență între trecut și pre
zent, numai că atunci și disciplina 
tactică era păstrată cu mai multă 
strictele, utilizîndu-se în mai mare 
măsură unele procedee tehnice, cum 
ar fi de exemplu, placajul”.

Ing. PAUL CIOBĂNEL, fost că
pitan și el al echipei naționale, a 
ajuns și el la o concluzie similară, 
declarîndu-ne că „disciplina tactică, 
riguros respectată, joacă un rol pri
mordial în obținerea unui succes pe 
un teren de rugby, iar victoria e- 
chipei reprezentative trebuie pre
gătită în perspectivă, asigitrîndu-se 
instruirea juniorilor de azi pentru 
succesele de mîine..."

Iată exprimate citeva păreri din
tre cele mai autorizate !
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CAMPIONATUL PE ECHIPE ÎNAINTEA STARTULUI i
Ultimele meciuri de baraj au făcut cunoscute echipelet LUPTE__ -_ ___ ~ _______ —

Tinînd seama de dezvoltarea spor
tului luptelor în numeroase cen
tre din țară, Biroul forului de 
specialitate a hotărît ca în acest 
an campionatul republican pe e- 
chipe sa se dispute după o formulă 
nouă. In competiția ce urmează să 
înceapă peste puține zile nu vor 
mai activa 18 echipe la fiecare stil 
(divizate în două șefii) ; numărul 
formațiilor participante la cea 
mai mafe competiție pe echipe a 
crescut la 27 pentru fiecare stil, 
împărțite în trei serii, alcătuite 
după criterii valorice șl geogra
fice.

Procedtnd la tragerile la sorți 
pentru Stabilirea numerelor de or
dine în cadrul seriilor și, deci, 
pentru definitivarea programului 
de disputare a competiției, fede
rația a statilit următoarele trei 
serii :

GRECO-ROMANE (Seria I): 1.
5. C. Bacău (calificată în urma 
meciurilor de baraj) 2. A.S.A. Ba
cău, 3. IPROFIL Rădăuți, 4. Farul 
Constanța, 5. Progresul București,
6. Pescărușul Tulcea, 7. Nicolina 
Iași (după baraj) 8. Dunărea Ga
lați, 9. Dinamo București ; Seria 
a H-a: 1 Mureșul Tg. Mureș, 2. 
C.S. Satu Mare, 3. Crișul Oradea, 
4. C.S. Arad (după baraj), 5. A.S.A. 
Cluj, 6. C.F.R. Timișoara, 7. C.S.M. 
Reșița. 8. Vulturii Lugoj, 9. Steaua; 
Seria a III-ă: I. I.M.U. Medgidia 
(după baraj), 2. Alumina Slatina, 
3. C. S. Pitești, 4. Carpați Sinaia 
(după baraj) 5. Metalul București, 
6. Electroputere Craiova, 7. C. S. 
Cimpulung Muscel, 8. Steagul ro
șu Brașov, 9. Rapid București.

LIBERE (Seria 1): 1. Tricolorul 
Călărași. 2. Dinamo București, 3. 
Dunărea Galați, 4. Montorul Pi
tești, 5. Steaua, 6, Tomistex Cons
tanța, 7. Petrolul Ploiești, 8. Nico
lina lași, 9. Progresul Brăila ; 
Seria a Il-a: 1. C.S.M. Reșița, 2. 
C.F.R. Timișoara, 3. Dinamo Bra
șov, 4. Vagonul Arad. 5. A.SA. 
Brașov, 6. Rapid București, 7. Sc. 
sp. Olimpia Craiova (după baraj),

ce vor evolua in cele trei serii |
8. Vulturii Lugoj, 9. C. S. Satu . 
Mare; Seria a Ill-a: 1. Jiul Pe- | 
trila, 2. Lemnarul Odorhei, 3. Me- • 
talul Tîrgoviște, 4. C.S.M. Gluj, ■ 
5. Autosport Sf. Gheorghe, 6. Pro- I 
greșul București, 7. Constructorul ’ 
Hunedoara, 8. Steagul roșu Bra- ■ 
șov, 9. Mureșul Tg. Mureș.

lată ce ne-au transmis cores- * 
pondenții noștri de la partidele de ■ 
baraj pentru calificarea în Divizie. I

• La IAȘI s-au întîlnit formații
le S, C. Bacău, Metalul P. Neamț, I 
Avintul Botoșani și Nicolina lași. | 
Cea mai bună comportare au 
avut-o luptătorii din Bacău (an- I 
trenor, M. Croitoru), care au cîș- | 
tigat toate meciurile: S.C. Bacău- 
Nicolina lași: 21—19, cu Avintul 1 
P. Neamț, 34—6, cu Metalul Boto- | 
șani 32—8. Nicolina lași a între
cut pe Metalul P, Neamț, cu 36—4, I 
iar pe Avintul Botoșani cu 25—15. I 
D. DIACONESCU-coresp.
• La SINAIA, formația Car- I 

păți din localitate a primit repli- I 
ca luptătorilor de la I.M.U. Med
gidia și Minerul Bălan, Sportivii I 
sinăieni au cîștigat ambele întîlniri, • 
calificîndu-se în prima divizie : .
23— 19 cu I.M.U, Medgidia și 30—6 cu I 
Minerul Bălan. Luptătorii din Med- • 
gidia s-au calificat și ei, învingind ■ 
du scorul de 24—16 pe cei de la Mi- I 
nerul Bălan. V. FELDMAN-coresp. *
• La ARAD, sportivii localnici I 

s-au dovedit mai bine pregătiți | 
decît cei de Ia Constructorul Slar- 
ghita și au Cîștigat cu scorul de I
24— 14. în urma acestei victorii. I 
formația C. S. Arad s-a calificat 
în prima divizie. ȘT. IACOB-coresp. I

La lupte libere componența se- ’ 
riilor la campionatul din acest • 
an a fost rezolvată aproape în în- I 
tregime încă din întrecerile din ■ 
cadrul concursului de calificare. • 
Pentru stabilirea seriilor a fost I 
nevoie de un singur meci de ba- * 
raj. între luptătorii de la Șc. Sp. • 
Olimpia Craiova și cei de la Tier- • 
na Orșova. Evoluind pe „teren ■ 
propriu" și prezentîndu-se mai I 
bine pregătiți, elevii antrenorului 1 
Hie Marinescu și-au cîștigat drep- ( 
tul de a evolua alături de cele 
mai bune formații din țara.

ATLEȚII SENIORI DESCHID SERIA I 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE SALĂ I

(Urmare din pag ()

avut dintotdeauna o rezistență na
tivă care-1 recomanda pentru curși 
ma<i lungă a hurdlerilor.

Să vedem însă, care este părerea 
colegului de club și rivalului de 
probă, Nicolae Perța :

— Nu cred că opțiunea recentă a 
lui Viorel este hazardată. Și nu 
spun aceasta din satisfacția de a fi 
„scăpat" de un concurent redutabil 
în finalele campionatelor naționale. 
Suciu are, într-adevăr, calitățile ne
cesare pentru 400 mg și sînt convins 
că performanțele ulterioare nu-l 
vor face să regrete că și-a mai a- 
dăugat 290 de metri...

— Argentina se vitaminirează ec . 
haltere !

Iar Menis completează : •
— La concurs voi face „galerie" I 

pentru Cărei și Coca Bufanu. mai | 
ales că mi-a spus Ocha că tfmbâlă 
voi asista la o sărituri— mart 1 i 
Cu Bufanu merg la sigur, ati vă- | 
zut doar că adună pe tavă recordu
rile chiar de la început de aa ! >

Noroc că ne-a «pus Argentina I 
cîte ceva despre intentL.e „can
gurului* Corbu. pentru că acesta I 
ne-a răspuns că nu dă declarații I 
decît după concurs. 11 așteptăm.

Ia colțul cu haltere, șeful de pm- I 
moție al juniorilor — 1972 — Marin I

Doi candidați autorizați la titlurile de campioni: rp’-tnt-’-u: Zt-.-.-rj:-. j. 
hurdlerul Perța. Caricaturi dt POLDY

—♦ Crezi că în tradiționalul duel 
,.de casă" între hurdlerii de Ia 
Steaua, va interveni, in acest an, 
cineva din alt club ?

— Ca să fiu sincer, nu ! Cel pu
țin acum, la sfîrșitul 6ăptămînii, 
văd o dispută între Ervin Sebestîen 
și mine. Personal m-am pregătit 
mai mult în aer liber, la munte, 
avînd la activ doar 16 antrenamen
te tehnice. Sper, totuși, să închei 
proba cu un rezultat de 7,7 s, ceea 
ce ar egala recordul național și 
ar constitui, totodată, un record 
personal.

Gheorghe Zamfirescu „veteranul" 
sprinterilor, este prezent la datorie 
cu aceeași conștiinciozitate pe care 
i-o cunoaștem dintotdeauna. Acesta 
este și secretul faptului că se men
ține de ani de zile pe primul plan 
al activității interne. („Stelistul" a 
stabilit primul record în sală, la 
50 m, cu 5,7 s, în 1967, pentru ca 
anul trecut să-și înscrie numele și 
pe lista recordmanilor la 60 m. eu 
6,6 S).

— Anul trecut in aceeași perioa
dă eram mai bine pregătit — recu
noaște Zamfirescu.

— E o autocritică ?
— Luați-o cum vreți, dar să știți 

că stimulentul „europenelor" da 
sală, care anul trecut însemna 6,6 s, 
a dispărut acum prin norma dra
conică de 6,5 s, fixată pentru Rot
terdam de federație. Eu cred că e 
preferabil să ceri, de exemplu, unul 
sprinter să alerge ca normă — 
de trei ori 6,6 s. intr-un sezon de 
sală, decît să-i pretinzi să atingă 
doar o dată 6,5 s. Constanța poate 
oferi mai curind certitudinea per
formanței, decît un rezultat smuls 
urmat apoi de altele mediocre,

— Cum vezi cursa de sîmbătă 7
— O finală Ia fotorafie, cu pro

tagoniști Szabo. Darvaș, Mitrofan. 
Cristudor, Zamfirescu și un rezultat 
de 6,7 s.

— Ai putea atinge în acest sezon 
6.5 s la 60 m ?

— Doar dacă aș avea „în spate" 
cel puțin șapte concursuri de sală 
foarte puternice.

Ce caută Argentina Menis în sală 
acum, tocmai în mijlocul forfotei 
pentru naționale, știind că discul 
în... sală, încă nu se practică ? Ne 
răspunde întîi antrenorul dinamo 
vist Ion Benga :

Iordan 6e lupta cu greutățile sub . 
supravegherea antrenorului său. I 
Dan Serafin. La întreberea referi- • 
toare Ia duelul elevului său în pro- ■ 
ba de aruncare a greutății, cu con- I 
sacralul Adrian Gagea (pe care l-a * 
învins, surprinzător, anul trecut în ■ 
aer liber) antrenorul ne-a răspuns I 
indirect : „Elefanții mor greu—" "

Cîțiva puști, teșiți de La bazinul I 
de înot, au băgat capul pe ușa săli: | 
de atletism și, văzînd animația de 
acolo, au intrat și s-au așezat pe 1 
bănci. Cîți vor reveni sîmbătă și I 
duminică ?

POPICE
„TROFEUL REȘIȚA"

Sîmbătă și duminică va avea loc 
la Reșița un important concurs do
tat cu „Trofeul Reșița", rezervat ju
cătorilor fruntași. La ediția inaugu
rală a competiției organizate de 
C.J.E.F.S. Câraș-Severin vor parti
cipa componenții echipelor de Di
vizia A din orașul de pe Bîrzava, 
precum și o serie de sportivi frun
tași din ioturile naționale de seniori 
și juniori. Astfel, vor fi prezenți 
pe arenele Olimpia și C.S.M. din 
Reșița o parte dintre membrii lo
turilor de juniori care se pregătesc 
pentru campionatele europene : Va- 
silica Pințea, Mirîca Bălașa, Grigo- 
re Marin, Liviu Moldovan și Valc- 
riu Piscoi. Din loturile de seniori 
vor evolua la „Trofeul Reșița" 
multipla campioană mondială Cor
nelia Petrușca, Ana Petrescu, Elena 
Cernat (este incertă participarea 
dublei campioane mondiale, Elena 
Trandafir), I. Băiaș, I. Tismănaru, 
Gh. Silvestru, L. Martina și alții.

Acestora li se vor alătura valo
roșii sportivi din orașul gazdă din
tre care amintim pe Ildico Groză- 
vescu, campioană națională, Gertru
de Apro, Maria Stanca, D. Cridor, 
I. Micoroiu și E. Pecoli.

întrecerile la bărbați se vor des
fășura pe cele patru piste ale are
nei Olimpia, iar cele feminine la 
popicăria C.S.M.

Sportul

ȘEDINȚA BIROULUI F.R.F CONSTANTIN-NEMULȚUMIT
• Propuneri pentru îmbunătățirea regulamentului de transicrărl
• Astăzi, conslâtuirc cu conducerea echipei

ale limitei dc tlrstâ la
Biroul F.R.F. a ținut aseară o șe

dință in care au fost luate în discu
ție o serie de probleme legate de 
îmbunătățirea activității fotbalistice, 
la toate nivelurile.

Astfel, au fost discutate o serie de 
propuneri privind un nou regulament 
de transferări, care să dea posibi
litatea promovării elementelor tine
re. talentate, de a-și perfecționa mă
iestria sportivă la secții superioare 
față de cele la care activează, pen
tru înlocuirea * ' 
a jucătorilor 
nediscipiinațt din 
fruntașe ale 
și pentru o 
vel superior 
fionale.

în cadrai T___________________  „
deral C. Dr&gnșin a făcut o infor
mare =>supra stadiului de pregătire 
a echipelor din divizia A. Conclu
ziile sînt că toate formațiile au avut 
condiți ..-.i bune de pregătire și că, 
îr general, primele rezultate ale 
proceevlui de Instruire sînt satisfăcă- 
teare. Nu e-te mai puțin adevărat, 
însă, că unii țucători n-au respectat 
ur regtm alimentar adecvat.

Biroul federal este nemulțumit de 
perspectiva pregătirilor echipei Ra
pid. iar problema acestei echipe este

intr-un termen scurt 
plafonați.

2.1 cadrul 
categoriilor 

reprezentare _ ____
în competițiile intema-

vîrstnici. 
echipelor 

respective 
la un ni

'°d!r.țel, antrenorul fe-

Rapid • Modificări
din Divizia Djucătorii

cu ații mai 
urmează să .. .. _________ _
Cupa Cupelor, puternica 
engleză Leeds United. De altfel, 
cursul zilei de astăzi, la _____
F.R.F. va avea loc o ședință împre
ună cu factorii responsabili ai clu
bului feroviar, în scopul analizării 
actualei situații și a luării celor mai 
eficiente măsuri

A fost ascultată, tot aseară, o In
formare a tov. Gheorghe N. Gher- 
ghe, referitoare la cursurile de In
structaj care au avut loc la Cluj, 
Craiova, Bacău și Sibiu (și urmează 
să aibă loc unul șl la București), cu 
toți arbitrii din loturile A. B și C 
din orașele respective. Tematica, 
foarte variată, a fost axată, însă, 
în principal, pe latura negativă a 
arbitrajelor. In turul campionatului, 
pentru a se putea trage cele mal 
bune învățăminte.

Tov. Ion Balaș, vicepreședinte al 
F.R.F. a trecut apoi în revistă o se
rie de măsuri destinate să aducă 
o creștere a calității jocurilor în di
vizia B. Se preconizează mărirea 
numărului de jucători sub 21 de ani, 
de Ia 3 Ia 5, precum și limitarea 
folosirii jucătorilor care au trecut 
dc 30 dc ani — la unul singur in
tr-un meci.

importantă. cu cît ea 
aibă ca adversară, în 

i formație 
' ‘_l, în 

sediul

PAUL POPESCU (înapoiat din Olanda)

RECUPERAREA? 0 PROBLEMĂ
A FIECĂRUI

După ojm 
s-au înapoiat 
mâni ce au efectuat stagii de do- 
cumc-r.tare in R. F. a Germaniei și 
Olanda.

ir.tr-unul din numerele trecute 
...e ziarului am publicat impresiile 
uTircr.orului Emanoil Hașoti, care a 
fest prezent la meciuri și antrena
mente ale unor formații din prima 
ceâ a R. F. a Germaniei. Conside
răm că este util să facem 
ți 
pesc-u. care — în perioada 
rie — 2 februarie — a

se știe, de cîteva zi ie 
in țară antrenorii ro-

___ cunoscute 
părerile antrenorului Paul Po- 

19 ianua- 
asistat la 

partide și ședințe de pregătire ale 
unor ech pe d:n Olanda.

— Ce cluburi ați vizitat •
— Am soeofct necesar să asist doar 

la pregă::.-.:e a două echipe i Ajax 
Și F.C. Amsterdam. Prima — este 
i-“.:cuEOScuLă, datorită coîecției de 
trofee obținute in ultima perioadă 
de *.Ep și ia cfnna careta se află 
ccmpatrictui nostru Ștefan Covaci. 
Cea de a doua — este ma: puțm 
cunoscută, se găsește pe locul 8 în 
campionatul Olandei și este antre
nată de Pini Van de Meni. La Ajax 
am uțmănț șed^țtele dintr-o săptă- 
mînâ:-cite uaui -in- zilele de iarc. 
vineri și tlmbătă. cile două — marți 
și joi. m.emirea wind zi de odih
nă. La F. C. Amsterdam aatrena- 

au toc in f.ecare z». cite 
•aa după-amtaiâ.
Ca ce ăn^resiz v-ațj rua- 

po-iat ?
- Dbs3< de m-ite ți cred că »c- 
pentra aeuv tate» mea. M»-a plî-

JUCĂTOR!

I
jucătorii aceeași prospețime ca îna
intea celei dinții ! Și între cele două 
antrenamente pauza fusese doar de 
trei ore—

Pompiliu V1NT1LA

lente:

reea cr

tea ai erau

ie: ntznu. cu

namentdor. ace 
născute, dar au 
mer.t nou și anu 
mai mare decît la noi și cu pânze 
minime între ele.

— Cum <e face recuperarea 
după efort ?

— Rec per area ’ Este o problemă 
persc-naiâ, și. firește, fiecare 
zoi vă cum crede de cuviință, 
norul nu intervine cu nimic 
ceasta chestiune. Dar. fiecare
gamzează cum nu se poate mai 
bine antrenamentul invizibil. In a- 
cest sens, vreau să spun citeva cu
vinte : într-una din zilele c-j două 
antrenamente, de la Ajax, La cee de 
a doua ședință am observat la toți

o re- 
a.itre- 
tn a- 

iși or-

ACTUALITĂȚI
RELUAREA CAMPIONATULUI 

DIVIZIEI A
La sfîrșitul 6ăptămînii viitoare, 

mai exact sîmbătă 17 și duminică 
18 februarie, se reiau întrecerile 
campionatului Diviziei A. Cele 40 
de echipe vor continua disputa 
pentru ocuparea primelor trei locuri 
în serii (care vor participa la tur
neul final pentru desemnarea echi
pelor campioane) și, firește, pentru 
evitarea locurilor 9 și 10 în grupe, 
ale căror deținătoare vor retro
grada.

Jocurile returului vor continua 
pe aceleași piste, întrucît hotărîrea 
federației de a reface cîmpul de 
bitum la unele arene, care prezintă 
canale sau alte defecțiuni de natură 
să faciliteze obținerea unor rezul
tate mari, a fost amînată pentru 
perioada de după campionat.

După cîte sîntem informați, unele 
asociații sportive, deținătoare de a- 
rene pe care se joacă meciuri de 
Divizia A, au făcut unele îmbună
tățiri pistelor respective. Printre 
acestea sînt: Mctrom Brașov, Pe
trolul Ploiești, Victoria Bod și U.T. 
Arad.
ARENĂ REDATĂ ACTIVITĂȚII
Zilele trecute a fost redată acti

vității ei firești arena de popice cu 
două piste a asociației sportive Se
mănătoarea din Capitală, care timp 
de trei ani a avut o destinație, 
extrasportivă.

Pag. â 3-a

MASURI Șl REACȚII
LA „CAZUL RAPID"

DE TURNEUL EFECTUAT
DE STEAUA IN LIBAN ȘI SIRIA
Luni seara, cu avionul de Beirut, 

s-au înapoiat în Capitală fotbaliștii 
de la Steaua, care au întreprins 
un turneu de patru jocuri în Li
ban și Siria. După cum am anunțat 
acest turneu s-a încheiat cu un bi
lanț nesatisfăcător față de valoarea 
lotului :'două victorii și două in- 
frîngeri. Iată de ce am considerat 
interesant să purtăm o discuție cu 
antrenorul GHEORGHE CONSTAN
TIN.

— Sinteți mulțumit de turneui 
efectuat în Liban și Siria ?

— Bineînțeles că nu ! Și asta nu 
numai din cauza rezultatelor înre
gistrate, ci din aproape toate punc
tele de vedere. în primul rînd, tur
neul a fost extrem de obositor — 
patru jocuri in cinci zile. în al 
doilea rînd, țin să subliniez că, 
după pregătirea la munte, trecerea 
directă la jocuri, fără antrenamen
te prealabile de tehnică, n-a fost 
de natură să ne ajute, creîndu-ne 
probleme în plus.

— Nu sînteți satisfăcut nici dc 
evoluția echipei în cele două par
tide pe care le-ați cîștigat 7

— Consider că jocurile susținute 
la Beirut, în care ăm realizat o 
victorie, dar ni s-a administrat și o 
înfrîngere, S-au apropiat mai mult 
de sarcinile pe care ni le-am pro
pus. băieții jucînd bine timp de 
60—70 de minute în ambele partide

— Cum explicați usturătorul 
eșec, cu 0—3, in fața selecțio
natei Armatei siriene 7

— Disputat la 
teren foarte tare, 
cel de-al treilea 
meciul acesta a 
din cadrul turneului. E drept că
oboseala și-a spus și ea cuvîntul.

chipei dv. au dat satisfacție 
acest turneu ?

în

au— Comportări constant bune 
avut Negrea, Hălmăgeanu, Vigu 
Aelenei, iar dintre cei mai tineri 
remarc ascensiunea lui lovănescu și 
Helvei.

— Care este programul echi
pei în perioada imediat urmă
toare ?

— După o zi de odihnă, vom re
lua antrenamentele obișnuite fiind 
preocupați în primul rînd de refa
cerea jucătorilor după turneul a- 
cesta foarte obositor. Apoi va fi 
rîndul antrenamentelor de tehnică, 
asupra cărora n-am putut insista 
de cînd ne-am întors de la munte, 
și — în sfîrșit — jocurile de veri
ficare în vederea reluării campio
natului.

Horio ALEXANDRESCU

PROGRAMUL [CIUPII RAPID
susțin 

Un joc 
Divizia C. 

este

Feroviarii bucureșteni 
mîine pe stadionul Giuleștî 
amical cu echipa de ~' 
Electronica Obor. întilnirea 
programată cu începere de la ora 
15,15. Următorul meci de verifi
care al Rapidului va avea loc du
minică dimineață la ora 11, toț pe 
Ciulești. De data aceasta giuieș- 
tenii vor primi replica echipei 
Sportul studențesc.

pre- 
ZCUWUU, XVKJJiUW ------Cum
vedeți, o serie de măsuri pri-

- - • ■ te pre-
____ _______ i pro
gram de meciuri cît mai conve
nabil echipei Rapid, prezentă la 
7 și 21 martie în sferturile de 
finală ale „Cupei cupelor", în 
întrecerea cu faimoasa echipă 
engleză Leeds United :

• în cursul zilei de ieri s-a 
primit acordul clubului. Videoton 
Szekesfehervăr, din [ ’ 
vizie a campionatului 
pentru un joc pe terenul 
formații, cu revanșa în 
acestui an la București.

• există toate șansele 
perfecteze două întîlniri în Aus
tria — cu -Rapid și Admira Ener
gie — ambele înaintea turneului 
în Algeria. La acest capito-l, al 
turneelor, e cazul să observăm 
că conducerea tehnică a clubului 
din Gi-ulești ar fi procedat foarte 
bine dacă ar fi studiat mai atent 
propunerea F.R.F, de a efectua 
un turneu în Albania, unde te
renurile se prezintă în condiții 
propice.

Prin realizarea acestui „supli
ment" de trei întîlniri s-ar ajun
ge la cinci partide de verificare, 
ceea ce ar duce la o solicitare 
corespunzătoare a jucătorilor, ia 
acumulările absolut necesare 
pentru partide ca acelea de la 
7 și 21 martie.

Din partea F.R.F., tov. Florea 
Tănăsescu — secretar general — 
și antrenorul federal Cornel 
Drăgușrn vor urmări modul cum 
se desfășoară pregătirile. An
trenorul Ion Voica, așa cum s-a 
mai aniunțait, îl va însoți pe an
trenorul Bazil Marian la vizio
narea meciului Leeds—Leicester, 
.pe care îl va filma în întregime.

Ne exprimăm speranță că a- 
ceste noi acțiuni, dublate de 
totala adeziune a jucătorilor la 
procesul de instruire," vor ajuta 
la aducerea formației la un po
tențial cît de cît apropiat de cel 
normal. Ne mai bucură faptul 
că semnalul atacului nostru n-a 
rămas fără u-rmări.

Sîntem în măsură să vă 
zentăm, foarte rapid după

vind forțarea ritmului de 
gătire și asigurarea unui

prima di- 
ungar, 
acestei 
cursul

să se

Damasc, pe un 
ca de beton, fiind 
joc în patru zile, 
fost cel mai slab

— Ce 
general,

impresie v-au lăsat, în 
echipele intîlnite ?

— Cred
formațiile 
progresat substanțial în ultimul 
ciștigînd mult în tehnică. în viteza 
de deplasare și în angajarea fizică.

— Care dintre componenții e-

LOTUL REPREZENTATIV IA STARTUL

In ’.agârjrâ 
dentâr. cea a

«a ai
s-.

aî

.*? ca ue
T«m tn e
■ «saut

-■*

îi de

ta. pe care Kader 
—-«t-o te

de fșrssa 
' d 1 al 

A aeeio e-a

P

Madrid, vt 
ittmi ecb.

por
In aceste coodrțd. 

sarJor aostn din per
fet : Martinelli — Botssiet. Bctum. 
Auge. Kabi'e — Adams. Mez» — 
Pircătah. Fleitas. Vergnes. Isiesta. 

întilnirea încep» la ora 26L30. 
.30 Ora Pct**»* o

i»ă de arbttrul de pr.- 
ncezâ Vincent Rios.

continuare, că. 
interesul In 

mare, publicul 
lucru pe foștii 
Pîrcă'ab. Deși 

iar

ora locală
va fi coa 
ma T

Să 
aici, 
jurul

de

:gă fi
mat spenem. în 
în localitate.
partide: este

dorind să-i vadă ia 
coechipieri ai lui 
partida are un caracter amical, 
formația rexnânâ se află înaintea

GLORIA BUZĂU ARE
UN NOU ANTRENOR!

Bu-Corespondentul nostru din 
zău, M. Dumitru, ne-a relatat fap
tul că in cursul zilei de 
la conducerea tehnică a diviziona
rei B, 
bare i 
a fost 
Vasile, 
Badea.

luni

Gloria s-a efectuat o schim- 
în locul lui Petre Dragomir 
numit antrenorul Ștefan 
avînd ca secund pe Al.

SÂ NU UITĂM 0 ALTA „PROMOVARE»!

că. în majoritatea 
din Siria și Liban

dv

Gheorghe Marinescu reprezintă 
un alt nume promovat recent în 
^otul A *. Evenimentul s-a petrecut 
cu dâcretia de rigoare, noul ma
sor ai națiutiaiei nu a avut parte de 
pulkicitatea altora, pentru că mun- 
.a sa anonimă se petrece, de regulă, 

4o de arena înțesată cu specta- 
in liniștea încordată a cabine

lor Dar. oricum, avem de a face 
eu o nonă îmbarcare în corabia co
mandată de Valentin Stănescu.

Masorul Mannescu are 35 de ani, 
esre absolvent al Școlii tehnice sa
nitare din București și lucrează in 
calitate de asistent medical la spi
talul Brincovenesc. Vreo 15 ani s-a 
Ir.virtit in lumea fotbalului compe- 
tițior.al. activînd la formațiile: 
Chimia Tr. Măgurele, Armata Cim
pulung Muscel și Confecția Bucu
rești. în 1971 și 1972 a fost masorul 
lotului de juniori.

La prima întilnire a se'eeționabi- 
lilor. la începutul acestui an, Gheor-

lOÎUi 01 JIJMOIII SE fiEIftfȘIE MÎI\f, IÂ BIICUIlfȘTI
Lob! na:.oaal de juniori se reu

nește mime, 8 februarie, ia Bucu
rești Au fost convocați 17 jucători i 
Ciurea (Faz-ul) și Caraivan (Dina
mo) — portari ; Cotigă (Progresul 
Brăila), Naghi (Steagul roșu), Ne- 
gruțiu LU* Cluj), Chivu (Universi
tatea Craiova) și Lucuță (Dinamo)- 
fundași ; Munteaau (Șc. Sp. Sibiu), 
Dragu (Progresul București), Hurloi 
(,.U“ Cluj) Si luga (Progresul Brâi- 
la)-mijlocași ; Cri șan (Minerul Baia 
Mare), Băcescu (F.C. Galați), Râd ti
ranii și Șumulanschi (Steaua), Pe- 
trișor (U.T.A.) și Vrinceanu (Dina
mo) — atacanți.

Vineri și sîmbătă lotul va susține 
primele două meciuri de verificare 
din acest an. în compania unor 
echipe bucureștene de categorie in
ferioară, iar luni dimineața va ple
ca într-un turneu de trei jocuri. în 
Turcia. Primul meci din cadrul a-

cestui turneu este programat marți 
13 februarie, la Izmir, cu echipa 
Cokaelispor. în continuare, selecțio
nata noastră de juniori va întîlni 
de două ori reprezentativa similiarâ 
a Turciei Ia Sakaria (15. II) și Bur
sa (18. II.).

FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE
București, Str. Ing. George Constantinescu nr. 2, Sector II, platforma Pipera

ANGAJEAZA:
Ingineri ți tehnicieni efectroniști, automatiști calculatoriști sau elec
trotehnici
Ingineri sau tehnicieni acoperiri galvanice
Maiștri acoperiri
Lăcătuși mecanici
Lăcătuși mecanici
Sculeri S.D.V.
Electroniști categ.
Muncitori galvanizatori
Muncitori instalatori tehnico-sanitariști, compresoriști ți caloriferiști

galvanice 
montatori 
ajustori

5—6

Informații suplimentare la telefon 33.67.60, int. 148. Mijloace de 
transport : autobuzele 101 și 106, tramvai 16 la capăt.

ghe Marinescu a intrat sfios pe ușa 
încăperii („este emotiv, ne spune 
C. Ardeleanu, antrenorul federal al 
juniorilor, altminteri muncitor și 
foarte conștiincios1^. Se zice că Va
lentin Stănescu ar fi tunat de la ca
tedră i „Băieți, de acum încolo in- 
trați pe mîna lui Marinescu !“ Noul 
masor se afla, sfios, într-un colț, cu 
toții au înțeles ironia și gheața s-a 
spart. /

La Snagov, Gh. Marinescți se afla 
în exercițiul funcțiunii, fericit că 
„rodajul" se consumase mulțumi
tor. Dr. Tomescu s-a declarat sa
tisfăcut de ajutorul său, cu remarca 
finală : „E săritor, harnic, modest. 
Știu eu. toți sînt Ia fel la început. 
Are recomandări excelente, sper să 
fie și consecvent".

fon CUPEN

A APĂRUT NR. 350 
AL REVISTEI

din cuprinsul căreia vă recoman 
dăm :
ECHIPA NAȚIONALĂ ÎNCEPE MA
REA CURSĂ PENTRU „BĂTĂLIILE 
PRIMĂVERI!” • comentarii • in
terviuri • corespondentă specială 
de ta Nimes — prima escală din 
turneul de pregătire 
niol.
• Reportaje de la 

fele divizionarelor A 
VERSITATEA Craiova 
STUDENȚESC.
• La „Interviul săptămînii" : Ste
fan CO1DUM — confesiuni din- 
tr-o călătorie documentară, efec
tuată în R.F. a Germaniei.

• La rubrica „Din vîcta secții
lor" ; GLORIA BUZĂU Și META
LURGISTUL CUGIR.

• O pagină de intimități ale 
gazonului

• A început meciul AJAX — 
BAYERN. Opiniile antrenorilor 
Ștefan Covaci și Udo Lattek.

• Antrenorul reprezentativei 
R.D. Germane despre șansele în 
preliminariile C.M.

• Rubricile permanente CARNE 
TUL SCRIITORULUI, PRIM PLAN 
CARNET EXTERN, DIN FOTBA
LUL INTERNAȚIONAL, MAGAZIN 
EXTERN, alte știri și reportaje din 
activitatea internațională.

franco-spa-

antrenamen- 
RAPID, UNI- 
și SPORTUL

ASTĂZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR
este cunos-
7 februarie

După cum 
cui, astăzi 
a.c. este ultima zi cînd 
mai puteți procura bi
lete pentru tragerea 
„Loteria în obiecte" la 
toate unitățile Loto- 
Pronosport.

Tragerea „Loteria în 
obiecte" va avea loc în 
ziua de 11 februarie a.c.

Se acordă în număr 
NELIMITAT cîștiguri 
eonstînd din : „autotu
risme Dacia 1300“, cîști
guri în obiecte în va
loare de 20.000 lei, 
10.000 lei, 5.000 lei etc. 
participant» putînd să-și 
aleagă singuri obiectele 
în limita sumei cîștiga- 
te și conform cu listele 
de obiecte afișate.

Participarea se face 
pe bilete de 5 lei bu
cata. Pentru atribuirea 
tuturor acestor 
vor fi 
trageri

Este 
fiecare 
ne cîștiguri cumulate.

Un bilet vă poate a- 
duce mari bucurii. Mai 
multe bilete vă oferă

premii
efectuate 17 ex- 
separate.
bine să știți că 
bilet poate obți-

LOTERIA IN OBIECTE

mai multe 
cîștig.

Astăzi este ultima zi 
pentru procurarea bile
telor la tragerea „Lote
ria în obiecte".

• Tragerea Pronoex- 
pres din această seară 
va fi televizată și va 
avea loc la ora 18,05.

PRONOSPORT
ClȘTIGVRILE CONCURSULUI NR 5 

DIN 4 FEBRUARIE 1973
CATEGORIA I : (13 rezultate) 1 variantă 

SO"/., a 21.749 lei și 16 variante 10»/o a 4.350 lei ;
CATEGORIA a II-a : (12 rezultate) 100,35 va

riante a 1.092 lei ;
CATEGORIA a III-a : (11 rezultate) 1.323,95 

variante a 124 lei.
Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT

ll



Astâ-seară Ia Badalona,

JUVENTUD-STEAUA IN CUPA CUPELOR LA BASCHET
Buscato, Santillana și E. Margall, vedetele formației spaniole

■ ;!!!!

tfuventud Badalona. ad
versara de azi a echi
pei Steaua. Vedetele e- 
chipei: Buscato (nr. 10), 
E. Margall (nr. 7) 

Santillana (nr. 4).

DAN CRISTEA 
SE REMARCĂ 

IN CONCURSUL 
DE LA PERNITZ

S-a întors în țară lotul de spor
tivi alcătuit din Dan Cristea, 
Gheorghe Vulpe și Petre Soiu, care 
a participat la concursul interna
țional de schi de la Pernitz (Aus
tria). S-au desfășurat două manșe 
de slalom special (60 de porți fie
care, 400 m lungime, 160 m dife
rență de nivel). Dacă în prima 
manșă, Dan Cristea a fost descali
ficat (Vulpe și Soiu au ocupat locu
rile 16 șj respectiv 25), în manșa a 
doua, primul nostru schior a reușit 
o performanță remarcabilă, clasin- 
du-se pe locul al treilea din 105 
participanți reprezentînd 12 țări. Pe
tre Soiu a ocupat locul 40, în timp 
ce Vulpe a abandonat.

Iată primii clasați în această man
șă i 1. Thue Lasse (Norvegia) 85,88,
2. Christian Rummeer (R.F.G. 85,98,
3. Dan Cristea (România) 86,32, 4. 
Arnold Anderl (Austria) 86,54, 5. 
Odd Fosterwold (Norvegia) 86,84, 6, 
Gaspar Schweiger (Austria) 86,90.

La campionatele internaționale de tenis de masă ale R. D. Germane

ELEONORA TIAICOT

/ii1 Wf 2' Jl /I
iVt r r w J

In localitatea Gera au luat sfîrșit 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale R.D. Germane. La între
ceri au fost prezenți și cinci sportivi 
români. Toate cele șapte titluri au 
revenit reprezentanților Suediei, un 
adevărat record in materie, care îl 
depășește pe precedentul (jucătorii 
români cuceriseră cinci titluri în 
1963).

La înapoiere, antrenorul Ion Pop 
ne-a făcut următoarea declarație: 
„Băieții au avut o comportare meri
torie în partida cu Iugoslavia. Apre
ciez victoria lui Doboși asupra lui 
Korpa și maniera tn care ea a fost 
obținută. în general, Doboși ți co
legii lui mi s-au părut într-un oare
care progres, mai ales în privința 
concepției de joc. Eleonora Vlaicov 
nu este încă pusă la punct eu antre-

$1 ȘERDAN DOBOȘI - FINALIȘII
namentul pentru a face față in ma
rile competiții. Ea trebuie să mun
cească incâ foarte mult. Ligia Lupu 
a acționat foarte bine, dar a înregis
trat și unele scăderi pe parcurs".

Rezultate, echipe băieți, turul I : Iu
goslavia — România 5—3 (Savnlk — 
Ovanez 1—2, Karakașevicl — Luchian 
2—0, Korpa — Doboși 1—2, Karakașe- 
vici — Ovanez 2—0, Savnik — Doboși 
0—2, Korpa — Luchian 2—0, Karakașe
vicl — Doboși 2—0, Korpa — Ovanez
2— 0), semifinale : Iugoslavia — Ceho
slovacia 5—0, Suedia — Ungaria 5—1 
(Bengtsson — Beleznai 1—2); finală : 
Suedia — Iugoslavia 5—4 (Bengtsson a 
cîștlgat trei meciuri) ; echipe fete, tu
rul I : România — R. D. Gremană tine
ret 3—0. turul II: Suedia — România
3— 1 (Radberg — Vlaicov 2—0, Hell
mann — Lupu 1—2, Radberg, Hellmann 
— Vlaicov, Lupu 2—1, Radberg — Lupu 
2—0). Suedeza Anne Christine Hell
mann, Invlngătoarea turneului Indivi
dual, a pierdut o singură partidă în

Echipa masculină 
'Steaua susține, astă 
meci din ultima etapă a sferturilor 
;de finală ale Cupei cupelor. Steaua 
întâlnește, la Badalona, pe Juven- 

iiud, a doua formație a Spans ei 
. (după Real Madrid), urmînd ca 
săptămâna viitoare (miercuri, 14 
țfebruarie, la ora 20, în sala Flo- 
reasca) să joace partida revanșă.

Iată, în rîndUTiile de mai jos, o 
succintă prezentare a team-ului 
spaniol.
i. ★

Așezat pe malul Mării Meditera- 
îie, la 8 km nord de Barcelona, Ba* 
daiona (200.000 de locuitori) este 
un puternic centra al bscchetului 
spaniol. Moderna bază sportivă a 
clubului (înființat în anul 1930), 
inaugurată la 30 septembrie 1972, 
găzduiește cu regularitate 4.500 de 
spectatori pasionați al baschetului, 
primul sport al orașului, urmat la

baschet 
seară, primul

distanță de fotbal. Juventud Bada
lona a cucerit titlul de campioană 
în 1968—1969 și a cîștigat de 5 ori 
Cupa Spaniei. Formația de juniori 
a fost în 1970 campioană a Spani
er Se mai cuvine precizat faptul 
că Juventud are echipe care cu
prind jucători de toate categoriile 
de vîrstă, precum și două team-uri 
feminine.

Din formația Juventud Badalona 
nu face parte nici un jucător străin, 
în schimb cuprinde celebrități ale 
baschetului spaniol, cum este Fran
cisco Buscato, selecționat de 210 ori 
în reprezentativa Spaniei, și de cîte
va ori în cea a Europei. Un alt 
nume foarte cunoscut este cel al Iui 
Enrique Margall, de 116 ori în na
ționala iberică. Dar cel mai valo
ros jucător este, în momentul de 
față, Luis Miguel Santillana (2,02 
m), care ia 21 de ani se dovedește 
extrem de redutabil în acțiunile de

lui

Săptămlna aceasta

IN CUPELE EUROPENE LA BASCHET
a sferturllor de finală ale cupelor europene la 

ACe.alta Y°r, disPUta următoarele mecluri-tur : c.C.E. 
BAIțți, GRUPA A • Simmenthal Milano — steaua roșie Belgrad Maccabl 

Tel Avlv _ Real Madrid ; GRUPA B : Slavia Praga — Dinamo buc.wmh 
Ț.S.K.A. Moscova — Ignis Varese ; FETE, GRUPA A : Daugava Riga_ geas

San Giovanni, KS Lodz — TFSE Budapesta ; GRUPA B : sparta Praga — SC 
FmWtrnT0?1. =erra.nî = Vozclovac Belgrad ; CUPA CUPELOR BA- 

A 'o?partalL Brno .— Spartak Leningrad ; GRUPA B : Juven
tud Badalona — Steaua București; FETE, GRUPA a: Hapoel Tel Avlv — 
sparrak Levskl Sofia ; GRUPA B : MTK Budapesta - Spaîtak Leningrad. 
cuteSăsemitoallsteî?are V°r aV'a 10C partldele retur> duPă care vor fi cunos-

sub panou și din apropierea 
înscriind, de regulă, între 20 și 30 
de puncte (în meciul cu Jugoplas- 
tika, desfășurat la Split, a marcat 
23 de puncte).

Iată, însă, lotul complet (între 
paranteze, înălțimea) : Santillana 
(2,02), Estrada (2,06), J. M. Margall 
(1,98), E. Margall (1,98), Fernandez 
(2,04), Oleart (1,86), Buscato (1,79), 
N. Margall (1,88), Ametller (1,86), 
Udaeta (1,84), Terradellas (1,82).

Formația din Badalona este pre
gătită, începînd din anul 1972, de 
Clinton Moriss, un apreciat antre
nor din S.U.A. (Florida).

întîlnirea cu Steaua este aștepta
tă cu mult interes, deoarece bas
chetul românesc este apreciat în 
Spania, iar echipa bucureșteană se 
bucură de un frumos prestigiu, da
torită în mare măsură unor jucă
tori (Tarău, Oczelak, Savu) din 
lotul național al României, cu care 
selecționata Spaniei s-a întîlnit cu 
regularitate în ultimii ani, în jocuri 
oficiale sau amicale. Steaua a sosit 
la Badalona marți la amiază, iar 
seara a efectuat un antrenament de 
acomodare.

Sportivii sovietici au dominat
turneul de libere de la Tbilisi

LA DUBLU MIXT
întreaga competiție, în fața Llgiei Lupu. 
Semifinale : Suedia — Bulgaria 3—0, 
Ungaria — R.D. Germană 3—2, finala : 
Suedia — Ungaria 3—1.

Simplu bărbați, turul I : Doboși _
Scheweleit (R.D.G.) 3—1, Luchian — 
rtauscha (R.D.G.) 3—1, Ovanez — R.
Raue (R.D.G.) 3—0, turul II : Lemke 
(R.D.G.) — Doboși 3—0, Karakașevlci — 
Luchian 3—0, Ovanez — Gollbrzuch 
(R.D.G.) 3_1, turul III : Johansscti — 
Ovanez 3—0, semifinale : Bengtssfin — 
Korpa 3—1. B. Raue (R.D.G.) — Jo
hansson 3—1, finală : Bengtsson — B. 
Raue 3—0; simplu fete, turul II : szendy 
(Ungaria) — Vlaicov 3—0, Lupu — 
Schultz (R.D.G.) 3—2, turul III : Stephan 
(R.D.G.) — Lupu 3—1, semifinale :
Hellmann — Grofova 3—2, Silhanova — 
Radberg 3—1, finala : Heimann — Sil
hanova 3—2 ; dnblu băieți, turul n : Do
boși, Ovanez — Auerswald, Vlebig (RDG) 
3—1, turul III : Bengtsson, Johansson — 
Doboși, Ovanez 3—1, finala : Bengtsson, 
Johansson — Borszel, Raue 3—1, dublu 
fete, semifinale : Geissler, Hovestadt
— Vlaicov, Lupu 3—0, finala: Hellmann, 
Radberg — Geissler, Hovestadt 3—1 ; 
dublu mixt, optimi : Vlaicov, Doboși — 
Geissler, Raue 3—2, Hovestadt, Fahrich 
_ Lupu, Luchian 3—2, sferturi de finală: 
Vlaicov, Doboși — Grofova, Smld 3—0, 
semifinale : Vlaicov, Doboși — Hellmann, 
Wiktorson 3—2, finala : Radberg, Persson
— Vlaicov, Doboși 3—1 (—17, 22, 10, 14). 
In setul doi, perechea română a avut 
patru setboluri.

ÎNTÎLNIRE ATLETICĂ

AFRICA-S.U.A., IN AUGUST
Din Dakar se anunță că, în urma 

unor tratative, s-a stabilit ca înțîl- 
nirea internațională de atletism din
tre selecționata Africii și reprezen
tativa S.U.A. să aibă loc în capitala 
Senegalului. Meciul se va disputa 
în zilele de 4 și 5 august.

STEAUA—M. A. I. MOSCOVA
(Ornate din pag, Iț

mînd clasa lor ridicată și maniera 
de joc cu totul deosebită. Din ne
fericire nu am avut prilejul să ne 
întîlnim într-un meci direct, noi 
fiind eliminați — după o partidă 
de mare luptă, pe care am pier
dut-o la numai un gol — de către 
campioana Iugoslaviei.

— Ce lot ați deplasat la Bucu
rești, pentru această primă întilnire 
cu Steaua ?

—■ A făcut deplasarea întreaga 
noastră garnitură. Iată, dc altfel, 
și componența ei i Vilson și Siciov 
(portari) — Juravliov, Iljin, Ogane- 
zov, Efimov, Maximov, Klimov, 
Mahorin, Kozuhov și Zotov. (Cei 
sublimați fac part® din lotul so
vietic).

— Ne puteți da un pronostic pen
tru acest Joc ?

— Nu am făcut niciodată prono
sticuri, întrucît mă călăuzesc după 
principiul „cel mai bun cîștigă" și 
apoi îmi amintesc întotdeauna de 
povestea aceeea cu tîlc, care spune 
că balonul e rotund...

VICTOR MORA
DIN NOU

★

Aflațj la Ploiești, handbaliștii de 
la Steaua așteaptă și ei jocul cu 
mare încredere, fiind liniștiți și bine 
dispuși. Ieri, programul alcătuit de 
cei doi antrenori s-a desfășurat 
normal, întregul lot (Orban, Dincă 
— Gruia, Gațu, Kicsid, Stockl. Bir- 
talan, Popescu, Goran, Drăgăniță, 
Marinescu, Coasă), fiind apt pentru 
jocul cu campioana U.R.S.S.

După cum am mai anunțat, par
tida se va desfășura astă seară, în 
sala „Victoria" din Ploiești, cu în
cepere de la ora 19,30. Meciul va 
fi arbitrat de cuplul iugoslav Vlado 
Șimanovici-Milan Valcici.

Repriza secundă va fi transmisă, 
în direct, pe micul ecran, în jurul 
orei 20,15.

IN FRUNTE LA STOCKHOLM

MOSCOVA, 6 (Agerpres). — La 
Tbilisi s-au încheîa/t întrecerile tur
neului internațional de lupte libere, 
la care au participat sportivi din Bul
garia, Cuba, R. D. Germană, Iran, 
Mongolia, Polonia, Ungaria, România, 
Turcia, S.U.A. și U.R.S.S.

Iată cîștigătorii competiției 1 cate
goria 48 kg — Hasan Disaev ' 
ria) ; cat. 52 kg — Aleksandr Ivanov 
(U.R.S.S.), luptătorul român 
Butu s-a clasat pe locul 12;

(Bulga-

Emil 
cat. 57

kg —■ Ilia Legașvîli (U.R.S.S.) ; cat. 
62 kg — Batal Gadjiev (U.R.S.S.) ; cat. 
68 kg: Kazem Golemi (Iran) ; cat. 74 
kg : Ruslan Așuralicv (U.R.S.S.), pe 
locul 11 s-a situat Ludovic Ambruș 
(România) ; cat. 82 kg — Aleksandr 
Iluridze (U.R.S.S.), luptătorul român 
Vasile Iorga a ocupat locul 7 ; cat. 90 
kg — V. Peterson (S.U.A.) ; cat. 100 
kg — Vladimir Guliutkin (U.R.S.S.); 
cat peste 100 kg — Nodar Mode- 
vadze (U.R.S.S.).

START III „EUROPENELE" DE PATINAJ ARTISTIC
KtJLN, 6 (prin telefon) — Au în

ceput întrecerile din. cadrul campio
natelor europene de patinaj artistic. 
La startul probei individuale mas
culine s-au prezentat 20 de concu
renți din 13 țări.

După 3 figuri impuse, pe pri-

mele locuri se găsesc, în ordine i 
O. Nepela (Cehoslovacia) 114,80 p. 
S. Volkov (U.R.S.S.) 112,10 p. și J. 
Hoffmann (R.D.G.) 110,40 p. Cam
pionul român G. Fazekas se află pe 
locul 17, cu 85,6 p.

Campionatele mondiale de bob de

Porțiune din pista de bob de la Lake Placid

(Urmare din pag. I)

la Lake Placid
Ia bobul de 2 șl 5,41 sec. la bobul 
de 4) își are explicația — printre 
altele — și în slabul randament la 
start. Acesta nu a mai depins de 
acomodarea cu pista, ci de selecția 
și pregătirea asigurată în etapele 
anterioare în țară, deficiență căreia 
i-am plătit tribut și la Sapporo.

ASALTUL NOULUI
VAL

FIȘIER

LUDMILA BRAGHINA
Laureata „Panto

fului de aur" ’72 este 
cunoscuta alergătoa
re sovietică Ludmila 
Braghina, dublă re
cordmană mondială 
la 1500 m (4:01,4) și 
3000 m (8:53,0) și 
campioană olimpică 
la Munchen pe dis
tanța de 1500 m. 
Profesoara de educa
ție fizică din Mosco
va a fost preferată 
dublei campioane o- 
limpice Renate Ste- 
cher (R. D. Cerma- 
nă), cîștigătoare a 
trofeului în anul 
1971, datorită în spe
cial performanței ex
cepționale cu care 
și-a însoțit victoria 
de la Munchen. 

4:01,4 este într-ade- 
văr un rezultat de-a 
dreptul senzațional, 
căci cine și-ar fi în
chipuit că o femeie 
se va apropia atît 
de repede de limita 
celor 4 minute pe a- 
ceastă distanță ?

în sezonul 1971, 
cel mai bun rezul
tat al campioanei 
Uniunii Sovietice era 
de 4:13,9 cu care fi
gura pe locul 9 în

ierarhia celor mai 
rapide demifondiste 
din lume. Dar Bra- 
ghina pregătea încă 
din 1969 această fi
nală olimpică de 
1500 m, alergînd în 
fiecare dimineață —

în afara antrenamen
tului obișnuit pe sta
dion — cîte 12 kilo
metri pe teren va
riat.

Cucerind titlul de 
campioană a țării 
sale în 1972, Ludmi
la spulbera pentru 
prima oară recordul 
lumii cu rezultatul 
de 4:06,9. Apoi, în 
cursul lunii august, 
luînd startul într-o 
probă de 3000 m, ea 
a realizat un alt re
cord mondial (8:53,0), 
fiind singura femeie 
de pe glob care a 
reușit să parcurgă a- 
ceastă distanță în 
mai puțin de 9 mi
nute.

La 30 de ani, Bra- 
ghina (1,65 m și 53 
kg) este decisă să 
continue activitatea 
competițională pînă 
la J. O. de la Mont
real, unde — afirmă 
campioana olimpică 
— se va alerga 1500 
m în 3:56,0 !

SAN JUAN, 6 (Agerpres). — Cu
noscutul atlet columbian, Victor 
Ălora, câștigătorul crosului de la 
Sao Paulo, a obținut un nou suc
ces de prestigiu. El a terminat în
vingător în maratonul redus (21,800 
km), desfășurat la San Juan (Porto 
Rico), parcurgînd distanța în 
lh05:ll:8. Pe locurile următoare 
s-au clasat finlandezul Tapio Kan- 
tanen și americanul Tom Fleming. 
Celebrul atlet finlandez Lasse Vi
ren, dublu campion olimpic la J.O. 
de la Munchen, a ocupat locul opt.

In clasamentul pe echipe, pe pri
mul loc s-a situat formația Finlan
dei. Concursul a fost urmărit de 
peste 45 000 de spectatori.

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI
FAC SCOR...

STOCKHOLM, 6. (Agerpres> — 
peste 5 000 de spectatori au urmă
rit, la Stockholm întîlnirea interna
țională de hochei pe gheață dintre 
reprezentativele Cehoslovaciei și 
Suediei. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut o victorie categorică cu sco
rul de 6—1, (2—0, 1—0, 3—1) prin 
punctele înscrise de Klapac (2). 
Martinec, Stasny, Hlinka și Novak. 
Golul gazdelor a fost marcat de 
Hammarstroem.

perioară a împingătorilor permițînd 
o integrare extrem de rapidă în 
ansamblul echipajului). In afara lui 
Zimmerer. care și-a menținut la 
bobul de 2 pe frinarul său Uztsch- 
neideț- si Deliekarth — pe Sperling, 
toate celelalte echipaje și-au schim
bat componența, domeniul de recru
tare a noilor împingători fiind at
letismul și gimnastica. La aceasta 
a contribuit și angrenarea sportivi
lor Încă din perioada de lucru pe 
uscat, intr-nn sistem competițional 
— uneori cu caracter internațional 
(vezi întrecerile de la Riethmuhle- 
Elveția).

Rezultatele „europenelor" au con
firmat previziunile specialiștilor, su
premația fiind din nou tranșată în
tre echipajele R.F.G. și Elveției, 
comportarea italienilor — cu tot a- 
vantajul de gazde — constituind o 
decepție. Ej au abandonat strategia 
lui Monti care a evitat, și ca spor
tiv și mai apoi ca antrenor, să 
ticipe cu echipajele titulare la 
fruntarea cu adversarii direcți 
intea „mondialelor".

RANDAMENT SLAB
LA START...

pentru el cit și pentru cei care 
așteaptă în rezultatele sale actuale 
o certitudine pentru viitor. Nici îm- 
pingătorii nu au confirmat, repre
zentanții noștri fiind obligați să re
curgă lj improvizații în formulele 
de echipaj.

Nu ne propunem acum o anali
ză — chiar sumară — a situației 
existente. Ar fi de altfel prematur, 
înaintea importantului test mondial, 
dar indiferent de rezultatele care 
se vor obține 
blemele care 
vor trebui să 
și cu curaj.

Considerăm, 
mare de timp care separă echipa
jele noastre de primul loc (3,21 sec.

la Lake Placid, pre
stau în fața bobului 
fie dezbătute pe larg

însă, că diferența

Și dacă, pentru toate 
tivele, Cervinia a fost 
probă", Lake Placid va _
afara ierarhizării anuale, prima op
țiune pentru viitorul start olimpic, 
în 1969, tot la Lake Placid, Zim- 
merer și Wicki făceau dovada ma
rilor lor posibilități, care aveau să 
fie mai apoi încununate de succes 
la Sapporo. Cine' vor fi laureații 
anului 1973 ? La bobul de 2, prin
tre favoriți sînt echipajele R.F.G.— 
Zimmerer și Floth, austriacul Del. 
lekarth, italienii d’Andrea și Alvera. 
La bobul de 4, elvețienii Stadler și 
Ludi (un excelent înlocuitor al lui 
Wicki), aceleași echipaje vest-ger- 
mane, italienii Vicario și de Zordo.

Pista de la Lake Placid, una din 
marile „clasice", găzduiește pentru 
a 5-a oară întrecerile de mare an
vergură. Ea are 1500 m lungime, 16 
viraje — dintre care cele mai im
portante sînt Cliffside, Shady, Zig
zag — îmbinînd calitățile de mare 
viteză cu un înalt grad de tehnici
tate, ceea ce avantajează, desigur, 
pe cel mai complet pilot.

Statistica C.M. de la prima ediție 
pînă azi (competițiile olimpice fi
ind incluse) este următoarea :

reprezenta- 
„bancul de 
însemna în LASSE VIREN

Nr. Țara Aur Argint Bronz Total

par- 
con- 
îna-

1.
2.
3.
4.

Italia 
Elveția
R. F.G.
S. U.A.

21
11
15
11

7
16
15
14

47
44
45
34

Pentru a doua oară, echipajele Iui 
Panțuru încearcă la Lake Placid o 
comportare de prestigiu. în 1969

au fost mai aproape ca oricînd de 
victoria pe care o așteptăm de 40 
de ani, de pe vremea lui Papană 
și Frim.

Vă mai amintiți probabil pa
sionanta finală a cursei de 10.000 
m de la J. O. de vară desfășu
rate la Munchen. La un moment 
dat, o busculadă în plutonul 
fruntaș angrenase în cădere și 
pe Lasse Viren, unul dintre out- 
siderii probei. Finlandezul s-a 
sculat destul de repede și a re
luat întrecerea. Adversarii săi se 
distanțaseră însă cu cîțiva zeci 
de metri. Indîrjit la culme, Vi
ren s-a apropiat pas cu pas de 
cei din frunte, a parcurs ultimul 
kilometru în 2:29,5 (mai rapid 
decît primul — 2:36,5), iar cel 
din urmă tur în excepționalul 
timp de 56,3 sec., devenind cam
pion olimpic cu un timp (27:38,4) 
ce reprezenta un 
mondial.

Cîteva zile mai 
și-a bisat numărul 
rea finală de 5000 
de asemenea un nou record al 
lumii eu 13:16,6 (ulterior acesta 
avea să fie corectat de belgianul 
Emile Puttemans cu timpul de 
13:13,0). Așadar, pe firmamen
tul atletismului apăruse un nou 
Paavo Nurmi, un alt alergător 
celebru din țara celor 1000 de 
lacuri.

Succesele sale de la Munchen 
au impresionat puternic pe ma
joritatea specialiștilor, care în 
tradiționala anchetă a ziarului 
„Ceskoslovenski sport" din Pra
ga i-au atribuit, pe merit, mult

nou record

tîrziu, Viren 
și în alerga
ră, obținînd

rîvnitul „Pantof de 
ce recompensează pe 
alergător european 
sezon. Iar recent, ancheta ziaru
lui „l’Equipe" l-a desemnat pe 
dublul campion olimpic al fon- 
diștilor și ca cel mai bun atlet 
al anului, pentru care polițistul 
din Helsinki a primit un frumos 
„cocoș de aur".

Viren, la 23 de ani, (1,80 m și 
61 kg) are în fața sa un frumos 
viitor. Primul său obiectiv : re
intrarea în posesia recordului 
mondial Ia 5000 m.

aur“, trofeu 
cel mai bun 
din fiecare

test nu a fost corespunzător. Pan-® !□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□! 
țuru nu a mai reușit, ca altădată, 
să se acomodeze rapid cu condiți
ile de întrecere și să dobîndească 
forma necesară. Panaitescu, de ase
menea, a ratat un test util atît

TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs atle
tic de sală desfășurat la Wol
verhampton. sportiva engleză 
Barbara Inkpen a stabilit un 
nou record național pe teren 
acoperit în proba de săritură 
în înălțime cu performanța 
de 1,86 m. în vîrstă de 23 de 
ani, Barbara inkpen s-a cla
sat pe locul patru la J.O. de 
la Munchen șl este vicecam- 
pioană europeană a probei, 
vechiul record englez era de 
1,85 m. Pe locul doi în con
cursul de la Wolverhampton 
s-a clasat Mary Peters, cam
pioană olimpică la pentatlon, 
cu rezultatul de 1,74 m.

La Moscova, cu prilejul între
cerilor pentru „Cupa URSS", 
la atletism, Anatoli Moșlașvlli 
a clștlgat proba de 110 mg 
cu timpul de 13,9. Rezultatul 
său egalează cea mal bună 
performanță europeana a se
zonului pe teren acoperit, rea
lizată cu o zl tn urmă, la 
Donețk. de compatriotul său 
Evghenl Mazepa. Proba de 
săritură tn înălțime s-a în
cheiat cu victoria iul Viktor 
Bolșov, care a trecut peste 
ștacheta ridicată la 2,16 tn. 
In concursul feminin, cel mai 
bun rezultat a tost obținut 
de Tamara Panghelova, cro
nometrată pe distanta de 1 350 
m cu timpul de 4:25,1.

In partida derby a campiona
tului unional masculin de bas- 
diet s-au întîlnit. la Moscova, 
echipa locală TSKA și lidera 
actuală a clasamentului, for
mația Jalghiris Kaunas. AS- 
teptat cu mare Interes de iu-

bitorii baschetului din capitala 
Uniunii Sovietice, meciul a 
fost de un excelent nivel teh
nic și s-a încheiat cu scorul 
de 112—82 (59—37) în favoarea 
jucătorilor de la ȚSKA. Din 
formația învingătoare s-a evi
dențiat în mod deosebit cu
noscutul Internațional Belov. 
In clasament continuă să con
ducă Jalghiris Kaunas, cu 11 
p din '■ '
ȚSKA 
cu un 
tat.
K
• In cadru! concursului In

ternațional (contlnd pentru 
„Cupa Europei"), desfășurat In 
localitatea franceză Les Me- 
nuires, schiorii francezi șl 
austrieci au obținut victorii 
scontate. Proba de eoborlre 
a fost clștlgată de francezul 
Bernard Grosfllley cu timpul 
de 2:11, urmat de compatrio
tul său patrlce Pellat 2:13,10. 
In cursa de slelom urla», p» 
primul loe s-a situat austria
cul Christian Witt Dorrln». 
cronometrat tn 3:18,56, secun
dat de Grosfllley tn 3:13,83.
■
Fostul campion european de 
box la categoria grea, vest- 
germanul Jurgen Blin, »l-a 
făcut reintrarea la Kiel, tn- 
tîlnindu-1 într-un meci amical 
pe Danny M. Chado (Vene* 
zuela). BUn a obținut victo
ria prin ko In repriza a 7-a. 
In cadrul aceleiași reuniuni, 
campionul european la cate
goria semiușoară, Lothar A- 
bend (R.F. a Germaniei). _a 
dispus prin abandon, în pri-

ma repriză, de șalangerul său, 
belgianul Jean de Keers.

13 meciuri, urmată de 
Moscova, cu 10 p, dar 
meci mal puțin dispi’-

La Paris și Viena s-au înche
iat Întrecerile grupelor pre
liminare ale „Cupei Europei" 
la hochei pe iarbă „indoor". 
Pentru turneul final al com
petiției s-au calificat urmă
toarele echipe : Olanda, Bel
gia, scoția (din grupa de la 
paris) și R.F. a Germaniei, 
Polonia și Danemarca (din 
grupa de la Viena). In ultima 
zi a turneului de la Viena 
au fost Înregistrate următoa
rele rezultate : R.F. a Germa
niei — Austria S_3 (3—0): Po
lonia — Danemarca 8—3 (2—2); 
Elveția — Italia 7—5 (6—2).

Turneul International feminin 
de tenis de la Bethesda (Mary
land) a fost ctștigat de cam
pioana australiană Margaret 
Court, care. In finală, a tn- 
vlns-o cu 6—1. 6—3 pe com
patrioata sa Kerry Melville, 
fn partid» pentru locurile 
3—4. Rosemary Casals (SUA) 
• dispus eu 6_l. 6—s de Ja
net Newberry (SUA). în finala 
probei de dublu, perechea »- 
merlcan» Rosemary Casals — 
Julie Heldman a Întrecut cu 
6—3, 6—3 cuplul australian 
Kerry Melville — Kerry Bar
ria.
■
în primul tur al turneului In
ternațional feminin de tenis 
de la Miami, cunoscuta jucă
toare americană Billie Jean 
King a tnvins-o cu 6—4, "—6 
pe australiana Betty Hansen. 
Kathy Blake (SUA) a obținut

PREOCUPĂRI NOI
o surprinzătoare victorie eu 
6—7. 6—2, 6—l in fața campi
oanei franceze Franțoise Durr, 
iar Pam Teeguarden (SUA) a 
dispus cu 7—6. 2_ 6. 6—4 de
olandeza Betty Stove. Alte 
rezultate : Wendy Gilchrist 
(Australia) — Sue Vinton 
(SUA) 6—3. 6—2; Karen Kran- 
tzeke (Australia) — Brenda 
Kirk (Republica Sud-Africană) 
6-2, 6-4.

Turneul internațional de ho
chei pe gheață, desfășurat în 
localitatea poloneză Krynice, 
s-a încheiat cu victoria forma
ției K.T.H. Krynice. care a 
terminat competiția neînvin
să, totalizing 5 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat repre
zentativa Ungariei, selecționata 
de juniori a Poloniei, ambele 
cu cite 3 p șl echipa Legia 
Varșovia 1 p. tn ultimul meci 
al turneului, selecționata de 
juniori a Poloniei a terminat 
la egalitate : 1—1 (1—1, 0—0. 
0—0) cu echipa Ungariei.

In etapa a U-a a campiona
tului italian de baschet (mas
culin), echipa Ignis Varese a 
învins, tn deplasare, eu sco
rul de 82—57 (41—36) forma
ția Atco. Cealaltă pretendenta 
la titlu, formația stmmenthal 
Milano, a dispus cu 80—75 
(43—36) de Snaldero. Alte re
zultate : Norda — Partenope 
93—84; Maxmobill — Splugen 
76—72; Forst — Gamma 9C—80; 
Mobilquattro _ Brill 83—78. Tn 
clasament conduc Ignis Va
rese și Simmenthal Milano cu 
cite 28 de puncte fiecare, ur
mate de Forst — 24 p.

IN SPORTUL VEST-GERMAN

3 sportmagazin

Odată încheiat anul olimpic, pre
sa vest-germană de specialitate se 
preocupă de viitoarele căi de dez
voltare a mișcării sportive din R. F. 
a Germaniei, așa cum atestă ală
turata notă din revista „Kicker", 
care apare la Munchen :

„Dacă nimic nu se va schimba 
între timp, va avea și noul Bun
destag o comisie parlamentară spor
tivă. Chiar una „ordinară", spre 
deosebire de cea „extraordinară" 
din legislatura anterioară, ființlnd 
mai mult sub presiunea momentu
lui, adică al apropierii Jocurilor 
Olimpice de la MUnchen. Să sperăm 
că nu este numai o concesie poli
ticoasă a parlamentului vest-ger- 
man făcută alegătorilor, prezum
tivi din rîndul sportivilor. Crearea 
unei comisii sportive parlamentare 
este, totodată, o concurență la adre
sa conducerii mișcării sportive. Iar 
aceasta poate fi un element foarte 
important, dacă ne gîndim cît de

dorit este țelul ca sportul să vor
bească o singură limbă. Mult prea 
adesea, în mișcarea sportivă vest- 
germană au apărut grupuri și gru
pulețe, care s-au duelat pe terenul 
ministerelor sau al Bundestagului, 
căutînd să obțină cît mai mult pro
fit personal. In cel mai bun caz, a 
lipsit o concepție unitară în acest 
domeniu.

Cît de fructuoasă poate fi activi
tatea unei comisii sportive parla
mentare pentru sportul însuși, de
pinde în proporție de 50 la sută de 
contribuția efectivă a sportului la 
aceasta. Desigur, asupra acestui su
biect meditează în perioada actuală 
și cei oare răspund de munca dife
ritelor federații sportive, preocupați 
fiind de dezvoltarea viitoare a 
sportului și de noua structură de 
conducere a acestei activități. A ve
nit timpul ca, după diferitele pre
cizări de natură fundamentală, să 
se treacă la acțiuni concrete în a- 
cest domeniu".

Iată, deci, că In tot mai multe 
țări există preocupări in direcția 
unei conduceri unitare in activita
tea sportivă, a cărei eficiență a fost 
dovedită de experiența anilor din 
urmă.

într-unul din ultimele sale nu
mere, ziarul polonez de specialitate 
„SPORT"-Katowice consacră un am
plu articol schimbărilor de regu
lament, introduse — cu începere din 
acest an — în campionatul de atle
tism pe echipe, schimbări făcute 
publice la sfîrșitul 
Apreciind că modificările respecti
ve vor avea darul de a anima — și 
echilibra — întrecerile atletice in
terne, dominate în anii din urmă 
de formația Skra Varșovia, comen
tariul le socotește binevenite, aflate 
în pas cu dezvoltarea sportului 
mondial și cu experiența acumulată 
în țări cu un nivel atletic ridicat.

„Noutatea fundamentală — scrie 
ziarul — constă in utilizarea siste
mului de punctare. Echipele prime
lor două ligi vor avea obligația de 
a prezenta cîte doi concurenți la 
fiecare probă, plus o ștafetă. Toate 
întilnirile se vor desfășura in siste
mul „flecare cu fiecare", chiar șl 
în cursul meciurilor care angajează 
mai multe echipe. Punctarea se va 
face pentru flecare partidă directă 
(5 puncte locul I, 3 locul H, 2 locul 
III, 1 locul IV), suma acestor puncte 
stabilind victoria lntr-un med multi
lateral, pentru care se conferă două 
puncte mari, respectiv unul pentru 
egalitate".

Arătând că federația de speciali
tate a hotărît cele patru date de 
desfășurare a campionatelor — 27 
mai, 9 iunie, 1 iulie și 30 august —, 
și că la întreceri vor participa, în 
prima ligă, 12 echipe împărțite în 
trei grupe, comentariul continuă : 
„Primele două clasate în fiecare

Svoft
lunii ianuarie. grupă vor avea acces în finală, în 

vreme ce restul se vor întrece pen
tru menținerea în ligă. Termenul 
de 27 mai. cînd se vor desfășura 
trei meciuri cu cite patru echipe 
fiecare, este decisiv pentru împărți
rea menționată, la celelalte date 
tirmînd să se dispute întîlniri între 
cele șase finaliste, pe de o parte, și 
între celelalte echipe, pe de alta. în 
decernarea titlului de campioană 
națională vor decide punctele acu
mulate în toate confruntările, iar 
în caz de egalitate rezultatul întîl- 
nirii directe".

în continuare, articolul subliniază 
„obligativitatea participanților la 
campionatele de atletism pe echipe 
de a concura în echipamentul tra
dițional ai clubului", orice abate
re urmînd să fie pedepsită, în pri
mul moment, cu amendă și — în 
caz de recidivă — cu eliminarea 
echipei din competiție. în Analul 
comentariului, se propune ca atle
tul ce se va abate de la regula 
menționată mai sus să fie sancțio
nat chiar cu neprimirea la startul 
probei respective, ceea ce ar repre
zenta — după opinia confratelui 
polonez — cel mai bun exemplu, 
un experiment Intr-o competiție ce, 
pentru prima oară în istoria atle
tismului polonez, va fi prevăzută 
cu un clasament și accesoriile aces
tuia.


