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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

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

RELANSAREA SPORTULUI CU BALONUL OVAL SE POATE FACE
PRIN EFORTUL COLECTIV, COMPETENT, LA TOATE NIVELELE I
în ziarul de ieri, invitații noștri s-au referit la cauzele ce au deter

minat regresul rugbyului. Continuînd discuția, i-am rugat să ne răspundă, 
în final, la întrebarea :

x

CE SOLUȚII PRECONIZAȚI PENTRU CA RUGBYUL SĂ URCE 
J> DIN NOU VÎRFUL PIRAMIDEI SPORTIVE?

Actualul antrenor principal al e- 
chipei reprezentative, DUMITRU 
(TITI) IONESCU, referindu-se la 
viitorul sportului cu balonul oval 
în țara noastră, a pus de la început 
în discuție problema juniorilor : 
„Rugbyului îi este necesară o bază 
de masă, care nu poate fi realizată 
decît prin introducerea sa în pro
grama școlară. De asemenea, tre
buie să fie create centre de copii 
și juniori în mai multe puncte din 
țară, unde sint tineri cu un gaba
rit remarcabil. De pildă, în zona de 
munte. Voi adăuga la toate acestea 
necesitatea uniformizării ideii de 
joc, a principiilor de pregătire pen
tru toate echipele. Să creăm — se 
poate acest lucru ■— o școală a rug
byului românesc, adaptată la tipul 
și particularitățile specifice poporu
lui nostru".

Continuînd ideea Cu privire la 
cea mai tânără generație de rug- 
bvști, NICOLAE PÂDUREANU. a 
completat : „Printre metodele de în
lăturare a deficiențelor care frî- 
nează progresul acestui sport pro
pun : rugbyul să fie introdus —

„PREMIERĂ" ÎN SEZONUL

INTERNAȚIONAL DE TENIS
• Azi și mîine — in sălile Floreasca și Steaua — 

două intilniri intre tenismenii români și maghiari

nr. 1B. TAROCZY — jucătorul 
formației oaspe

al

IN PREAJMA C.E. DE TIR CU AER COMPRIMAT

„TRĂGĂTORII NOȘTRI SINT SUFICIFM
DE PREGĂTIȚI CA SAȘI FRUCTIFICE ȘANSELE

declară
antrenorul federal
Petre Cișmigiu

Sala de haltere de Ia complexul 
23 August a devenit în aceste zile 
un... minipoligon. Aici, își desăvîr- 
șesc pregătirile, membrii loturilor 
naționale care vor lua parte 
campionatele europene de 
aer comprimat, programate 
(16—17 februarie).

Pe țintele așezate la 10 
tanță, trăgătorii încearcă, să punc
tez© cît mai mulți decari. Sînt nouă 
băieți (Dan luga, Lucian Giușcă, 
Alexandru Gered, Mihai Teodor- 
echipa de seniori la pistol, juniorul 
pistolar Marinică Trușcă și pușcașii 
seniori Petre Șandor, Ștefan Caban, 
Eugen Satala, Ilie Codreanu) și o 
fată, Anișoara Matei, cea mai bună 
specialistă de la noi la pistol. Lip
sesc motivat (din cauza cursurilor 
școlare) Liviu Stan (se antrenează 
separat, după amiaza) și Ionel An
drei (se pregătește la Brașov)- din 
echipa de pistol juniori.

După ce s-au antrenat în cadrul 
secțiilor, sportivii s-au aflat săptă
mâna trecută la Predeal pentru o 
scurtă perioadă de recuperare ner
voasă cînd au efectuat și un pro
gram mai ușor de pregătire fizică, 
menținlnd In același timp și con
tactul cu armele.

In acest ultim interval, pînă du
minică inclusiv (luni scara urmînd 
să aibă loc plecarea spre Linz), în 
planul de pregătire sînt prevăzute 
antrenamente tehnice (zilnic cîte 
trei ore). Printre țintași l-am întâlnit 
și pe profesorul Nicoiae Rotaru care 
le-a oferit asistență tehnică, împăr
tășind din bogata lui experiență. El 
s-a arătat încrezător în posibilită
țile reprezentanților noștri la apro
piatele întreceri continentale : „Ani
șoara Matei, Dan luga, Petre Șan- 

curs de bază — Ia toate facultățile 
de educație fizică din țară ; stimu
larea generală a tineretului pentru 
atragerea lui spre rugby ; înființa
rea de echipe și a unor adevărate 
campionate școlare, în orașele cu 
formații in prima divizie. Totodată, 
să fie continuată legătura cu rug
byul englez (pentru că maniera sa 
de joc este cea mai spectaculoasă/, 
și să fie stimulate echipele prin a- 
cordarea dreptului de a susține par
tide bilaterale internaționale nu nu
mai în funcție de locul din clasa
ment".

O opinie asemănătoare a exprimat 
și fostul internațional, PAUL CIO
BĂNEL : „Redresarea rugbyului ro
mânesc o văd plecind de la asigu
rarea unui campionat viabil al ju
niorilor. Misiunea seestor echipe ar 
trebui să conste în a furniza for
mațiilor de seniori elemente bine 
dotate pentru sportul cu balonul 
oval, cu un bagaj de cunoștințe 
tehnice cit mai bogat. Dacă dorim 
să vorbim peste cițiva ani de „noul 
rugby românesc" — și este greu să 
se creadă că el va atinge peste

Cu o zi mai devreme decît se 
anunțase anterior, vom asista la 
„premiera" bucureșteană în noul 
sezon internațional de tenis. Vineri 
și sîmbătă, două săli de sport din 
Capitală găzduiesc dubla întâlnire 
pe echipe, între selecționatele Ro
mâniei și Ungariei, alcătuite din 
jucători aparținînd loturilor repre
zentative. La Floreasca se întâlnesc 
primele garnituri, ale seniorilor, iar 
în sala Steaua joacă echipierii for
mațiilor de tineret.

Punctul de atracție principal îl 
constituie, fără îndoială, prezența 
printre noi a unuia dintre cei mai co
mentați tenismeni europeni la ora 
actuală, maghiarul Balazs Taroczy. 
El a ©reiat una din marile surpri
ze ale sezonului trecut, calificîn-

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 2-a)
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O scurtă pauză în timpul antrenamentului, cînd Anișoara Matei și Petre 
Șandor fac un schimb de păreri

Foto i N. DRAGOȘ
dor, Ionel Andrei se pot impune la 
individual. La fel, avem șanse și 
la echipe. Rămine de văzut cit de 
bine vor putea fi ele fructificate in 
condițiile concursului șl in funcție 
de forma in care se vor afla prin
cipalii adversari".

O părere asemănătoare a emis șl 
actualul campion al Europei la pi
stol, Dan luga, medaliat și eu argint 
Ia proba de pistol liber de la J. O. 
„In linii mari eu am repetat pro
gramul de antrenament de anul tre
cut, iar graficul cifrelor comparati
ve (1973—1972) prezintă o situație 
actuală oarecum favorabilă. Iată de 
ce cred că la Linz pot să fac o trea
bă bună".

O declarație mai amplă în legătu
ră cu pregătirile premergătoare 
campionatelor europene și în pri-

C. COMARNISCHI 

(Continuare în pag. a 2-a)

• Instaurarea unui climat deseriozitate și disciplină
• Cultivarea dragostei pentru rugby
• înmulțirea centrelor de juniori
• Consolidarea bazei organizatorice (campionate, 

antrenori, terenuri)
• Introducerea rugbyului în școală și universitate
• Profesorii de educație fizică specializați

în rugby
9 lin plan

să se ocupe de rugby !
de perspectivă, concret, real

• federație activă, exigentă !
• Construcția unui lot reprezentativ puternic,

cu activitate internațională intensă
noapte nivelul dorit — antrenorii 
juniorilor trebuie să renunțe la mă
runtele dispute pentru obținerea vic
toriilor cu orice preț și să se preo
cupe mai mulț să insufle elevilor 
lor cele mai 
joc".

Antrenorul 
MESCU și-a 
cîteva cuvinte; 
manei serioase de la nivelul copi
ilor, organizarea unui campionat de 
juniori care să corespundă cerințe
lor actuale (cu accent, in pregătire, 
pe însușirea elementelor de tehnică), 
loturile naționale A și B să con
tracteze mai multe intilniri interna
ționale — ca singură posibilitate de 
a acumula experiență ; la antreno
rii de divizia A (pe care i-am dori 
cît mai calificați) să existe o con
cordanță de idei și obiective care 
să conveargă spre realizarea 
foarte bune echipe naționale".

Fostul internațional ALEXANDRU 
PENCIU, un atent observator al 
evoluției rugbyului, ne-a transmis 
la rîndul său : „Se face simțită ne
voia unei mai mari exigențe din 
partea antrenorilor, atît a celor de 
la club, cit și a celor desemnați cu 
alcătuirea și pregătirea echipei re
prezentative. In plus, atente spo
rită juniorilor; numai cresclnd ele
mente tinere — așa cum se proce
dează in țările in care rugbyul a 
atins un inalt nivel — iți poți asi
gura succesele viitoare. Dar pen- 

(Continuare In pag a 2-a)
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Spartachiada cooperatista de baschet feminin

Cunoscind popularitatea de care 
se bucură baschetul feminin în rîn- 
dul cooperațiilor (concretizată prin 
prezența a numeroase echipe în 
diviziile A și B), ne așteptăm ca 
timp de trei zile, cît va dura edi
ția inaugurală a Spartachiadei in
ternaționale cooperatiste, să vizio
năm întreceri interesante, specta
culoase. La această competiție, or
ganizată de Oficiul pentru educa
ție fizică și sport din cadrul 
UCECOM, iau parte selecționatele 
Start (Polonia), Szpartakusz (Unga
ria), Septembri (Bulgaria) și Vo
ința (România), alcătuite din jucă-

unei

federal VALERIU IRI- 
sintetizat părerile in 

„începerea unei

moderne concepții de

Vasile Sărucan — prințul săritor £n lungime al anului trecut, se află la 
mai puțin de o palmă de S metri

Foto: DRAGOȘ NEAGUCampionatele de sală ale seniorilorinaugureazăsezonul atletic al anului 1973
Mîine și duminică se va disputa 

primul concurs atletic cu caracter 
republican din acest an — campio
natele naționale pe teren acoperit 
ale seniorilor. Concursul celor mai 
buni atleți ai noștri dă astfel star
tul primului sezon — nu numai 
„indoor" ci și în aer liber, pentru 
că ele nu pot fi despărțite — al 
Olimpiadei „Montreal ”76“. Am vrea 
să credem că așa va fi socotit de 
toți atleții noștri fruntași și de an
trenorii lor, și nu ca un prim se
zon post olimpic. Sîntem convinși 
că „relaxarea" din anul următor 
J.O., (obișnuită pînă acum cîțiva 
ani în multe țări) nu va mai fi 
caracteristică și pentru anul 1973. 
în 1972 au fost depășite sau ega
late 49 de recorduri ale lumii și 
sîntem înclinați să credem că re
colta sezonului care ia acum star
tul nu va fi inferioară celei din a- 
nul olimpic. începutul ne dă, se 
pare, dreptate : deși sezonul de sală 
internațional a început abia de 2-3 
săotămîni iată, au și fost îmbună
tățite 5 recorduri mondiale pe te
ren acoperit (21,15 și 21,17 m la 
aruncarea greutății Al. Feuerbach, 
1,91 m la săritura în înălțime fe
mei, Rosemarie Witschas, 5,46 
și 5,49 m la săritura cu 
Steve Smith.).
‘ *

Publicăm în pag. a 2-a 
celor mai buni performeri 
— în aer liber — de anul trecut.

m
prăjina

listele 
români

toare valoroase, 
componente

unele dintre ele 
ale reprezentativelor 

țărilor respective. Acesta este ca
zul, de pildă, al echipei Voința, 
din care fac parte Tatiana și Li
liana Rădulescu, Gabriela Ionaș, 
Mariana Andreescu și Elena Opri- 
ciu, toate aflate în vederile antre
norilor lotului național.

Primele meciuri au loc astăzi, în 
sala Floreasca. La ora 18 se întîl- 
nesc Septembri și Szpartakusz, iar 
de la ora 19,30 Voința joacă cu 
Start, înfcr-o partidă care se anunță 
atractivă.

ACOLO UNDE FORMAȚII CELEBRE IN EUROPA
AU PLECAT STEAGUL, STEAUA A ÎNVINS!
81-77 la Badalona,

premisă pentru calificarea 
in semifinalele Cupei cupelor

la baschet
Neîndoielnic, victoria obținută 

de echipa Steaua la Badalona, în 
fața formației locale Juventud, a 
stîrnit senzație în baschetul euro
pean. Și cînd afirmăm aceasta, ne 
gîndim că înfrîngerea de miercuri 
seară este prima suferită de 
team-ul spaniol pe teren propriu 
în tot decursul participării sale la 
Cupa cupelor! în spațioasa sală 
Juventud, publicul a trăit de-a 
lungul anilor satisfacția unor vic
torii răsunătoare asupra unor 
echipe vestite, cum sînt Jugoplas- 
tika Split (76—62 în actuala ediție 
a competiției), Steaua roșie Bel
grad (85—70 în 1971) Fides Parte- 
nope (83—69 in 1971), Racing Beli 
Malines (77—57 în 1971). Spartak 
Leningrad (62—49 în 1970), A.E.K. 
Atena (87—68 în 1969) sau Maccabi 
Tel Aviv (101—69 în 1967). Victorii 
la scor, care anticipau că și în 
partida cu Steaua publicul entu
ziast va aplauda izbînda favoriți- 
lcr, sportivii de la Juventud.

Și, totuși, elevii antrenorului 
Vasile Popescu au izbutit perfor
manța, cu totul remarcabilă, de a 
triumfa acolo unde au cedat atâ
tea formații celebre în Europa, în- 
tr-o întîlnire oficială, decisivă pen
tru calificarea în semifinalele Cu
pei cupelor. Scorul cu care s-a în
cheiat meciul Steaua — Juventud 
(81—77), reprezintă un succes 
prestigiu pentru jucătorii de
Steaua și antrenorul lor și chiar 
pentru baschetul românesc care a 
confirmat, încă o dată, drumul as
cendent pe care îl parcurge în ul
tima vreme.

Desigur, însă, pe cei ce urmăresc 
evoluția formațiilor românești în 
cupele europene îi interesează 
amănunte asupra desfășurării în
trecerii de la Badalona. îi vom sa-

de 
la

oficial
In general se obișnuiește prezenta
rea primelor 10 rezultate, dar în 
cazul nostru acest lucru ar însem
na o înșirare de cifre care nu 
spun, la destule probe, prea mare 
lucru. Ne-am limitat ,1a primele 5 
rezultate în fiecare probă, cu spe
ranța că la sfârșitul anului vă vom 
putea prezenta nu primii 10 atleți 
români ai anului 1973 ci chiar pri
mii 20 !

MARILE CLUBURI SPORTIVE IȘI ANALIZEAZA ACTIVITATEA

FARUL CONSTANȚA POATE DEVENI

0 UNITATE DE ELITA A SPORTULUI NOSTRU
Multe dintre succesele și • lipsu

rile „Farului" le cunoșteam. Către 
sfîrșitul anului trecut, în paginile 
ziarului a apărut o „radiografie" a 
activității sportului de performan
ță în orașul de pe țărmul Mării 
Negre în care cititorii au putut ve
dea unele tente luminoase, alter
nând, însă, cu mult prea multe pete 
de umbră.

Punctele de lumină, subliniate și 
de plenara Clubului sportiv Farul, 
la care am asistat nu de mult, 
se refereau la titlul de campioană 
națională cucerit de echipa de vo
lei — junioare, la faptul că echipa 
de rugby juniori a țării, în care 
au figurat și doi reprezentanți ai 
Farului (V. Costenco și Gh. Varga) 
a cîștigat „Cupa națiunilor" — 
F.I.R.A., la succesul boxerului 
Mircea Alexandru, care a devenit 
campion național de juniori, în 
timp ce colegii lui A. Iliescu, Al. 
Tirboiu, O. Badea au fost distinși 
cu medalii de bronz. Și tot la ca
pitolul succeselor au fost mențio
nate, promovarea în 1972 în divi
zia A a echipelor de baschet și de 
lupte greco-romane, rezultatele sa
tisfăcătoare ale atleților George și 
Costel Costache în probele de marș 
(ultimul fiind și recordman ai ță
rii) și Elena Costin la 200 m.g.

La succesele enumerate am pu-

in meciul de
Un nou coș înscris de Tarău, cel mai eficace jucător al echipei Steaua 

la Badalona
disputei

de antrenorul

excelent din 
vedere: s-au

tisface, redînd relatarea 
transmisă telefonic 
Vasile Popescu :

„Băieții au jucat 
toate punctele de 
apărat cu multă energie, au fost 
foarte prcciși in aruncările la coș 
(au realizat 78% la aruncările de 
Ia semidistanță, 89% la cele H* 
bere), au respectat întocmai indi
cațiile tactice și au fost foarte dis
ciplinați față de adversari și arbi
tri. Am folosit o apărare combina
tă — om la om în linia a doua, 
zonă în prima linie — care i-a

(Continuare în pag. a 2-a)

După primul test al fotbaliștilor tricolori

JOCUL DE LA NlMES
CONCLUDENT DOAR

LA CAPITOLUL PREGĂTIRII FIZICE
NiMES, 8 (prin telefon, de la tri

misul nostru special).
în rândurile pe care le consacrăm 

azi meciului de la Nîmes nu vom 
comenta înfrângerea ca atare a 
echipei noastre în această primă 
apariție a sa pe un teren bun, de 
la încheierea turului, ci vom releva 
doar cîteva aspecte în directă legă
tură cu scopul turneului! pregăti
rea echipei, consolidarea unei idei 
de joc, conturarea unei formule. 
Vom aprecia, totuși, pentru expli
carea rezultatului, faptul că, actual
mente, echipa lui Pîrcălab (pe care 
colegii lui l-au ales pentru acest 
joc căpitan de echipă, în timp ce 
la noi Lucescu a cedat banderola 
lui Dinu) se află în plin campionat 
și că — mai ales în prima repriză 
— ea a jucat de o manieră care a 
depășit toate așteptările lui Firoud. 
După joc, de altfeL foarte satisfă
cut de evoluția echipei sale, tehni
cianul francez avea să declare că 
primele 45 de minute de miercuri 
seara au fost cele mai bune pe care 
Olympique le-a jucat de cînd cu
noaște el această echipă.

Gazdele au alergat continuu, s-au 
demarcat rapid, au atacat debor
dant, s-au angrenat total în acest 
meci pe care l-au considerat de 
prestigiu și au obținut o victorie 
pe care noi o apreciem ca meritată 

tea, desigur, adăuga și altele. Dar, 
de la clubul Farul, după cum a 
.reieșit și din discuțiile purtate în 
cadrul plenarei, se aștepta mult 
mai mult. Sportivii clubului benefi
ciază de condiții de lucru pe care 
mulți tineri din restul țării și le-ar 
dori. Pista de atletism ca și toate 
celelalte amenajări de la stadionul 
„1 Mai" sînt satisfăcătoare și se 
cer mai intens folosite și cu ran
dament sporit. Sălile de sport, pen
tru gimnastică, lupte, box etc. sînt 
dotate cu aparatură de bună cali
tate avînd totodată saune, dușuri, 
ți vestiare... Antrenorii și sportivii 
clubului Farul par a nu observa 
acest lucru. Altfel, cum s-ar putea 
explica anonimatul în care se com
plac ?

Dumitru Ivan, președinte
le C.J.E.F.S. Constanța spunea în 
cuvîntul său : „Clubul Farul, sus
ține lumea, este club de elită. Să-l 
facem să fie club de elită. Deocam
dată nu-și merită calificativul. Pen
tru ca Farul să ajungă club de e- 
lită, antrenorii noștri au datoria să 
muncească cu mai multă tragere de 
inimă. în această privință să fie 
luați drept exemplu antrenorii Con
stantin Ofițerescu, de la lupte și 
Dumitru Ionescu de la rugby".

Prin ce s-a remarcat antrenorul 
de lupte Constantin Ofițerescu ?

SLÂVIA PRAGA—DINAMO BUCUREȘTI 
99-83 (50-33) ÎN C. C. f. (m)

PRAGA 8 (prin telefon). Joi seara 
s-a desfășurat în localitate primul 
meci dintre Slavia Praga și Dinamo 
București contând pentru ultimul 
tur al sferturilor de finală în 
C.C.E. La capătul unui meci dispu
tat, baschetbaliștii cehoslovaci au 
cîștigat cu 99—83 (50—33). Me
ciul retur dintre cele două echipe 
este programat la București în ziua 
de 15 februarie.

rezultatul de 1—0 pentru 
Totuși, în repriza secundă 
ales în final, echipa noastră 
cea care a dominat mai

față de aspectul unei întreceri în 
care au șutat mai mult la poartă 
decît echipa noastră (21—16, pe 
spațiul porții 9—6), au realizat un 
raport de cornere favorabil : 14—10 
(prima repriză 8—3) și au avut 
șapte- ocazii de gol, dintre care 
două bare, față de cele patru mari 
ocazii ale fotbaliștilor noștri. Aces
tea sînt, desigur, cifre care vin să 
explice 
Nîmes. 
și, mai 
a fost 
mult, și, pe fondul unei scăderi a 
ritmului impus pînă atunci de 
Mezy, Adams și Flcitas, selecționa- 
bilii români au avut trei mari oca
zii : Troi (min. 63), Dumitru (min. 
80), și, mai ales, Dembrovschi (min. 
82), la o fază în care Dumitru, care 
pînă atunci trăsese de cinci ori la 
poartă, din afara careului, nu și-a 
asumat răspunderea unui 
6 m din poziție centrală, 
o pasă laterală către 
dreapta băcăuan ; acesta, 
6 m (dar din unghi) a 
portar.

Să lăsăm, însă, considerațiile

șut de la 
preferind 
extremul 

la 
în

to t de 
șutat

de

Radu URZICEANU
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Prin munca sa fără de preget, prin 
metodele sale de lucru, privind se
lecția sportivilor. în 1971, Ofițe
rescu s-a dus la Năvodari cu sal
teaua de lupte. Aici a cerut spri
jinul profesorilor de educație fi
zică. In jurul saltelei s-au strâns 
numeroși elevi. A început proce
sul de selecție. în final, de la Nă
vodari, Ofițerescu a rămas cu 20 
de luptători. Acestora, antrenorul 
le-a cumpărat abonamente de ma
șină. De patru ori pe săptămînă îi 
primea la sala de lupte din Con
stanța. Tinerii progresau văzînd cu 
ochii. Din rândurile lor, Ion Tiri- 
zică, Gh. CIos, C. Știrbu, St. Rădă
cină au ocupat locuri fruntașe la 
campionatele naționale de juniori și 
ale școlilor profesionale.

întrucît, experimentul i-a reușit, 
in 1972, Ofițerescu a repetat ope
rația de recrutare și selecție. De 
data aceasta și-a îndreptat atenția 
spre Școala C.F.R. Palas. Din nou 
la drum cu saltelele, din nou mun
că de lămurire printre tineri, din 
nou antrenamente și iar antrena
mente ! Dintre elevii selecționați de 
la școala C.F.R. Palas, Mihai Ivan- 
cenco a cucerit locul II la campio
natul național de juniori la cat. 65

(Continuare în pag a 2 a)
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Începînd de azi, la Floreasca II

UN INTERESANT TURNEU INTERNAȚIONAL DE SCRIMĂ

Vna din valoroasele reprezentante 
ale „noului val", campioana balca
nică Aurora Crițu (stingă) în ac

țiune

LISTELE CELOIl MAI BUNI PERFORMERI ROMÂNI Al ANUIUI 1972
disc : 60,68 m Iosif Naghi, 55.04 m Va

sile Sălăjean. 54,10 rfl Zoltan Hegheduș, 
50.20 m Ion Zamfirache, 50,00 m Ion Mă-

suli'ță : 80,28 m Constantin Grlgoraș, 
77,70 m Deziderlu Sllaghi, 76,34 m Gheor
ghe Megelea, 74,52 m Liviu David, 71,86 
m Marcel Petra.

ciocan : 66,80 m Frederic Schneider,
65,84 m Tudor Stan, 63,90 m Gheorghe 
Costache, 61,42 m Virgll Tibulschi, 60,16 
m Ștefan Șlșcovici.

FEMEI
100 m : 11,4 Valeria Bufanu, 11.6 Eleo

nora Monoranu, 11.7 Mariana Goth, 11.8 
Adriana Surdu, 11,8 Marla Lazăr.

200 m : 23.0 Valeria Bufanu. 23.8 Ma
riana Goth, 24,1 Eleonora Monoranu, 
24,9 Elena Vintilă, 25,0 El----- "L+U. **."
Adriana Surdu.

400 m : 54.5 Rafira 
Leau, 55,2 Eleonora 
Alexandrina Bădescu. ----
țoiu, 56,1 Aurelia FiMp.

800 m : 2:00,0 Ileana Silai, 
Fița, 2:05,3 Natalia Andrei, 
Lincă, "" "* ’ —
Jăcab.

1 500
Maria 
Rafira

100 mg : 12,6 Valeria Bufanu, 13.7 Ele
na Mîrza, 13.7 Elena Vintilă. 13.8 Mariana 
Nedelcu. 13,8 Valeria Biduleac.

lungime : 6,48 m Viorica Vlscopoleanu, 
6,44 m Elena Vintilă, 6.32 m Valeria 
Bufanu, 6,30 m Alina Popescu, 6,11 m 
Florica Boca.

înălțime : 1,64 m cornelia Popescu, 
1,81 m Virginia Ioan, 1.78 m Draga 
Comșa. 1,78 m Roxana Vulescu, 1,76 m 
Erica Teodorescu.

greutate : 17,84 ra Valentina Ciotan, 
17,47 m Ana Sălăjean, 16.07 m Mihaela 
Loghin, 15,27 m Lia Manoliu, 14,66 m 
Agepsina Rusu.

disc : 67,32 m Argentina Menls, 62,06 
tn Lia Manoliu, 61,10 m_ Olimpia Cata
ramă. 53,82 m Stefania 
m Valentina cioltan.

suliță : 54,34 m Eva 
Elenă Neacșu. 51,40 m 
50,96 m ioana Stancu. 
Dragu.

pentatlon : 4 331 p Elena Vintilă, 3 901 
o Elena Mîrza, 3 791 p Rodica Țarălungă, 
3 787 p Anca Hoinărescu, 3 767 p Florica 
Boca.

Pe multi dintre acești atleți ii vom 
putea urmări, la „23 August", cu. prile
jui campionatelor de sală ale seniorilor.

•) rezultatele subliniate constituie re
corduri naționale de seniori stabilite în 
1972.

Pe marginea meciului de handbal Steaua—M. A. I. Moscova din cadrul C.C.E.

PREA MULTE LIPSURIBĂRBAȚI
100 m : 10.3 Toma Petrescu, 10,4 Gheor

ghe Zamfirescu, 10,4 Alexandru Muntea- 
nu, 10,4 Tamaș Szabo, 10,5 Dorel Cristu- 
dor.

200 m : 21,1 Gheorghe Zamfirescu. 21.2 
Gheorghe Dulgheru, 21.4 Vasile Paul, 
21,5 Toma Petrescu, 21,5 Constantin 
Stan.

400 m : 46,9 Constantin Stan, 47,4 Ale
xandru Sălcudeanu, 47,5 Gheorghe Pe- 
tronius. 47,5 Vasile Paul, 47.9 Gheorghe 
Tănăsescu.

800 m 8 1:47,5 Gheorghe Ghlpu, 1:48 5 
Dumitru Tit, 1:48,5 ion Damaschin, 1:49,8 
Gheorghe Ungureanu, 1:50,5 Zoltan Gaș- 
par.

1 500 m: 3:40,4 Petre Lupan, 3:46,3 Zol
tan Gaspar, 3:46,5 Nicolae Onescu. 3:46,9 
Gheorghe Ghlpu. 3:47,8 Florea Șandru.

5 000 m: ----- ----- -
14:10,0 Ortvin 
Cefan,
Moise Hatoș.

10 000 m :
29:23.4 Stelian _ ......
toș. 30:25,2 Mihai Pâduraru, 30:45,0 loan

110 mg : 13,7 Nicolae Perța, 13,9 Ervin

Participă reprezentativele de tineret ale Bulgariei, R. D. Germane și României
Prima garnitură a sabrerilor evoluează la Sofia

eșalonul de perspectivă mai depăr
tată al scrimei noastre. Menționăm 
din loturile respective numele 
Cunoscute ca acelea ale tinerilor 
ne-au reprezentat țara într-un 
atit de lăudabil la Campionatele 
eanice din 1972 (unde au cucerit__
te titlurile); A. Crișu, A. Girbea, M. 
Ostafi, M. Bartos (floretă fete), P. 
Kuki, (floretă băieți), I. Pop, C. Ma
rin (sabie), I. Popa, L, Angelescu, O. 
Zidaru (spadă), acestora adăugîndu- 
li-se spadasinul clujean P. Szabo, trei 
speranțe ale floretei din Satu Mare 
Maria Lazăr, Marcela Moldovan și 
Gabriela Garda, revelațiile întîlnirii 
cu selecționata Moscovei : floretistii 
P. Buricea și N. Alexe, sabrerii M. 
Mustață, Em. Oancea și I. Petrică, 
floretista Viorica Draga.

In ceea ce îi privește pe adversa
rii tinerilor noștri scrimeri, este de 
așteptat o puternică replică din par
tea spadasinilor din R. D. Germană 
care excelează în această armă, o e- 
voluție susceptibilă de surprize din 
partea floretistelor din aceeași țară, 
m timp ce din partea lotului bulgar 
este de presupus că se vor face re
marcați sabrerii și, într-o oarecare 
măsură, floretistele.

„Triunghiularul" debutează vineri 
9 februarie (ora 9) eu concursul in
dividual de floretă băieți căruia îi 
va urma întrecerea individuală de 
sabie (oră 10^C). Finalele respective 
se vor disputa in după amiaza ace- 
teeași zile astfel: ora 17 — floretă 
băieți,’ ora 18 — sabie. A doua zi 
este consacrată^ probelor individuale 

floretă fete (ora 
loe după amia- 

și ora 18 — fio-

Dacă la începutul lunii ianuarie am 
avut prilejul să-i vedem pe tinerii 
scrimeri bucureșteni evoluînd In tra
diționala întîlnire cu selecționata si
milară a Moscovei, actuala lună de
butează pentru -mușchetarii" noștri 
cu două turnee internaționale : un 
„triunghiular" de tineret, la Bucu
rești, la care participă reprezentati
vele Bulgariei ți R. D. Germane ală
turi de fruntașii noului val al scri
mei noastre (la toate cele patru pro
be), în timp ce, Ia Sofia, sabrerii 
noștri din prima garnitură vor lua 
parte la un turneu international ale 
cărui ediții anterioare s-au disputat 
la Plovdiv.

Turneul din Capitala, comportind 
întreceri la toate armele, atit indivi
dual cit și pe echipe, se va desfășu
ra într-un program condensat pe du
rata a trei zile, de la 9 la 11 februa
rie, în sala Floreasca II. In acest 
turneu, F. R. Scrimă și-a propus să 
angreneze cite 20 de trăgător! în fie
care probă începînd cu cei mai vred
nici reprezentanți ai tineretului și 
pînă la elementele foarte tinere din

mai 
care 
mod 
bal- 
toa- Elena Mirza, 25,0 

Fița, 54,9 Liliana
Monoranu, 55.4
58,1 Maria Bădi-

FARUL CONSTANȚA POATE DEVENI
0 UNITATE DE ELITA

pag. 1)(Urmare din

kg. Indiscutabil, o performanța. 
Dar nici titlurile de campioni jude
țeni la lupte (10 la număr) obți
nute de ceilalți tineri din Palas, 
nu sînt de neglijat.

Spre ce centru își va îndrepta a- 
tenția Ofițer eseu în 1973 ? Aceas
ta nu a spus-o în plenara clubu
lui. în plenară și-a luat doar un 
angajament : „în cel mai scurt 
timp, voi încerca să fac ca și mai 
mulți reprezentanți ai clubului Fa
rul să intre în loturile naționale". 
După cum muncește antrenorul Ofi- 
țerescu, avem convingerea că an
gajamentul lui va deveni fapt îm
plinit.

Din discuțiile purtate pe margi
nea dării de seamă, a reținut a- 
tenția o observație a antrenorului 
de volei Ion Cristian : „...activita
tea școlilor sportive să fie apre
ciată după numărul elementelor de 
mare valoare date de către aceștia, 
anual, sportului de performantă, 
respectiv cluburilor sportive". în 
această direcție s-a și făcut un prim 
pas. Școala sportivă nr. 2 Constan
ța a început, în mod sistematic, să 
alimenteze cu sportivi de valoare 
secțiile de performanță ale clubu
lui Farul. Aceasta s-a desprins din 
cuvîntul directorului școlii sportive, 
prof. Gigei Patrichi : „Am fost și 
sîntem de acord ca elementele cu 
calități deosebite să le cedăm uni
tăților sportive care cultivă perfor
manța Ia cel mai înalt nivel. Con
form acestei idei, am cedat Faru
lui pe atletul Nicolae Căpriceriu. pe 
rugbystul Tudor Florian și nu mai 
puțin de opt luptători. Și dacă va 
fi cazul, vom transfera clubului 
Farul și alți sportivi eu calități deo
sebite. La fel cred. însă, ar trebui 
să procedeze și alte școli sportive. 
Cu toții avem datoria să servim 
sportul, iar interesul «mortului cere 
ca valorile să fie șlefuite, din timp, 
tn cele mai bune ateliere™".

Iată doar cîteva dintre ideile e- 
tnise la plenara clubului Farul, 
care a reprezentat un fructuos 
Sehimb de experiență între acti
viștii clubului și factorii de răs
pundere a activității sportive din 
mvniciniul și județul Constanța. A- 
fiâlizîndu-se cu simț de răspunde
re lingurile, asupra cărora noi nu 
am mai insistat (după cum am a-

A SPORTULUI NOSTRU 
rătat aceste lipsuri au făcui obiec
tul unui material special pe care 
l-am publicat na de mult in pa
ginile ziarului), s-au stabilit, tot
odată, măsurile ce trebuie luate 
pentru completa lor remediere.

în planul de măsuri adoptat cu 
acest prilej și la îmbunătățirea că
ruia un aport consistent l-au adus 
tovarășii Emil Ghibu. vicepre
ședinte al C.N.E.F.S., și Nico
lae Dan, secretar al Comitetului 
municipal de partid, s-a prevăzut 
acordarea unei mai mari atenții 
procesului de selecție și de promo
vare a tineretului in secțiile clubu
lui ; s-a hotărit patronarea de că
tre club a șase școli generale, două 
licee și două școli profesionale : s-a 
propus organizarea unui schimb de 
experiență între clubul Farul și 
două cluburi fruntașe din țară.

Sînt măsuri destinate să deter
mine o îmbunătățire a activității 
în sprijinul dezideratului: FARUL 
CONSTANTA — o unitate de elită 
a sportului nostru.

de spadă (ora 
10,30) finalele 
ză : ora 17 — 
reta fete.

In ultima 
bruarie — se 
pe echipe, astfel 
Bulgaria (toate ai 
garia — R. D. _______
România — R. D Germană.

★
Revenind la turneul internațional 

de sabie de la Sofia, programat la 
Sfîrșitul acestei săptămlnl (10 si 11 
februarie) trebuie să precizăm că 
F. R. Scrimă a alcătuit următorul lot 
care a părăsit Bueureștiul joi seara : 
Dan Irimiciue. Constantin Nicolae, 
Alexandre Niiea. Gheorghe Culcea 
și Șerban Vlad. SSnt, după cum se 
vede, In majoritate sportivii care 
ne-au * 
cben 
loc V 
soțiți 
fostul 
ficia,

9) și 
avi nd 
spada

duminică 11 fe-zi ____
vor disputa întîlnirile 

‘.1 : ora 9 România — 
armele) ; era II : Bul- 

Germanâ : ora 17 :

sv
reprezenta: la J. O. de la Mun- 
unde au cucerit un meritoriu 
tn proba pe echipe. Ei sînt În
de antrenorul I— Rehony și de 
olimpie O. Vintilă care va o- 

la aeest turneu ea arbitru.

Se bastion BON1FAOU

ÎNOTĂTORII TRTNTAȘI IA

PRIÎIl’L CONCURS DI SELECȚIE
Primuil concurs de selecție a îno

tătorilor fruntași din acest an se va 
desfășura săptămîna viitoare la 
Brăila. întrecerile vor avea loc în 
Zilele de 17—13 februarie, în bazi
nul acoperit de 25 m. Cu acest pri
lej vor fi desemnați sportivii ce ne 
vot reprezenta la marele concurs 
internațional de la Bremen (2—4 
martie) și în triunghiularei de la 
Sofia (Bulgaria—România—Polonia), 
programat la sfîrșitul lunii martie.

SCHI
Anumite prezențe în prisaelp 

locuri la campionatul de fond al 
școlilor sportive ne sugerează cî
teva notații.

în primul rind, îmbucurător este 
faptul că, la lupta pentru desem
narea celor mal buni, au partici
pat sportivi ai mai multor școli 
ca în anii precedenți. Sînt de re
marcat, în acest sens, evoluțiile re
prezentanților școlilor sportive din 
Vatra Do mei, Gheorghieni. Rișnov 
și ai Liceului din Predeal Și 
punct de vedere numeric. I 
s-au prezentat mulțumitor, 
înseamnă că. în dtrarea i
bazei de masă în prob'.eje de faed, 
sîntem pe drumul cel bun.

Nu dintr-o greșeală, am omis să 
amintim printre cei mai buni și 
reprezentanții Școlii sportive Bra- 
șovia. De ce ? Pentru că. deși a 
avut cinci sportivi în primele trei 
locuri, comportarea brașovenilor 
nu s-a situat la nivelul așteptat. 
Școala sportivă Brașovia are la 
dispoziție o largă bază de selecție 
în comunele și satele de lingă 
Brașov, beneficiază de materiale 
specifice superioare și de aportul 
mai multor cadre de specialitate. 
Era, deci, de așteptat ca reprezen
tanții Brașovului să domine auto
ritar întrecerile. Dar n-a fost asa. 
Și pentru a demonstra această 
afirmație, am alcătuit un clasa
ment neoficial al primelor trei 
locuri obținute de către partici
pant! : 1. Liceul Predeal (3 locuri 
I, 2 locuri II. 2 locuri IH), 2. 
sp. Vatra Dorneî (3“—0—0), 3. 
sp. Brașovia (2—2—1), 4. Șc. 
Gheorghieni (1—5—1), 5. Șc. 
Toplița, 6. Șc. sp. Rîșnov, 7. Șc. 
Miercurea Cine. Fără discuție, 
astfel de clasament nil înseamnă 
că, pe viitor, antrenorii și profe
sorii trebuie să urmărească obține
rea unor performanțe maxime la 
o vîrstă fragedă. în fond, impor-

PENTRU 0 ECHIPĂ ATÎT DE „MARE'

ATENȚIE, „ 
ciți dintre acești copii 
nivelul marilor perfor- 
nu locul obținut acum,

tent este 
ajung la 
man{e ți
In diferite concursuri. Totuși, enu- 
merind școlile inair.te menționate, 
se cuvine să apreciem munca și 
pasiunea cu care lucrează profeso
rii din unele localități- chiar dacă

14:08,0 Nicolae Mustață, 
Scheible, 14:13, Gheorghe 

Stellan Mareu, 14:27,0

29:01,2 Nicolae Mustață, 
Mareu. 29:30,2 Moise Ha- 

*_i _____ , i
Jager. s '*■

110 mg : 13,7 Nicolae Perța, 13,9 Ervin 
Sebestien. 14.0 Vlorel Suciu, 14,3 Dumi
tru Scrab, 14.4 Radu Gavrilaș.

400 mg : 51.7 Ton Ră+oi, 51.9 Ion Rurcă, 
51.9 Dorin Melinte, 52,1 Gheorghe Tă- 
năsescu, 52.2 Gheorghe Petronius.

3 000 obstacole : 8:33.8 Gheorghe Cefan, 
8:51.9 Petre Murgoci. 8:52.2 ion Dima, 
8:55.2 Ortvin Scheible, 9:03,0 Nicolae 
Mustața.

decatlon î 7 841 n Vasile Bogdan, 7 560 
o Andrei Șepci. 7 466 p Mîhai Nicolau, 
7 417 p Radu Gavrilaș, 6 572 p Vasile 
Muresan.

Înălțime : 2,17 m Serbau loan. 2,12 m 
Csaba Dosa. 2.07 m Marian Chlra. 2,07 
m Cornel Scales. 2.06 m Mihai Purice, 
2.06 m Lorand Tdrok, 2.06 m Mihai Ne- 
gomireanu, 2.06 m Radu Gavrilaș.

prăjină : 5,23 m Nichifor Llgor, 5,08 m 
Dinu Pis+alu. 4.90 m Cristian Ivan, 4,87 
m Cornel Anton, 4,72 m Vasile Bogdan.

lungime t 7.92 m Vasile Sărucan. 7,79 
m Valentin Jurcă. 7,79 m Carol Corbu, 
7.69 m Mihai Zaharia, 7.66 m Ștefan Lă- 
zărescu.

triplusalt : 17.10 m Carol Corbu, 16.38 
m Șerban Ciochină. 16.14 m Vasile Du
mitrescu. 15.95 m Sergiu Corbu, 15,43 m 
Eremia Rotaru.

greutate : 17.25 m Adrian Gagea. 16,86 
m Marin Iordan. 15.69 m Paul Neagu, 
15.58 m Vasile Sălăjean. 15,46 m Gheor
ghe Luchian.

14:19,4

zzzr.z, 55 4
Maria Bădl-

2:04.0 RafirS
2:05,8
2:09.32:09,3 Maria Puică, 

m : 4:14,8 Natalia Andrei,
Lincă, 4:19.2 Ileana Silai, 
Fița. 4:28.7 Maria Puică.

Maria 
Marla

Lesenciue, 50,12

Zdrgd, 54.28 m 
Angela Zirbo, 
50,76 m Rodica

RAPID BUCUREȘTI DEBUTEAZĂ LA FLORENȚA
se cunoaște ordinea meciurilor, în- 
trucît ședința tehnică va avea loc în 
cursul ’dimineții de azi. în orice caz, 
după cum ne-au informat telefonic 
oțganizatorii, cele trei echipe oaspe 
se află de pe acum în orașul de pe 
ArnO.

Astă-searS, Ia Florența, la Pala- 
zetto dello Sport, Rapid București, 
alături de Csepel Budapestă. A.Z.S. 
Olsztyn și formația locală „O. Ruini", 
își încep cursa pentru calificarea In 
turneul final al .Cupei cupelor". Așa 
cum s-a mai anunțat, primele două 
formații vor fi prezente în turneul 
pentru locurile I—IV programat pen
tru luna martie, la Atena. încă nu

BRAȘOVIA"!
pînă acum au rămas intr-un ne
drept anonimat.
Anton Elekeș 
ghieni), L Birâ 
Rodica Pali (Șc.
ȘL BertMth (Șc. _ 
mai cu seamă, L Arghiropol (Lie. 
Predeal).

Este vorba de
<Sc. sp. Gheor-
(Șc. sp- Toplița),
sp. Vatra Dorneî),
sp. M. Ciuc) și.

Azi, începînd de 13 ora 20,30, în 
sala Institutului Pedagogic se va 
disputa partida de volei dintre 
echipele feminine Medicina și 
versitatea București, contînd 
tru prima etapă a returului 
pionatului național de volei.

Uni- 
pen- 
cam-

t BASCHET-^
(Urmare din pag IJ

împiedicat vădit pe adversari să-și 
facă jocul obișnuit (Buscato nu a 
înscris decît 4 puncte), iar în atac 
combinațiile tactice au avut rezol
vări variate, de sub panou sau de 
la 7—S metri. La începutul primei 
reprize. Juventud a condus cu 2—3 
puncte, dar din minutul 10 noi am 
egalat și am luat inițiativa, distan- 
țindu-ne pînă la 10 puncte (31—21 
în min. 16). în 
gazdele ne-au 
min 28, 52—52

resriza secundă, 
egalat (48—48 în 
in min. 30), dar

ALTE REZULTATE ÎN
și scurte comentarii de la re
partiție desfășurate miercuri

TENIS
(Urmare din pag. l)

cîști- 
con- 
Vio-

Nicolae 
schior

Crețoi —* elev al antrenorului Constantin DiacOnescu — al doilea 
al Clubului sportiv universitar Brașov Foto ; PAUL ROMOȘAN

du-se în semifinalele turneului de 
la Baastad (Suedia), după victorii 
la australianul Mal Anderson și 
suedezul Haakon Zahr, fiind învins 
doar de supercampionul spaniol 
Manuel Orantes (6—4, 6—4, 6—2), 
aceiași care avea să cîștige con
cursul. Presa franceză de speciali
tate l-a caracterizat ca fiind „...cel 
mai talentat tînăr tenisman al con
tinentului". El are și o victorie di
rectă asupra campionului țării sale, 
Szabolcz Barany, actualmente par
ticipant la circuitul „indoor" ame
rican. Are 19 ani, este foarte ra
pid pe teren, lovește mingea cu 
putere. Așa l-am văzut pe Taroezy 
ieri, la antrenamentele efectuate de 
oaspeți sub cupola sălii Floreasca. 
unde parchetul lucios dădea o și 
mai mare vitează schimburilor de 
mingi.

Alături de primul jucător al for
mației, va evolua Laszlo Balazs, un 
alt tînăr cu perspective. Căpitanul 
echipei, Gyula Saroveczki, secretar 
al federației maghiare de speciali
tate ne-a declarat : „Sîntem foarte 
interesați în perfectarea unor ase
menea întîlniri de pregătire, în ve
dere apropiatului sezon in aer liber. 
Sperăm să mai întîlnim pe jucă
torii români în preajma primelor 
meciuri pentru Cupa Davis, cînd 
am putea fi — cu Barany, Szoeke 
și Taroezy — foarte buni sparing- 
parteneri pentru Năstase și Tiriac 
tripli finaliști ai mare! competiții 
Poate că va reintra și Istvan Gulyaș 
(n.r. 42 ani !) care promite să-i bată 
din nou pe toți...".

Și iat-ă-i acum, pe cei care vor în- 
timnina ne oaspeți în fața fileului 
de la Floreasca, Echipa română

„PREMIERĂ" ÎN SEZONUL
INTERNAȚIONAL

este formată din Toma Ovici, 
gaterul primelor noastre doua 
cursuri de sală, Ion Sântei și
rel Sotiriu. Ultimii doi sînt proas
păt reveniți după evoluțiile lor în 
campionatele internaționale ale 
Scandinavei, disputate la Helsinki. 
Antrenorul principal al lotului nos
tru reprezentativ, maestrul sportu
lui Cristea Caralulis ne mărturisea, 
tot ieri : „Trimit în teren trei ju
cători dornici de afirmare, pe care-i 
pregătesc de Ia începutul anului. 
Sper să obținem un rezultat bun". 

Jocurile din sala Floreasca încep

PROGRAMUL DE AZI

SALA FLOREASCA, de Ja 
ora 13: Toma Ovici — Laszlo 
Balazs, urmat de meciul Ion 
Sântei — Balazs Taroezy și 
partida de dublu Ion Sântei 
Viorel Sotiriu — Balazs Ta- 
roezy, Laszlo Balazs.

SALA STEAUA, de la ora 
9 : Costel Curcă — Laszlo 
Sziraki, urmat de meciul Mi
hai Tăbăraș — Ferenc Cse- 
pai.

azi, la ora 13. Cele de la sala Steaua 
se dispută cu începere de la ora 9. 
Se întâlnesc: Sziraki Laszlo și 
Csepai Ferenc (Ungaria) ; Florin 
Manca, Mîhai Tăbăraș și Costel 
Curcă (România).

Ambele întitoiri se dispută după 
sistemul „Cupei Davis", cu 4 me
ciuri de simplu și unul de dublu, 
cîștigătorii fiind desemnați însă 
dupâ toă sețiiri cîști^to diți țr?â,

BULETINUL ZĂPEZII
Cota 1500 18 etn, Virful Omul 96 
cm. Fundata 8 cm, Paring 10 etn, 
Țar cu 4 cm, Cuntu 4 cm, Semenic 
16 cm, Vlădeasa 3 cm, Băișoara 2 
cm. Păltiniș 0 cm. Pentru zilele ur
mătoare temperatura se anunță în 
creștere.

Servlci-ul de scurtă durată din ca
drul Institutului Meteorologic ne 
comunică grosimea stratului de ză
padă din unele localități montane : 
Rarău 40 an, Ceahlău 10 cm, Lă- 
eăuți 7 cm, Predeal 9 cm, Sinaia —

lelalte 
seara :

C.C.E. (m) — Grupa A : SIM- 
MENTHAL MILANO — STEAUA 
ROȘIE BELGRAD 103—85 (55—34). 
Confirmînd excelenta formă în care 
se află și recenta victorie asupra 
lui Ignis Varese în campionat, bas- 
chetbaliștii de la Simmenthal și-au 
asigurat — încă din prima repriză 
— un avantaj de peste 20 de puncte, 
care însă nu este pe deplin liniști" 
tor pentru partida retur. Iugoslavii 
au jucat și de această dată fără 
Simonovici și ei pot reface o aseme
nea diferență în fața propriului 
public. Principalii realizatori : Ba- 
rivierra 24, Brumatti 24, Massinj 
18, Kenney 16 pentru Simmenthal, 
respectiv, Kapicici 34, Slavitici 15, 
Sarjanovici 15.

Grupa B : Ț.S.K.A. MOSCOVA — 
IGNIS VARESE 97—76 (43—33).
Două elemente au decis categorica 
victorie a campioanei Uniunii So
vietice. In primul rînd, de-osebitâ 
vervă a lui Serghei Belov, care a 
realizat 34 de puncte, fiind cel mai 
bun jucător de pe teren, iar apoi 
jocul bun în apărare al lui Kova
lenko, care l-a anihilat în mare mă
sură pe Robert Morse. Au înscris : 
Belov 34, Kovalenko 23. Zarmuha- 
rnedov 14, Edesko 12, Petrakov 10, 
Mikeerdov 2, Kovîrkin 2 (Ț.S.K.A.) 
și Raga 26, Morse 17, Meneghin 12,

Desfășurată miercuri seara în Sala 
„Victoria" din Ploiești, partida Steaua
— M.A.I. Moscova din cadrul sfertu
rilor de finală ale C.C.E. la handbal 
masculin s-a încheiat, după cum se 
știe, cu o severă înfrîngere a campi
oanei țării noastre, cu 14—22. Pro
porțiile scorului, faptul că acest su
părător eșec a avut loc pe teren pro
priu șl — în special — că această 
înfrîngere a fost înregistrată într-o 
competiție internațională asupra că
reia slnt Îndreptate privirile tuturor 
iubitorilor handbalului de pe conti
nent face ca dimensiunile înfrînge- 
rii de miercuri seară să atingă limi
te mai mari. Și nu exagerăm cu ni
mic dacă afirmăm că sentimentul cu 
care publicul, specialiștii si comen
tatorii au părăsit sala în final a fost 
consternarea !

Handbaliștii de la Steaua, au evo
luat sub orice critică, au apărut și au 
jucat ca o echipă de condiție subme
diocră, spulberîhd — dincoio de spe
ranțele spectatorilor într-o victorie
— și ideea că reprezintă, de fapt, 
cea mai valoroasă formație de club 
a handbalului nostru masculin. Lip
siți de un minim de vlagă și ambi
ție, blazați și apatici, rigizi șl imo
bili în toate compartimentele ei au 
dovedit o totală lipsă de angajare, 
atît pe plan fizic, cit și psihic, cedînd 
pasul exact în momentul cînd trebu
iau să aibă mai multă inițiativă și 
combativitate.

Să vedem, însă, concret cum li s-a 
administrat această înfrîngere la opt 
goluri diferență, care ne duce cu gîn- 
dul la una identică, suferită tot de 
ei, în urmă cu puțin timp, în fața 
Universității București.

Vom începe cu apărarea — de de
parte cel mai nevralgic punct din jo
cul formației noastre campioane. Sis
temul adoptat pentru întîlnirea cu 
M.A.I. Moscova a fost 5+1, în 
care GatU. s-a aflat în permanență 
în fața apărării, cu sarcina de a-1 su
praveghea strict, „om la om“, pe Vla
dimir Maximov. în ciuda acestui fapt, 
jucătorul sovietic s-a mișcat lejer, 
înscriind printre altele și 3 goluri din 
acțiune. în afară de aceasta, lipsa de 
mobilitate în apărare a permis celui
lalt redutabil „tunar" al echipei mos- 
COvlte, Victor Mahorin, să aibă un 
larg cîmp de acțiune în față, unde 
putea evolua nestingherit și. fără 
complexe. El n-a ezitat deloc și și-a 
făcut conștiincios datoria, punctînd 
de trei ori și „servind" pivotului O- 
ganezov alte cîteva mingii, transfor
mate și ele în goluri. Rigiditatea în 
apărare și absența unei strînse cola
borări între jucătorii aflați pe posturi 
alăturate a constituit o altă esențială 
lacună în defensiva echipei Steaua. 
Lucrul acesta poate fi dovedit în 
mod elocvent de faptul că șapte din 
cei nouă jucători de cîmp ai oaspe
ților ău înscris cel puțin cite un goi!

Și pentru că aminteam mai înainte 
de lipsa de ambiție, de concentrare 
și de combativitate vrem să sublini
em un alt fapt interesant: benefici-

ind de superioritate numerică timp 
de 5 minute (prin eleminarea jucă
torului Iljin) handbaliștii noștri n-au 
reușit să înscrie nici un gol, au ra
tat o aruncare de la 7 m, primind, 
în .schimb... trei goluri!!!

Dacă apărarea a fost foarte slabă, 
nici atacul nu s-a dovedit prea... de
parte. Bazîndu-se în exclusivitate pe 
„mîna" lui Gruia, handbaliștii bucu
reșteni au fost dominați efectiv de 
frica de a arunca la poartă, de a-și 
asuma răspunderea șutului. Birtalan 
și Kicsid, oamenii de la care se aș
teaptă cît mai multe goluri, nici nit 
s-au „văzut" în acest joc, primul 
punctînd de două ori din aruncări 
de la 7 m (și ratînd-o pe a treia), iar 
celălalt reușind să înscrie numai un 
gol din acțiune (și ratînd o aruncare 
de la 7 m). Extremele Popescu și 
Drăgăniță, fără incisivitatea caracte
ristică postului, au făcut figurație, în 
timp ce Goran, Coasă și Marinescu 
s-au limitat doar la a... schița că 
joacă! Singur, tînârul Stock! a dove
dit mai multă angajare, făcînd risipă 
de energie chiar și în momentele cînd 

■coechipierii săi deveniseră deja spec
tatori la jocul oaspeților. în privința 
portarilor Dincă și Orban nu putem 
spune decît că s-au comportat foarte 
slab, slăbiciunile lor ieșind mai mult 
în evidență avînd în față o apărare... 
ce făcea doar simplă figurație.

Analizînd comportarea formației în 
cadrul unei ședințe desfășurate ieri 
dimineață, factori de răspundere din 
cadrul C.N.E.F.S. și ai Clubului Stea
ua au tras o serie de concluzii din 
care spicuim:

— echipa nu este omogenă și cu
prinde numeroși jucători „uzați" 
(Gruia, Popescu, Goran, MarineScu 
etc).

— Iotul este foarte restrins și, în 
aceste condiții, nu mai există atit de 
necesara concurență pentru titulari
zarea în formație;

— indisciplina la antrenamente și 
în joc au dus la nerespectarea 
sarcinilor stabilite, dovezi elocvente 
fiind absența replierilor în timp util 
(Gruia și Gațu), lipsa de răspundere 
(Kiesid și Birtalan) și de angajare 
(Coasă, Marinescu și Drăgăniță);

— starea morală a jucătorilor nu 
este propice obținerii unor rezultate 
bune; ei sînt irascibili, pretențioși 
unul față de celălalt, dar nu sînt dis
puși să-și ajute partenerii;

— jocul este steril, mult prea sta
tic, componenții echipei vădind o să
răcie de mijloace tehnico-tactice;

— sistemul de apărare 5 + 1 este ne
adecvat echipei în condițiile în care 
Gațu joacă în față, el nereușind să-si 
îndeplinească sarcinile cerute de acest 
post;

— echipa nu este conștientă că i 
întîlnirile internaționale se află î 
joc nu numai prestigiul formației, > 
clubului și al handbalului nostru, ■ 
al întregului sport românesc.

Horia ALEXANDRESCU

SS3

CUM A ÎNVINS STEAUA LA BADALONA
finalul ne-a fost 
rece am reușit să 
mult, deși Savu părăsise 
în min. 30 
iar Oczclak 
puțin (avea 
pregătit de 
can Clinton 
sibilul pentru a răsturna rezulta
tul. dar nici presingul din partea 
a doua a meciului nu a putut frî- 
na evoluția bună a echipei noas
tre. La sfîrșitul întîlnirii, publicul 
a aplaudat cu sportivitate Pe bas- 
chetbaliștii de la Steaua care au 
îneîntat prin siguranța, fantezia și

favorabil, deoa- 
concretizăm mai 

terenul 
(5 greșeli personale), 
a fost utilizat foarte 
4 faulturi). Team-ul 

antrenorul nord-ameri- 
Moriss a făcut tot po-

CUPELE EUROPENE
Flabarea. 8, Bisson 6, Rusconi 4, Za- 
natta 2, Ossola 1 (Ignis).

Alte rezultate : Spartak Brno — 
Spartak Leningrad 74—82 (33—44) 
în Cupa cupelor (m) ; Daugava Ri
ga—Geas Sesto San Giovanni 87—51 
(48—21) în C.C.E. (f) și Happoel Tel 
Aviv—Spartak Lewski Sofia 68—73 
(36—42) în Cupa cupelor (f).

în 
în 
al 
ci

spectaculozitatea acțiunilor și prin 
precizia aruncărilor de Ia distanță, 
ultimul element fiind foarte apre
ciat de spanioli. Marcatori : Tarău 
23, Oczelak 16, Dumitru 15, Savu 
14 (a ratat o singură aruncare), 
Baciu 6, Pîrșu 5, Gheorghe 2 pen
tru Steaua, respectiv Estrada 20. 
Santiliana 19. E. Margall 13, N. 
Margalj 12, Oleart 6, Buscato 4, 
J. Margall 3. în final doresc să re
marc arbitrajul competent și 
obiectiv prestat de Fr. Bianchi 
(Italia) și J. Vielley (Franța)".

Cu acest prilej am adresat prof. 
Vasile Popescu și jucătorilor cuve
nitele felicitări și le-am urat suc
ces pentru partida retur, de la 
București (14 februarie ora 20, în 
sala Floreasca). Avansul de 4 
puncte nu este mare, dar victoria 
în sine constituie o promisiune 
pentru calificarea echipei Steaua 
în semifinalele Cupei cupelor. In 
acest caz, ar urma să joace cu 
Spartak Leningrad (în meci elimi
natoriu) Ia 28 februarie la Lenin
grad și la 7 martie la București.

ÎN TIRUL INTERNAȚIONAL

IA BODI.WA ZILEI: IMPORTANTE PROBLEME ORGANIZATORICE
Șl DE

în zilele care urmează pe agenda ti
rului internațional figurează evenimente 
deosebite. în afara campionatelor Euro
pei de tir cu aer comprimat vor avea 
loc și două reuniuni importante ale 
organismelor de conducere ale acestui 
sport pe plari internațional. Astfel, între 
9 și 11 februarie, la Wiesbaden (R.F. a 
Germaniei}, se va desfășura ședința Co
mitetului executiv al Uniunii Internațio
nale de Tir. Pe ordinea de zi se vor afla 
probleme importante : definitivarea pro
gramului pentru campionatele mondiale 
din 1974, discutarea programului viitoare
lor J.O. (este posibil ca în locul probei 
de armă liberă calibru mare — 300 m 
— să fie introduse probe pentru femei și 
probe de tir cu aer comprimat), moda
lități pentru efectuarea controlului anti
doping la C.M. 1974, organizarea Congre
sului de medicină, psihologie și peda
gogie în tirul sportiv de performanță 
(cu prilejui C.M. 1974). informare asu
pra C.E. de la Linz etc.

ORIENTARE
Apoi, miercuri, la Linz (Austria) se 

va ține Adunarea generală, a federațiilor 
europene din cadrul Confederației euro
pene de tir. Va fi luată în discuție îm
bunătățirea statutului forului de condu
cere a tirului continental, proiectul de 
regulament al Confederației europene 
privind organizarea și programul C.B.. 
aprobarea acestor competiții pe perioada 
1973—1975. Se va proceda, de asemenea, 
la alegerea prezidiului Confederației eu
ropene și a Comitetului tehnic respectiv. 
In sfîrșit, tot la Linz este programată 
și ședința Comitetului medical al U.I.T. 
pentru stabilirea tabelului de substanțe 
dopante.

La lucrările organismelor amintite va 
lua parte și prof. Gavrilă Barani, vice
președinte al U.I.T. șl președinte al Con
federației europene de tir.

IN PREAJMA C. E. DE TIR

RELANSAREA SPORTULUI CU BALONUL OVAL
CU AER COMPRIMAT

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

tru aceasta, trebuie să existe cit 
mai multe centre de copii răspln- 
dite în întreaga țară".

VIOREL MORARU, cunoscut spe
cialist în sportul cu balonul oval, a 
exprimat cîteva opinii foarte inte
resante : „Aș începe prin a spune 
că este mai inlîi nevoie, pornind 
de la Federație și încheind cu clu
burile, să existe un climat de dis
ciplină și seriozitate, fără de care nu 
se poate concepe munca de redre
sare a rugbyului nostru. Fără a cu
noaște precis — pe baza unui ri
guros plan de perspectivă întocmit 
atît la nivel de Federație, cît și de 
club — care sînt elementele ce ja
lonează întreaga mișcare rugbysti- 
că pe o anumită perioadă, nu se 
poate pretinde că vom putea de
păși impasul actual. Activitatea 
compctiționaiă a echipelor din cam
pionatele divizionare să se desfă
șoare cu o strictă continuitate și să 
fie coroborată cu pregătirile repre
zentativei, pentru a nu se mai a- 
junge la situația de a susține 3 me
ciuri intr-o săptămînă, după care 
să urmeze o perioadă de inactivi
tate de una sau chiar două luni. De 
asemenea, se impune ca in spatele

unej echipe de divizia A să existe 
— aș zice obligatoriu — 6-7 for
mații (copii, juniori, tineret, rezer
ve), care să asigure un flux con
tinuu de jucători în sus. Și nu în 
ultimul rind, trebuie să avem grijă 
de creșterea juniorilor, de încadra
rea fiecărei echipe cu antrenori ca
lificați, iar profesorii de educație 
fizică cu specialitatea rugby să nu 
se mai ocupe de alte discipline. Re- 
ferindu-mă Ia eehipa națională, aș 
spune că pregătirile să se desfășoa
re cu mai mult fliscernămînt, îmbi- 
nîndu-se grija pentru scoaterea in 
evidentă a personalității jucătorului 
cu clarviziunea gîndirii tactice a 
conducerii tehnice".

La rîndul său, DUMITRU MA- 
NOILEANU ne-a spus : „Mărirea 
exigenței față de valoarea tehnică și 
tactică a echipelor și jucătorilor, 
mai multă preocupare pentru nive
lul spectacular al jocului, .enunța
rea la goana după rezultate, atit în 
competițiile interne cit și interna
ționale, ar putea contribui la relan
sarea rugbyului nostru”.

Reputat tehnician, ION BUZO- 
IANU a completat : „Cînd în echipă 
evoluau Titi Ionescu, Tenciu sau 
Morarii, ca să dau doar trei exern-

«sărbătoare» ; 
asiști la exe-

ple, era o adevărată 
aveai posibilitatea să 
cuții tehnice de înaltă clasă. Așa
dar, semnalez necesitatea imperi
oasă a îmbunătățirii tehnicii indi
viduale, care, insă, subliniez, nu se 
poate realiza decit dacă jucătorii 
sînt îndrumați de antrenori capa
bili, buni cunoscători ai rugbyului

Abordînd tot problema pregătirii, 
RENE CHIRIAC a precizat: „în 
primul rind, se impune revizuirea 
ideii despre rugby, despre antrena
ment. Se vorbea pînă nu de mult 
despre pregătirea defensivă. Acum 
despre atac. Dacă nu se face o îm
binare armonioasă, Se comite o gre
șeală. Și încă ceva : fără gindire in 
teren, nu se poate juca rugby de 
un bun nivel; mai trebuie adăugată 
și necesitatea 
unor jucători 
decvate".

existenței in echipe a 
cil calități fizice a-

ideea exprimată deContinuînd
R. Chiriac, ALEXANDRU PALO

ȘANU a Intervenit : „Ce propun ? 
O schimbare care să pornească de 
Ia selecție și pregătire. Jucători cu 
gabarit, dar cu calități specifice 
rugbyului și mai ales dornici să se 
angajeze total, cu eforturi neprecu
pețite. Altfel, nu se poate..."

îfl sfîrșit, RADU DEMIAN și-a 
formulat, la rîndul său, punctul de 
vedere : „I’entru a ieși cit mai 
grabnic din impas propun : • atra
gerea foștilor jucători de rugby în 
vederea întăririi corpului tehnic; 
• organizarea unor cursuri de pre
gătire în cadrul cărora să predea 
specialiști români, englezi și fran
cezi ; • reciclarea cadrelor tehnice 
existente; • activitale susținută la 
nivel de juniori și copii ; • crea
rea de competiții pentru juniori în 
care să se dea posibilitate și celor 
din provincie să joace meciuri cu 
cei din Capitală; • toate echipele 
de divizia A să susțină meciuri in
ternaționale cu adversari corespun
zători valorii lor; • echipei națio
nale trebuie să i se asigure un ca
lendar care să cuprindă 6-8 me
ciuri internaționale anual"

în ziarul nostru de mîine veți putea citi concluziile la ancheta noastră 
„DE CE IN LOC SA PROGRESEZE, RUGBYUL A REGRESAT ÎN ULTIMII AN! ?"

vința competiției din Austria, ne-a 
făcut antrenorul federal Petre Ciș- 
migiu :

„Pregătirile la armele cu aer com
primat constituie un capitol din ca
drul planului general de instruire 
olimpică (pe timpul iernii) pentru 
trăgătorii cu armele cu glonț. Iar 
campionatele europene de la Linz 
reprezintă obiectivul major al tiru
lui nostru din 1973. în urma 
concursurilor de triere, au fost se
lecționate, după cum știți, trei echi- 
pe-de seniori la pistol și pușcă și 
de juniori-pistol, plus Anișoara Ma
tei. Este regrcteabil că din cauza 
rezultatelor slabe nu am putut se
lecționa și echipe de juniori și se
nioare la pușcă. Campionatele de 
la Linz vor fi extrem de dificile și 
cred că nivelul punctajelor va fi 
mai ridicat dccît acum un an, la 
Belgrad. Din păcate, nu cunoaștem 
cele mai bune cifre înregistrate de 
trăgătorii străini, din cauza lipsei 
de concursuri și deci și a rezulta
telor. Se pare însă că au fost în
scrise unele progrese. Și la noi se 
simte un progres la echipele de puș
că (seniori) și pistol (seniori și ju
niori). Printre favoriții competiției 
se situează bineînțeles Dan luga, 
Anișoara Matei și Petre Șandor. 
Primii doi au de apărat poziții 
fruntașe. Ei se arată suficient de 
pregătiți ca să-și conserve șansele".
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slalom, o 
unul munte unde 
bună care

E bine să ne facem că n-am văzut ce-a pățit 
Steaua, la handbal, miercuri. Eu, cel puțin, pot spune 
că n-am văzut niciodată echipa Iul Gruia și Gațu 
în această situație. Firește, dacă era fotbol, știam 
ce să spun și cum să strig. Dar așa nu pot lua 
decît glasul trist al comentatorului și Ideea Iul : asa 
cum dinsul a găsit necesar în plină catastrofă mas
culină să felicite fetele din Timișoara — eu îmi Iau 
curajul, cu prilejul acestei incredibile înfrîngerl la 
handbal, să reamintesc că, la baschet, Steaua a învins 
tot miercuri noaptea, o echipă spa
niolă. in deplasare, avind mari șanse 
de calificare în turneul final, îndrep- 
tâțindu-mi astfel strigătul din urmă 
cu cîteva săptâmîni : Hai să fim bas- 
chetbaliști I

Haz de necaz — dar mă tem c-o 
dăm în primire și în handbalul mas
culin. Am văzut-o pe ,U" București — 
echipa care i-a spus o vorbă foarte 
gravă „Stelei", săptămina trecută — 
echipă condidată la titlul național, om 
văzut-o cum s-a chinuit cu Poli Ti
mișoara. A doua zi, băieții aceștia — 
îmi spunea cineva, fiindcă așa ceva 
încă nu se vede pe micul ecran <— 

la cabine și le venea să se 
c-au pierdut meciul cu Brașovul, 
e plins, plinsul e necesar și în sport — dar 
e că echipa aceasta de candidați la titlu,

“ - și-l

încă nu 
plîngeau 
de ciudă

Plinsul, 
adevărul 
echipa care spulberă campioana și-l reduce pe 
Gruia la tăcere, nu are trăgători imparabill, nu e 
deloc irezistibilă ți încropește greu atacul. Să nu 
vină o vreme a altei anchete, in „Sportul” ; „de ce 
cm regresat în handbal ?" — așa cum azi avem la 
ordinea zilei rugbyul.

Nu e prea plăcut ce spun magnificii de altădată, 
dar trebuie „înghițit și rumegat", cum spunea un 
înțelept dintr-un sat unde treaba nu merge deloc, 
mor oi, vaci, și președintele-s! tace de cap — re
portaj dat cu cîteva minute înainte de handbalul 
în 7. înțelepții rugbyului au atîta dreptate incit, pen
tru o ureche fină, ei dau răspuns și acelei compli
cate întrebări puse, duminică, dc ministrul nostru de 
externe, George Macovescu, într-un moment memo
rabil al emisiunii „360 grade” : de ce, tovarășe 
Bîră, nu sintem mai tari în schi ? Mi-a plăcut foarte 
mult liniștea cu care George Macovescu, unul din
tre cele mai ponderate și mai elegante spirite ale 
literaturii noasire, a refuzat răspunsurile focile si co
mune. Dar n-ar fi imposibil ca adevărul, aici, să vină 
din adevărurile rostite, acolo, în rugby, — am regre
sat în rugby, nu ne impunem în schi fiindcă nu se 
stimulează spiritul de sacrificiu pentru sport, cum od-

suie pe pereți,

mirabil o demonstra Viorel Moraru. Prea putini vor 
să se mai „omoare" pe noroaie, zloată și viscol după 
un balon oval, Prea puțini lasă televizorul și Re- 
nault-ul pentru a-și rupe picioarele in Bucegi. Se 
tînjește șl se realizează o viață bună — dar prea 
puțini înțeleg că o viață bună cuprinde și cazna, și 
efortul, ;i durerea pentru a realiza o nebunie de 
slalom, o „inutilitate" ca aceea de a urca in vîrful 

nimeni n-a pus piciorul. Viața 
desființează efortul fizic, care urăște „tă

văleala" nu moi e viață bună, ci viață 
ușoară, ceea ce e altceva. Nu voi 

i uita cu ce stupid surîs a urmării un
1 întreg autobuz 31 doi bieți mărșălui-
I tort care se antrenau singuri, la șo- 
I sea, pe viforniță, trăgînd tare, ca dis- 

perații :
— Ce vor ăștia, să bată recordul

■ mondial ? a întrebat un tip toarte in- 
B telîgent, și toți pasagerii au izbucnit
■ într-un ris bine mersi.

După cum — pentru a mei alunga 
’ din aceste ginduri și pentru a nu fi 

luat la ochi că n-am umor — tre
buie să admitem că există bărbați 
care merg cu spiritul de sacrificiu 

pină in pinzele albe și sacrifică chiar gloria soor- 
tivă la care au trudit atît de amarnic. Ce bărbat 
acest Ulanov care o lasă pe a sa Rodnina, losă me
dalii și titluri, pentru a face pereche legitimă cu 
această Smirnova, cu care — vorba lui Topescu, in 
sfirșit pe post, multă sănătate I — „nu-si definiti
vează încă un stil propriu* și ocupă locul doi. Măr
turisesc că în clina sublimă cînd Rodnina și 'Zaitev 
erau să leșine de bucurie vâzînd șirul de note 6 pen 
tru impresia artistică — eu am avut un 
pentru Ulanov. Ăsta bărbat I $i lecția 
bine rumegată.

qînd major 
lui trebuie

CORESPONDENTA :

M3 bucur 
buna părere despre comentariile 
ceilalți comentatori cred că sînteii 
admir franchețea și competenta 
— str. Progresului 12 — Orașul

RADU ȘT. ALEXANDRU — București : 
că-mi împărtășiți 
lui Mihai Bîră. Cu 
prea dur, dar vă

VIOREL BOBOC
Gh. Gheorghiu-Dej : Din prea amabila d-voastră scri
soare, O singură frază mi-a dat fiori ’: „vă asigur că 
în orașul nostru aveți putini dușmani'... S-o cred ? 
Sau vorbiți așa frumos fiindcă stați pe strada aceea ?

BELPHEGOR

LA DELTA TULCEA
PREOCUPĂRI PENTRU

ÎMBUNĂTĂȚIREA JOCULUI
După un stagiu de pregătire efec

tuat la Sinaia, între 20 și 31 ianua
rie, DELTA TULCEA își continuă 
antrenamentele acasă. în orașul de 
pe malul Dunării. în stațiunea 
montană, antrenorul V. Copil a pus 
accentul, în cadrul ședințelor de 
pregătire, pe mărirea capacității la 
efort, pe rezistența și forță, iar a- 
cuma lucrează Cu elevii sâi pentru 
îmbunătățirea vitezei șt a procedee
lor tehnico-tactice. La antrenamen
tele care au loc zilnic participă i 
Marinescu, Enache, Schmidt — por
tari, Carol, ConstaDtinescu. Zaiț. Ni- 
coară. Stânăgui — fundași. I. Dinu. 
Stoichițoiu, Mânu — mijlocași, Gi
ri p. Leca. 
precum și 
la Unirea 
(mijlocaș) 
Turzii și Peniu (înaintaș) — de la 
Granitul Babadag.

în programul de pregătire sînt 
prevăzute 11 meciuri amicale, prin
tre adversari figurînd echipele Du
nărea Tulcea,
Constructorul 
Brăila, Farul. 
Portul Constanța.

Antrenorul V. Copil ne-a relatat 
că biroul secției de fotbal, în ulti
ma sa ședință, a analizat comporta
rea jucătorului Gh. Florea și a ho- 
tărît să-1 suspende pe timp de doi 
ani pentru manifestări de indiscipli
nă, viață dezordonată și lipsuri re
petate de la antrenament. Această 
măsură, cît și altele luate pe par
curs, au dus la întronarea unei at
mosfere mai bune și, totodată, pro
pice unei activități mal fructuoase.

mijlocași. 
Răuț. Tudor — înaintași. 
Jantovan (fundaș) — fost 
Tricolor București, Popa 
— de la Ind. sîrmei C.

Politehnica Galati, 
Galați, Progresul 
Marina Mangalia,

CURS DE PLRftCȚIONARS
PENTRU ANTRENORII

DIN BUCUREȘTI
Cortsiliul municipal București 

pentru educație fizică și sport or
ganizează un curs de perfecționare 
pentru antrenorii din Capitală. 
Cursul începe în ziua de marți 20 
februarie a.c., ora 12.00, la sediul 
din strada Biserica Amzei nr. 6 și 
va cuprinde 8 lecții cu o tematică 
legată de probleme de actualitate 
ale pregătirii sportive.

penrni ninin si nisino nnunșii
Zilele acestea, F.R. Fotbal a efec

tuat demersurile necesare pentru a 
i se asigura echipei Rapid Bucu
rești — înaintea turneului său din 
Algeria — meciuri amicale, de pre- 
gătire, în vederea jocului pe care 
feroviarii bucureșteni îl vor susține 
la 7 martie cu Leeds United în sfer
turile de finală ale „Cupei cupelor". 
Astfel, miercuri 14 februarie Rapid 

’ va evolua în Ungaria unde va în- 
tîlni formația divizionară A Video-

ton Szekesfehervar. Sînt în stadiu 
avansat tratative pentru un joc, la 
ÎS februarie, în Grecia. în compa
nia unei echipe (după toate proba
bilitățile. din prima ligă) încă ne
desemnată.

*
Tot prin intermediul F.R. Fotbal 

a fost contractat un turneu de pre
gătire și pentru echipa Dinamo 
București care. în perioada 18 fe
bruarie — 4 martie, va juca în Gre
cia, Turcia și Iran.

ANTRENAMENTE...
A.S.A. TG. MURES — C.F.R. 

CLUJ 5—2 (3—0). Au marcat : Ca- 
niaro (min. 15), Naghi (min. 32 și 
79), Varodi (min. 38), Koller (min. 
58) — pentru gazde; Adam (min. 
50) și Petrescu (min. 67) — pentru 
oaspeți. (I. PĂVȘ — coresp.).

S. C. BACĂU — DANUBIANA 
ROMAN 3—1 (1—1). Sinăuceanu.
Catargiu și Pană au înscris pentru 
băcăuani ; Petrescu 
narii C. 
dețean).

(I. IANCU
pentru divizio-
— coresp. ju-

TESTE...
nescu, Bălan, Niculescu, Strîrnbea- 
nu. Oblemenco a jucat o repriză 
(Șt. GURGUI — coresp. județean).

POIANA CÎMPINA — SPOR
TUL STUDENȚESC 1—1 (1—1).
Au înscris : Bran (min. 5) — pen
tru Poiana, Moldoveanu (min. 14) 
pentru Sportul. (Eugen STROIE 
— coresp.).

UNIV. 
PUTERE 
rilor :

ELECTRO-CRAIOVA
7—0 (1—0). Autorii golu- 

Pană (2), Mincioagă, Pău-

CHIMIA RM. VÎLCEA — C.S.M. 
SIBIU 2—2 (0—0). AU marcat : Po
pescu și Oroviț, respectv Leinhardt 
și Pavlovici. (P. GIORNOIU — 
coresp.).

VICTORIA ROMAN — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 2—1 (0—0). Go
lurile au fost realizate de Enache 
și Ababei pentru Victoria, Bîlu 
pentru Ceahlăul. (G. GROAPA, co
resp.).

PE AGENDA

12 februarie-5 martie, turnee în Turcia și U.R.S. S

OPT PARTIDE INTERNATIONALE,
JUNIORILOR TRICOLORI

ft7r*nare di-j tag ÎJ

ce eaerzie.

r?*Oi SL BACKS

lu

C.S.M. SIBIU — MUREȘUL DEVA 
1—O (1—0). Unicul gol a fost mar
cat de Firițeanu (min. 36). (I. IO- 
NESCU, coresp. județean).

Ier prtcilir* nnc*. 
c <•—w—ari'hw A»

pe so pe 
pleca, la

în**—îi

Drag*. Jf- 
ionăf ie poiorz. care 

ah» T'--eia

POLITEHNICA GALAȚI — GLO
RIA BUZĂU 5—1 (3—0). Punctele 
au fost înscrise de Besman (2), Bo- 
jenaru (2), Broștiuc, respecitv Bă- 
din. (T. SIRIOPOL, coresp. jude
țean).

DE LA 0 SĂPTÂM1NĂ LA ALTA
NU-I DE AJUNS I

în aceste zile nu numai fotba
liștii, ci și arbitrii se află în pre
gătire pentru sezonul de primăva
ră. Individual sau colectiv, ei se 
antrenează de zor, vizînd în pri
mul rînd obținerea unei excelente 
condiții fizice și în primul rînd a 
rezistenței și mobilității. Să nu 
uităm că ei au de făcut, în timpul 
celor 90 de minute de joc, curse 
lungi, cu întoarceri bruște după 
cum jocul se mută de la o poartă 
la aita și că — mai ales — trebuie 
să fie mereu pe fază, în imediata 
ei apropiere pentru a aprecia just 
corectitudinea sau incorectitudinea 
jucătorilor și în general orice aba
tere de la regulile de joc. încît, 
aceste antrenamente, începute din 
timp la București, Brașov, Satu 
Mare, Brăila și în alte orașe, își au 
un rost bine precizat. Totul este ca 
ele să fie privite de arbitri eu 
importanța care se cuvine. Numai 
astfel își vot atinge scopul.

De asemenea, ședințele de reîm
prospătare și de prelucrare a unor 
reguli de joc sau decizii de apli
care, precizări sau interpretări, cu 
exemplificări practice sau prin fil
me, sînt necesare. Așa cum a pro
cedat federația prin acele consfă- 
tuiri-instructaje organizate Ia Cluj. 
Sibiu, Craiova etc. Ele sînt menite 
să desăvîrșească pregătirea teore
tică a arbitrilor și să clarifice une
le probleme de interpretare.

Socotim însă, că nu-i totul ce se 
poate face. Am dori să vedem arbi
tri care, din proprie inițiativă — 
așa cum procedau pe vremuri Mi* 

Dumitrescu și 
să conducă

menea acțiune, 
să fie.

Numai bunăvoință

UN CAZ, O PROBLEMA

Petre Dragomir, 
recent 

repune pe tapet

Antrenorului 
Gloria Buzău i-a desfăcut 
contractul. Cazul 
o importantă problemă.

Este vorba de rolul pe care tre
buie să-l joace în asemenea cazuri 
Colegiul central al antrenorilor din 
F.R.F. Este foarte adevărat că acest 
organ tehnic a făcut ca efectele 
contractuale să decurgă în spiritul 
obligațiilor asumate de cluburi sau 
asociații și antrenori, în cazul unor 
litigii. Dar, eolegiul mai trebuie să 
acționeze într-o direcție, după noi, 
la fel de importantă. Gloria Buzău, 
de pildă, a ajuns la concluzia că 
dintr-un motiv sau altul trebuie 
să se despartă de Petre Dragomir. 
Este dreptul său, mai ales dacă are 
motive întemeiate. Nu era însă mai 
bine și mai corect ea înainte de a 
desface contraetul să informeze Co
legiul ? Sau, înainte de a desemna 
pe înlocuitorul lui Dragomir să cea
ră avizul Colegiului ? După opinia 
noastră, așa trebuia să procedeze, 
dar n-a făcut-o. Și pentru că nu-i 
un caz singular, iată direcția în 
care Colegiul trebuie să-și impună 
cu autoritate punctul de vedere.

NEAGU, REDIVIVUS?

Profitînd de vacanța de iarnă și cu 
gîndul la acele trei grele partide ofi
ciale din primăvara acestui an (Gre
cia — 18 martie, ia Atena, și 1 apri
lie, la București: Iugoslavia 14 apri
lie, la Belgrad), lotul național de ju
niori s-a reunit încă din primele zile 
ale anului, stabillndu-șl tabăra de 
pregătire la RIșnov. Timp de două 
săptămini, cei 25 de jucători convo- 
eați au luerat, inîens, antrenorii 
Constantin Ardeleanu și Ion Voioes- 
eo încerclnd să '.ragă maximum c 
foloase din hmool avst la ri-spoirU 
Principalul 
nropjs !-a 
ția.ă a cap 
jucător Ia 
talerilor* c 
forță, atit 
trem de dif 
grupei pre 
U.E.F.A„ edl 
rinadei — R 
dfeul Iotului (Marcel 
sub a căror supraveghere s-au desfă
șurat crosurile și circuitele ie exer
ciții de 
— s-au 
țațele c 
bine și foart 
fost supuși I- 
trecute la RI=

Cu toții si-au cor 
găurea la cluburi, cei mai 
tre ei dublind_ porția de 
tri străbătuți în alergare 
exerciții efectuate la sala de gtom; 
ticâ. După cele 14 zile de la Rlșm 
Naghi. fundașul central al raționa 
de juniori, a mat-o de la capăt, 
18 ianuarie, 'cu echipierii Iui de la 
Steagul roșu. La fel Marcel Răduea- 
nu, la Steaua, Negruțiu, la .U* Cluj, 
Vrînceanu, la Dinamo. Un motiv Ln 
plus, deci, care ne permite să con
chidem, fără teama de a greși, că 
In această perioadă de iarnă compo- 
nențil lotului național de Juniori au 
efectuat o pregătire fizică foarte 
bună că, din acest punct de vedere, 
nimeni nu are ce le reproșa.

Dar, vremea crosurilor, halterelor 
si spalierelor a trecut; acum, altele 
sînt obiectivele la ordinea zilei. Pen
tru lotul juniorilor tricolori perioada 
pregătirii specifice a început ieri, 8 
februarie, data reunirii, la București, 
a unui număr de 17 jucători: portarii 
Ciurea și Caraivan, fundașii. Cotigă, 
Naghi, Negruțiu, Chivu și Lucuță, 
mijlocașii Munteanu, luga, Dragu și 
Hurloi, atacanții Crișan, Răducanu, 
Șumulanschi, Vrînceanu, Petrișor și 
Băcescu.

După două jocuri-școală, progra
mate pentru astăzi și mîine, cu eehi-

VĂ OFERĂ PRIN FILIALELE SALE DIN CALEA VICTORIEI
NR. 100 Șl BULEVARDUL REPUBLICII NR. 68

• EXCURSII CU TRENUL Șl CU AUTOCARELE LA SFIRȘIT 
DE SÂPTÂMiNÂ FENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR DE 
IARNĂ ÎN STAȚIUNILE: BUȘTENI, PREDEAL, SINAIA, CU 
CAZARE IN VILE SAU IN CABANELE DIN MASIVUL BUCEGI.

• EXCURSII CU TRENUL DE O ZI — DUMINICA —PE VA 
LEA PRAHOVEI

© EXCURSII DE O ZI — CU AUTOCARELE LA : 
PREDEAL, POIANA BRAȘOV Șl HIDROCENTRALA 
ARGEȘ.

• LA CEREREA COLECTIVELOR DIN INSTITUȚII,
PRINDERI SI A ȘCOLILOR, SE POT ORGANIZA EXCURSII 
PE TRASEELE SOLICITATE.

SINAIA, 
DE PE

INTRE-

La limit, localitate rpee care se 
îndrepta, cu na autocar, toediat d 
aterizarea avionuiiu pe aeropc 
din Istanbul, echipa noastră de 
niori va juca in compania fuma 
Cokaelispor (13 februarie). Două 
mai tîrziu,’ la Sakaria. se va discut 
meciul eu selecționata de jenieri a 
Turciei. Revanșa acestei partide va 
avea loc în 18 februarie, la Bursa. 
Luni, 19 februarie lotul se va înapoia 
în Capitală, de unde va pleca 
miercuri 21 februarie pe ruta Bucu
rești — Moscova, spre Ashabad. La 
turneul din acest oraș (25 februarie 
— 5 martie), organizat pe patru grupe 
de cite patru echipe fiecare, ca și 
turneul final U.E.F.A., juniorii noștri 
vor susține patru sau cinci jocuri cu 
adversari dintre cei mai puternici.

Așadar, tntre 13 februarie șl 5 mar
tie, pe agenda juniorilor figurează 
opt meciuri internaționale. Scopul 
contractării lor? Alcătuirea unei for
mații de bază, omogenizarea ei, îm
bunătățirea substanțială a randamen
tului fiecărui compartiment in parte 
și, în mod special, mărirea eficacită
ții jocului în faza de atac, capitol la 
care echipa noastră s-a dovedit a fi 
deficitară fn confruntările din anul 
trecut. De fapt, din această cauză au 
și apelat antrenorii la cîțiva jucători 
noi ca Băcescu, Munteanu și Dragu. 
Aceștia, plus dinamovistul Lucuță, 
vor fi încercați în jocurile din Tur
cia. Pentru turneul de la Așhabad 
este probabil să fie chemați la lot 
și Bălăci, Ionițâ, Agiu șl Nignea. Sin
gura problemă o ridică Stoica, reți
nut la Galați de către clubul 
Politehnica din cauza situației 
care la învățătură.

Antrenorii echipei noastre 
juniori vor trebui să 
maximum posibilitățile ofe- 
cele două turnee pentru a 

atît la mijlocul terenului, cit

său 
pre

națio- 
utili-

găsi —
șl pentru linia de atac, — soluțiile 
cele mai buhe care să confere jocu
lui formației noastre luciditatea și 
vigoarea necesare contracarării inten
țiilor adversarilor de ia 18 martie, 1 
și 14 aprilie.

Laurențiu DUMITRESCU

JOCUL

DE CLUB SPECIALIZAT
De rorbâ cu tor. P. RAPAPORT

Puia Rapaport — președintele 
clubului F-C. Argeș — este un na
me cunoscut in mișcarea fotbabs- 
tică. Pasiunea și priceperea care îl 
caracterizează a făcut ca el sâ de
vină unul dintre cei mai recunos- 
cuți conducători de club. Iată de 
ce ne-am gindit să-l abordăm pen
tru a afla cîteva dintre secretele 
profesiei de „ispravnic*, așa cum se 
obișnuiește să : se mai spună omj- 
lui care se ocupă de toate proble
mele legate de activitatea unei echi
pe de fotbal.

— Ce calități trebuie să îndepli
nească — după dv. — un conducă
tor de echipă ?

— Un bun conducător de club 
trebuie să cunoască toate tainele pe 
care le ridică complexa activitate 
a fotbalului de performanță. Sâ 
fie un bun organizator în așa fel 
încît jucătorii, antrenorii și întreg 
aparatul administrativ al clubului 
să aibă cele mai bune condiții de 
desfășurare a activității, indiferent 
de greutățile pe care le întîmpină. 
Mai sînt încă mulți cei ce-și închi
puie că rolul conducătorului se re
zumă doar la intervalul cuprins 
între două etape de campionat. în 
ceea ce privește calitățile de bază 
ale conducătorului, aș aminti mai 
întîi personalitatea, dublată de un 
temperament echilibrat. Conducăto
rul trebuie să privească cu aceeași 
stare de spirit și victoria și înfrîn- 
gerea. în momentele de Impas con
ducătorul are datoria să asigure un

de lucru, lu:nd mă- 
judicioase în vede- 

situațieL
relațiile dintre coa— Care sînt 

dncător-antrmor și jucători ?
— Aceste relații trebuie să aibă 

la bază colaborarea și respectul re
ciproc. ceea ce presupune ca fie
care dintre acești trei factori să-și 
CUDO3SC3 precis atrib-jțiile. dreptu
rile și îndatoririle. în nici un cat 
ccnd jcătorul nu trebuie să se ames
tece în procesul de instruire. El are 
datoria să vegheze la păstrarea 

prielnic de lucru asi- 
bazei materiale 

activității de per-

SE ORGANIZEAZĂ O EXCURSIE
LA MECIUL U.R.S.S.-ROMAN1A

Cu ocazia meciului amical de 
fotbal dintre reprezentativele Uniu
nii Sovietice și României care va 
avea loc în ziua de 18 aprilie la 
Kiev, Oficiul de turism București 
Organizează o excursie pentru cei 
ce vor să vadă la fața locului evo
luția 11-lui „tricolorilor".

Excursia se va efectua cu trenul, 
plecarea avînd loc din București 
în seâra zilei de 16 aprilie, înapoie
rea în Capitală este programată

pentru 20 aprilie — dimineața. Preț 
informativ : 700 lei.

înscrierile Ia această excursie se 
primesc la filiala din cal. Victoriei 
nr. 100 a Oficiului de turism Bucu
rești care ne anunță totodată că 
are posibilitatea să mai organizeze 
excursii peste hotare cu prilejul 
altor manifestări sportive (din tri
mestrele II, III și IV) la solicitarea 
federațiilor, cluburilor și asociații
lor sportive.

să 
unui climat 
guri nd existența 
atît de necesare 
formanță.

— Care sînt 
rație ?

— F.C. Argeș, 
fotbal din țară, 
Înlăturarea 
promovînd astfel legături 
cu F.R.F., ceea ee a dus la o rezol
vare operativă a tuturor probleme
lor și implicit la îmbunătățirea ac
tivității. Relațiile dintre club și 
F.R.F. sînt departe de a se reduce 
la ședințe sau forme protocolare, 
ele bazîndu-se pe dorința comună 
de ridicare și îmbunătățire a acti
vității fotbalistice de performanță.

— Care sînt relațiile dintre club 
și suporteri ?

— Mai întîi cred că este bine să 
precizăm noțiunea de suporter. Du
pă părerea mea, a fi suporter nu 
înseamnă numai a-ți plăti cotizația 
sau a-ți încuraja echipa în cazul 
unei victorii. Adevăratul suporter 
eiste acela care sprijină moral și 
material întreaga activitate a clu
bului, și mai ales atunci cînd echi
pa traversează o perioadă critică. 
Jucătorii au datoria ca, prin com
portări onorabile atît în viața de 
toate zilele ca și în timpul jocuri
lor. să răsplătească fidelitatea su
porterilor.

— Cît timp afectează zilnic 
conducător problemelor curente 
muncă ?

— Nu există un timp limitat, 
conducător de club trebuie să 
prezent permanent oriunde și ori- 
cînd activitatea reclamă acest lu
cru. Atunci cînd el începe să nu
mere orele înseamnă că nu mai are 
disponibilitățile de pasiune absolut 
necesare într-o Asemenea muncă.

relațiile elub-fede'

primul club de 
a pus în practică 

verigilor intermediare 
directe

un 
de

Un 
fie

!

hai Popa, Vasile 
alții —, se prezintă 
chiar jocurile-școală ale eehipelor 
sau meciurile de pregătire din 
cursul săptăinînii. Aceasta ar com
pleta pregătirea generală cu partea 
cea mai importantă : ARBITRAJUL 
PRACTIC. In plus, prilejul ar putea 
fi folosit, de data aceasta și din 
inițiativa antrenorilor, pentru pre
lucrarea periodică a regulilor de 
joc cu jucătorii în rindnl cărora se 
constată multă ignoranță sau con
fuzie. Nu-i greu de realizat o ase-

Ultimele partide, fie ele și de ve
rificare sau școală, susținute de Ra
pid au evidențiat un fapt: pofta 
de gol manifestată de Neagu, acest 
bătăios atacant 
de duminică și 
a înscris 4 din 
zate de Rapid, 
reintrare a internaționalului giuleș- 
fean în eficacitatea care l-a carac
terizat și l-a impus pentru că el 
este un element selecționabil, dotat 
cu calitățile cerute. în fotbalul mo
dern, unui „vîrf“. Și 
vom revedea curînd în 
zentativ. Asta depinde 
de el.

central. în jocurile 
de miercuri Neagu 
cele 5 goluri reali- 
Subliniem această

poate câ-1 
lotul repre- 
însă, numai

P. GAȚU

DE LA NiMES
cesior dificile iacertări de debut 
de sezon, toți selecționabilii noștri 
depun.1 nd eforturi pentru a reduce 
— in teren — handicapul real re
prezentat de diferența de stadii de 
pregătire. în a doua parte a jocu
lui, prea marea dorință de egalare 
a dus chiar la greșeli pornite din 
nerăbdare și concretizate prin pase 
grăbite și deci im uree-se. prin șu
turi la poartă precipitate, prin con- 
dasmabile neglijențe in apărare. 
De altfel, linia de fundași a fost 
urmi d;n cocrrpartimentele cele mai 
ceGcitare ale echipei. Sătmăreanu 
jucind confuz și neinspirat, Boc 
comițfnd erori ce puteau avea re
percusiuni și mai grave, Sameș do- 
vedindu-ee nesigur în intervențiile 
cu capul, iar Deleanu avînd de fur-

PREȘEDINTE
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— Cum se formează nn bun con
ducător de secție sau club de fot
bal ?

— Evident, un conducător de club 
trebuie căutat întrucît nu este su
ficient să aibă numai bunăvoință 
pentru această calitate. Conducăto
rul echipei de fotbal se formează 
în decursul anilor. Mi-aș permite 
să afirm că la not există foarte 
multe cazuri în care anumite per
soane, deși nu se pricep, se ocupă 
de problemele unei echipe de fotbal 
fără să fi avut vreo tangență cu 
acest joc. Așa zisa ucenicie în for
marea conducătorului s-a dovedit 
dăunătoare intereselor multor e- 
chipe.

Gheorghe NERTEA

CONSFĂTUIRI ALE ARBITRILOR

Șl PREȘEDINȚILOR DE SECȚII
Acțiunea de instruire-perfecțio- 

nare a cavalerilor fluierului, ini
țiată de F.R.F., se va încheia la 
sfîrșitul acestei săptămîni, 
bucureșteni, din loturile 
nare, sînt convocați mîine, 
14,30, în sala Dinamo, iar 
județele Ilfov, Dîmbovița, 

Teleorman, Ialomița, 
se vor reuni 
în sala com- 
August".

Arbitrii 
divizio- 
la ora 

cei din 
Praho- 
Brăiia,va. 

Buzău și Constanța 
duminică, la ora 8, 
plexului sportiv „23 

•ir
Tot F.R. Fotbal a 

tru luni 12 februarie, Ia ora 10, 
pentru probleme curente în vede
rea
Pe
A.
lor

convocat nen-

viitorului sezon competitions!, 
membrii colegiului divizionar 

precum și pe președinții secții- 
de fotbal din Divizia D,

că cu un Pîrcâlab decis să nu 
piardă nimic din simpatia și stima 
publicului care-l admiră și care ii 
însoțește permanent driblingurile 
și fentele cu strigătul „Ole“, al 
spectatorilor de corrida.

La mijloc, Dinu a muncit mult, 
dar intrările sale repetate în atac 
imai ales după scoaterea lui Du- 
mitrache din centru) 
oarecare dezordine în 
mitra a jucat inegal 
șeazâ mai ales lipsa 
Dobrin a făcut lucruri 
mijlocul terenului, dar 
puțin prezent la finalizare, chiar 
și atunci cînd a fost trecut atacant 
central. Troi s-a zbătut fără prea 
bune rezultate, a pătruns bine, dar 
n-a știut să centreze, în timp ce 
Iordănescu (pur și simplu maltra
tat în repriza întîi de Boissiet) con
firmă impresia că nu e extremă, 
mai ales în condițiile unei decla
rate intenții de reconsiderare a jo
cului pe aripă.

Beldeann a dat satisfacție, dar 
în acest joc n-a avut curajul să șu- 
teze deși s-a găsit în destule situa
ții bune, în timp ce Dembrovschî, 
pe aripa dreaptă, a jucat prea pu
țin pentru a ne permite aprecieri 
cit de eît exacte. In orice caz, V. 
Stănescu declara că a fost un joc 
instructiv ?i că partida de miercuri 
seara i-a sugerat noi încercări, noi 
formule de echipă pe care le va 
verifica în acest turneu.

Joi dimineața, lotul a făcut din 
nou un antrenament, insistîndu-se 
in special asupra jucătorilor care 
n-au evoluat împotriva lui Nîmes 
Olympique ; vineri la prînz, din 
nou antrenament în localitate după 
care, în cursul după-amiezii. Iotul 
reprezentativ va părăsi Franța cu 
trenul, îndreptîndu-se spre Barcelo
na, următorul sediu al pregătiri
lor.

Joi seara, întreaga delegație a 
luat parte la o recepție organizată 
de municipalitatea din Nîmes.

au creat o 
acțiuni ; Du- 
(i se repro- 
marcajului) ; 
frumoase la 
a fost prea

ACTUALITATEA 
LOTO-PRONOSPORT
• Marile premii la PRONOSPORT 

au fost obținute pe bilete fractio
nate, încă din primele concursuri 
ale acestui an. Ele au debutat chiar 
cu concursul nr. 1 din 7 ianuarie 
la care participantul Liviu Petres
cu din Piatra Neamț a realizat un 
cîștig în valoare de 73.884 lei, iar la 
concursul din 28 ianuarie partici
panta Elena Mihăilă din Brăiia a 
obținut 90.173 lei, fiecare dintre ei 
datorîndu-și succesul unor bilete 
fractionate acoperite în cote de 
10%. Iată, deci, motive în plus de 
a fi și dv. prezenți la concursul 
Pronosport de duminică, 11 februa
rie, concurs la care — numai astăzi 
și mîine — vă mai puteți depune 
buletinele.
CtȘTIGURILE TRAGERII EXtj 
NALB LOTO DIN 3» IANUARIE

Categoria 11 5,60 autoturisme „Dacia 
1300“.

Categoria a 2-a : 2,60 autoturisme Stra
da S-100*.

Categoria a 3-a : 2,50 variante a 25 000 
lei (din care o excursie in Italia) plus 
diferența în numerar.

Categoria a 4-a : 20,30 variante a 8 500 
lei. din care o excursie in Italia.

Categoria ‘ ------
6 195 Iei.

Categoria 
Polonia.

Categoria 
lei.

Categoria 
tel.

Categoria 
tel.

EXCEPȚIO-
.r.to 1973 s

a S-a : 50.90 variante a
a s-a : 67,os excursii tn

a 7-a : 90,55 variante a 1OOO

a 8-a: 43,25 variante

a 9-a : 454,20 variante

a 560

a 200

dcRubrică redactată 
LOTO-PRONOSPORT



ROMÂNIA 0 PREZENTĂ PRESTIGIOASĂ
IN CADRUL FEDERAȚIEI INTERNATIONALE

DE
Interviu cu prof, dr docent FLORIN ULMEANU, vicepreședinte al F.I.M.S
Federația internațională de medi

cină sportivă (F.LM.S.) este o in
stituție desfânată să contribuie, 
printr-o serie de cercetări, la men
ținerea sănătății fizice și morale a 
■tineretului, îndeosebi a celor care 
practică sportul de performanță, 
clar și a oamenilor muncii în ge
neral. Prin eficiența ei, F.I.M.S. și-a 
cîștigat un meritat prestigiu în lu
mea întreagă.

Unele detalii despre activitatea 
acestei instituții de cercetare știin
țifică,

for

de 
în

■țifică, cele mai recente evident, 
le-am solicitat prof. dr. docent 
Florin Ulmeanti, președintele Comi
siei de medicină a educației fizice 
și sportului din cadrul Academiei 
de științe medicale, totodată pre
ședinte al Secțiunii de specialitate 
a filialei București a U.S.S.M.

— Dacă vreți, pentru început, 
| cîteva elemente de referință din
' domeniul istoriei F.LM.S., despre

care cititorii ziarului nostru știu, 
desigur, mai puține lucruri...

— Federația internațională de me
dicină sportivă a luat ființă în anul 
1928. încă de la înființare, această 
instituție a recomandat crearea în 
toate țările a unor societăți știin
țifice medico-sportive. La noi acest 
obiectiv a fost înfăptuit în anul 
1932, prin crearea Societății medi
cale de educație fizică, în prezent 
Societatea de medicină a educației 
fizice și sportului din cadrul Uniu
nii Societăților de Științe Medicale.

— în cîte țări, apelul F.I.M.S.

a găsit ecou ? Cu alte cuvinte, 
cite țări participă la activitatea 
științifică din cadrul acestui 
internațional ?

— Cifra caa mai recentă este 
50. Alături de vechi membri
F.I.M.S. ca Franța, U.R.S.S., Italia, 
S.U.A., R.F.G. și, aș zice, și țara 
noastră, anul trecut au fost admise 
în federație noi societăți naționale, 
cele din Algeria, Bolivia, India, In
donezia, Malaezia, Nicaragua, Nige
ria, Noua Zeelandă. După cum se 
vede, apartenența la această insti
tuție este foarte largă, cuprinzînd 
țări din aproape toate continentele, 
multe dintre ele în cure de dezvol
tare.

— Ne-ar interesa cîteva as
pecte legate de contribuția Ro
mâniei la activitatea F.I.M.S.

— în toate adunările și congre
sele federației, România semnează o 
prezență foarte activă, participînd 
la un larg schimb de opinii între 
specialiști, la lucrările pe secțiuni, 
la expozițiile de publicații. Așa s-a 
întîmplat și la ultimele întruniri ale 
federației, din R. F. a Germaniei și 
din Grecia. Specialiștii români se 
bucură de o bună apreciere, mai 
ales în cadrul secțiunii medicale, la 
ale cărei dezbateri au luat parte 
nume cunoscute în munca de cerce
tare științifică de la noi ca prof. dr. 
Andrei Iliescu, prof. dr. Andrei De
meter, dr. L Drăgan, dr. L Ștefan, 
dr. C. Obrașcu.

— Și evident, dv... Sîntem infor
mați că ați fost ales și în conduce-

La 25 februarie și 17 martie

rea acestui organism științific 
internațional»

— Da, în Comitetul Executiv al 
F.I.M5, în calitate de vicepreședin
te. alături de profesorii L. Prokop 
(AiEtria) și F. Plas (Franța). Ale
gerea, firește, mă onorează, dar mă 
și obligă să desfășor, împreună cu 
colegii mei, o activitate și mai sus
ținută. în acest context, vă pot in
forma că foarte recent, la Lausanne, 
cu ocazia reuniunii Comitetului 
Executiv al F.I.M.S., mi-a fost în
credințată misiunea de a coor
dona tematica congreselor de me
dicină sportivă și de a contribui, 
în general, la o mai bună organi
zare a congreselor pentru pregăti
rea medicilor sportivi din țările 
membre ale F.I.M.S. Tot la Lau
sanne s-a pus în discuție proble
ma îmbunătățirii conținutului re
vistei F.1.MS. („The Journal of 
Sports Medicine and Physical Fit
ness"), aflată acum în al 12-lea an 
de activitate.

— A fost fixată cumva și data 
viitorului Congres ?

— De, el va avea loc în 1974 Ia 
Melbourne, cu secțiunile de medi
cină sportivă, neurologie, biomeca- 
nică, traumatologie sportivă, educa
ție fizică etc. Deci, un larg diapa
zon de probleme. Se înțelege că 
pînâ atunci specialiștii noștri vor 
avea prilejul să elaboreze o serie 
de lucrări menite să pledeze și mai 
convingător pentru continua dez
voltare a medicinii sportive, pentru 
larga aplicativitate a unor cerce
tări de specialitate efectuate în țara 
noastră.

Tiberiu STAMA

iNTiLNIRILE S. C. LEIPZIG - UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
DIN CADRUL SEMIFINALELOR C.C.E. LA HANDBAL FEMININ

După cum se știe, Cupa campionilor europeni la handbal feminin a 
ajuns în faza semifinalelor. Pentru desemnarea finalistelor vor avea loc 
meciuri duble (tur-retur) între echipele S. C. Leipzig (R. D. Germană) și 
Universitatea Timișoara (România), Spartak Kiev (Uniunea Sovietică) și 
Niloc Amsterdam (Olanda).

Cluburile UNIVERSITATEA TIMIȘOARA și S. C. LEIPZIG au căzut 
de acord asupra datelor de disputare a întîlnirilor. Astfel, meciul tur va 
avea loc la 25 februarie, la Leipzig iar returul la 17 martie, la Timișoara. 
Deoarece data returului depășește termenul fixat de organizatori (revista 
„Start" Bratislava), S. C. Leipzig va trebui să obțină aprobarea de rigoare.

Universitatea Timișoara se pregătește intens pentru aceste meciuri. 
Campioana României urmează să plece la Leipzig la 22 februarie, cu 
trenul.

Fișier

VALERI MURATOV
Noul campion mondial al 

sprinterilor pe gheață s-a născut 
Ia 1 mai 1946 în orașul Kolom
na, din regiunea Moscovei. A 
început să practice patinajul vi
teză în orașul natal și a conti
nuat ca student al Institutului

moscovit de cultură fizică. Pri
mele performanțe, în categoria 
juniori, datează din anul 1962. 
Peste patru ani este selecționat 
în reprezentativa de seniori a 
U.R.S.S., după ce coborise sub 
limita celor 40 sec. pe distanta 
de 500 m, dovedindu-se excelent

dotat pentru probele de sprint 
pur. Medalii de bronz, în aceeași 
probă, în campionatele unionale 
din 1967 și 1969, apoi primul 
său succes plenar: campion al 
țârii în 
în 1970.

Valeri 
printre 
de patinaj viteză la ultima edi
ție a Jocurilor Olimpice de iar
nă de la Sapporo, ureînd pe po
diumul de premiere, pe a treia 
treapta, după ce 
se opriseră pentru 
sec. pe 500 m. N-a 
timul cuvînt al 
sportiv de la T-S.K.A. Moscova, 
elev al lui Evgheni Grișin.

La o virstă considerată ..res
pectabilă* în lumea patinajului 
(28 ani). Valeri Muratov obține 
satisfacția supremă, cucerind — 
duminica trecută — titlul mon
dial in multiatlonul de sprint. 
Pe inelul de gheață al stadionu
lui „B:s!et* din Oslo. Campio
nul mondial (înălțime 1.80 m: 
greutate 77 kg) adaugă acum 
colecției sale de trofee prețioasa 
medalie de aur. care-i certifică 
înalta măiestrie.

Recordurile sale personale, p* 
distanțele favorite : 500 m —
38,73 ; 1000 m — 1:19,2 : 1 500 
m — 2:04.7.

multiatlonul de sprint.

Muratov s-a numărat 
participanții probelor

cronometrele 
el la 39.80 
fost însă ul- 
eminentului

DE PATINAJ ARTISTIC
CAMPIONATELE EUROPENE

• Ecouri după răsunătorul
al cuplului sovietic RODNINA-ZAIȚEV

iSI DESEMNEAZĂ LAUREATII
KOLN, 8. — Dacă actuala ediție 

a „europenelor" de patinaj artistic 
nu pare să întunece strălucirea 
precedentelor campionate, din ulti
mul deceniu, în schimb ea ne ofe
ră, pe plan strict tehnic, spectaco
lul inedit al unor surprinzătoare 
recorduri. Este vorba, desigur, des
pre cascada de note maxime care 
s-au revărsat din tolba arbitrilor, 
la adresa perechii campioane Irina 
Rodnina — Aleksandr Zaițev. In 
total, cei doi excelenți patinatori 
sovietici au cules 12 note de 6 1 
Fapt fără precedent. Și completat 
cu „anecdota" de culise, care pre
tinde că — la impresia artistică — 
numai o greșeală de neatenție a 
făcut ca arbitra vest-germană Eva 
von Gamm să scoată cartonul cu 
5,9 în loc de cel cu 6. Ceea ce ar 
fi înșirat nota „de vis" pe toată li
nia...

Mulți comentatori afirmă, totuși, 
că punctajul cîștigătorilor a fost 
ușor majorat și de circumstanțele 
care înconjoară evoluția — cu ade
vărat excepțională — a Irinei Rod
nina. Nevoită să-și schimbe par
tenerul, pe Aleksei Ulanov, ea a

reușit ca în numai șase 
formeze un cuplu perfect cu tînă- 
rul student moscovit „Sașa" Zai
țev. Ei au debutat cu o siguranță 
uimitoare, patinînd într-un tempo 
uluitor, în stil de adevărați cam
pioni. Cvadrupla combinație de 
sărituri Axel-Rittberger-Euler-du- 
blu Salchow a părut cu adevărat 
miraculoasă. Au fost și cîteva mici 
desincronizări, la săriturile duble, 
trecute însă cu vederea de arbitri. 
S-ar putea pune întrebarea: 
„După Rodnina — Zaițev, ce mai 
urmează?..." Cu ani în urmă, pe
rechi celebre cum erau Kilius — 
Băumler sau Belousova — Proto- 
popov, considerate pe atunci ca 
perfecțiunea însăși, n-au fost răsfă
țate decît cu cite una sau două 
note de 6. Optica se schimbă.

Medaliată cu argint, noua pe
reche a soților Ludmila Smirnova 
— Aleksei Ulanov n-a impresionat 
totuși. Aplauzele publicului au 
mers mai mult către a treia pe
reche sovietică, Irina Cerniaeva — 
Vasili Blagov, ca și către cuplurile 
germane. Dar iată clasamentul fi
nal în proba perechilor: 1. Rodni
na—Zaițev (U.R.S.S.) 427,8 p; 2.

„Cei doi", despre care vorbește azi intreaga lume a patinajului i Irina 
Rodnina și Aleksandr Zaițev

Telefoto i A .P.-AGERPRES

GUVERNUL AUSTRIAC ACORDA SPRIJINUL SAU FINANCIAR
J.O. DE IARNA 1976 DE LA

Lordul Killanin, președintele C.I.O., anunță presei verdictul de la 
Lausanne: J.O. de iarnă 1976 la Innsbruck!

(Foto: KEYSTONE (Ziirich)
VIEN’A, 8 (Agerpres). — Cance

larul Austriei, Bruno Kreisky, a 
informat Comitetul olimpic aus
triac despre intenția guvernului de 
a acorda ajutorul său financiar în 
vederea organizării celei de-a 12-a 
edi(li a Jocurilor Olimpice de iarnă 
ce vor avea loc în anul 1976 Ia

Innsbruck. Nu a 
suma ce va fi 
Olimpiadei albe, 
poate să conteze 
tului, a declarat Bruno Kreisky.

A. KORNELIUK
6,5 sec. pe 60 m

cadrul 
acope-

MOSCOVA, 8 (Agerpres). — In 
concursului de atletism pe teren 
rit pentru „Cupa URSS“. sprinterul A. 
Korne’.rjk a realizat tn proba de 60 m 
plat timpul de 6.5. rezultat care consti- 
t-j-e cea mai Pună performantă mon
dială a sezonului. în cadrul aceluiași 
concurs. Svetlana Dotjenko a rdallzat tn 
proba da aruncare a greutății 17,96 m.

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

La fel cum s-au petrecut lucru
rile și în celelalte tururi, și de a- 
ceastă dată, cu ocazia disputării ul
timei runde a campionatului, pen
ultima etapă a ocazionat disputa
rea unor partide pe desfășurarea 
cărora șî-a pus amprenta tendința, 
evidentă la toate echipele, de a-și 
rezerva forțele în vederea jocurilor 
derby programate în ultima etapă. 
Așadar, am asistat la întîlniri fără 

’ prea mult istoric, chiar dacă 
meciul vedetă Dinamo a trecut 
prin unele emoții.

Rezultatele jocurilor de ieri 
clarificat definitiv lupta 
primele locuri ale clasamentului, 
etapa finală a campionatului de
venind interesantă doar prin pris
ma luptei pentru locul III, dintre 
Dunărea Galați și S. C. Miercurea 
Ciuc. Dar, iată scurte consemnări 
de Ia întilnirile de ieri.

în 
iar

au 
pentru

CIUC

Ieri 
joc 
s-a

STEAUA — 5. C. MIERCUREA 
8—1 (2—0, 3—0, 3—1)

Deschiderea cuplajului de 
după amiază ne-a oferit un 
care, în majoritatea timpului,
desfășurat în... sens unic. Mal pre
cis, în nota de evidentă dominare 
a hocheiștilor de la Steaua, care 
cu efectivul ceva mal complet (de 
această dată a lipsit numai loniță, 
a cărui suspendare este mai lungă) 
și-au impus ritmul și au reușit să 
cîștige la o diferență de scor, ce 
putea fi chiar mai mare. Formația 
învingătoare a manifestat multă 
vioiciune și a știut, mal ales în pri
ma parte a întîlnirii, cînd rezervele 
de energie fizică ale jucătorilor din 
Miercurea Ciuc nu se epuizaseră 
total, să tempereze timidele încer
cări ale adversarului de a echilibra 
jocul. în ciuda acestui lucru, și a 
altora, la fel de pozitive, trebuie 
totuși spus că echipa Steaua a ma-

nifestat și în acest meci o veche 
carență, fructificind doar 
din numeroasele ocazii de 
care a beneficiat. Așa se și explică 
de ce victoria nu a atins 
ții le pe care le lăsa să se întrevadă 
evidenta superioritate a jucătorilor 
bucureșteni.

Cît privește formația din Miercu
rea Ciuc se pare că în această edi
ție a campionatului ea și-a făcut 
o specialitate din a încerca în pri
ma etapă a fiecărui tur să realizeze 
victoria, așteptată cam de mult și 
nerealizată încă. împotriva uneia 
din cele două echipe fruntașe ale 
întrecerii. într-adevăr, la Miercurea 
Ciuc și Galați, Steaua a trecut prin 
mari emoții, pentru ca numai de
parte decît miercuri, Dinamo să 
fie la un pas de a gusta prima 
oară în acest sezon din cupa amară 
a înfrîngerii. Așa că ieri a fost clar, 
în special după primele 10 minute 
din meciul cu Steaua, că eforturile 
depuse în partida anterioară, în 
care a întîlnit pe Dinamo, și-au 
spus cuvîntul. Din acest motiv în
deosebi, dar poate și din dorința 
de a-și rezerva forțele pentru jocul 
decisiv de sîmbătă cu Dunărea Ga
lați, S.C. Miercurea Ciuc s-a com
portat în această întîlnire palid, 
fără vlagă, manifested doar în 
scurte perioade ceva mai multă vi
goare în acțiunile ofensive.

în aceste condiții este lesne de 
înțeles că meciul a plăcut mai mult 
doar prin eforturile hocheiștilor de 
la Steaua, care după o scurtă peri
oadă de joc ceva mai echilibrat, 
s-au detașat net de adversar. Către 
sfîrșitul partidei, amenințată de 
perspectiva unei înfrîngeri Ia zero, 
formația din Miercurea Ciuc a de
venit brusc mai activă și prin re
plica sa a dat ceva mai multă cu
loare întîlnirii.

puține 
gol de

propor-

Punctele au fost marcate in or
dine de: Herghelegiu (min. 7). Popa 
(min. 14). Gheorghiu (min. 22). 
Gheorghiu (mm. 32) Justinian (min. 
34). Szabo (min. 43) Fodor ea (min. 
52). Vlad (min. 59) pentru Steaua. 
Mtklos (min 43) pentru S. C 
Miercurea Oue. Au condus FI. Cu 
berna și C. Ștefane seu — arab: 
București.

■in

DINAMO — DUNAREA GALATI
8—3 (1—2, 6—0, 1—1)

în ciuda diferenței de scor destul 
de consistentă, dinamovistij n-au 
fost scutiți de emoții nici in acest 
meci. Dunărea Galați, dorind pro
babil să-și asigure încă de pe a- 
cum locul III in clasament a în
cercat același lucru pe care l-au 
făcut în etapa precedentă hocheiș
tii din Miercurea Ciuc. Gălățenii au 
jucat frumos si au terminat prima 
repriză în avantaj. Dar, în repriza 
secundă. într-un interval doar de 
trei minute (!!!) dinamovițtlj au 
determinat soarta partidei prin- 
tr-un excelent „forcing". Ș: astfel, 
de la scorul de 3—2 (min. 35) s-a 
ajuns la... 7—2 (min. 38) ! In rest, 
pe gheață nu a fost o așa 
diferență...

Au marcat: Pană (2), 
Mihăîlescu, V. Huțanu, 
Costea și Tone pentru 
Ciobotaru (2), Curelaru pentru Du
nărea. Au 
(București)

Mallhln, 
Axinte, 

Dinamo,

I

I

INNSBRUCK

fost fixată încă 
alocată bugetului 
dar Innsbruck-ul 
pe sprijinul sta-

Ziarele austriece estimează 
jocurile viitoarei Olimpiade 
vor costa circa 1 miliard de și
lingi, în timp ce reprezentanții o- 
rașului Innsbruck au fixat bugetul 
la 400 milioane de șilingi. Calcu
lele unor specialiști care prevăd 
cheltuieli mai mari se bazează pe 
faptul că transmisia în culori la 
televiziune a Jocurilor va presu
pune investiții superioare celor 
prevăzute inițial. Pe de altă parte, 
primarul orașului Innsbruck, dr. 
Alois Lugger, a declarat că anexa 
Satului olimpic se înscrie în pro
iectul de construire a unui nou 
cartier de locuințe, astfel că aceste 
cheltuieli vor putea fi recuperate 
ulterior. Centrul de presă va fi in
stalat în clădirea Facultății de fi
lozofie a Universității din Inns
bruck, a cărei construcție a început 
și va fi terminată pînă în anul 
1976. Totodată, s-a anunțat că pos
tul de secretar general a! Comi
tetului de organizare a J.O. de 
iarnă va fi încredințat, probabil, 
fostului președinte al Federației 
austriece de schi, Karl-Heinz Klee, 
avocat din Innsbruck. Șeful servi
ciului de oresă va fi ziaristul Bertl 
Neumann, care a deținut acest 
post și la Olimpiada albă din 1964.

că 
albe

Smirnova—Ulanov (U.R.S.S.) 410,2 
p ; 3. Lehmann—Wiesinger (R.F.G.) 
408,0 p ; 4. Gross—Kagelmann 
(R.D.G.) 403,6 p ; 5. Cerneaeva—
Blagov (U.R.S.S.) 394,1 p; 6. Ker- 
mer—Osterreich (R.D.G.) 393,1 p ; 
7. Kiinzle—Kiinzle (Elveția) 365,5 
p ; 8. Cahn—Racle (Franța) 364,5 
p ; 9. Nemec — Nemec (Austria) 
363,2 p ; 10. Skrzek—Sczypa (Polo
nia) 360,9 p ; 11. Halke—Rausch
(R.F.G.) 361,8 p ; 12. Urbanova—
Zach (Cehoslovacia) 335,7 p.

Joi dimineața s-a dat startul în 
a patra probă a campionatelor, cea 
individual feminină. Primele rela
tări impun o precizare necesară, 
la întreceri nu participă vicecam- 
pioana de anul trecut, italianca 
Rita Trapanese, nici a treia clasată 
Sonia Morgenstern. Pe primul loc, 
după 3 figuri impuse, se află, sur
prinzător, elvețianca Karin Iten 
cu 115,7 p, urmată de două patina
toare engleze. Jean Scott — 112,18 
p și Mary McLean — 108,40 p.

Clarificări înaintea probei libe
relor, la dansuri : 1. Ludmila Paho
mova — Aleksandr Gorșkov 
(U.R.S.S.) 152,9 p, 2. Angelika și 
Erich Buck (R. F. a Germaniei) 
150,1 p, 3. Janet Sawbridge — Pe
ter Dalby (Marea Britanie) 145,1 p.

Seara tîrziu. s-a încheiat proba 
masculină. Rezultatele vor fi publi
cate în numărul nostru următor.

In cunoscuta stațiune de sporturi da 
iarnă vest-germană Garmisch Partenkir- 
chen au început întrecerile campionate
lor mondiale de schi bob. Prima probă 
a competiției — cea de coborire femei 
— a fost dominată de sportivele austrie
ce, clasate pe primele trei locuri. A 
cîștigat Gertrude Gebert (in virstă de 
21 de' ani), cu timpul de 1:51,21, urmată 
de Gerhild Schlffkorp 1:53,83 șl Gertel 
Hois 1:54,36. Pe locul patru s-a situat 
schioara vest-germană Traudel Wiede
mann 1:55,75.■
S-a stabilit ca meciul pentru titlul mon
dial de box la categoria mijlocie dintre 
deținătorul centurii, argentlneanul Car
los Monzon și americanul de culoar’, 
Emile Griffith să se desfășoare în 
cursul lunii mai. la San Remo. Meciul 
se va disputa în cadru! unei gale în 
aer liber, pe ringul montat în incinta 
stadionului municipal.■
tn cadrul unui concurs de patinaj vi
teză, desfășurat pe patinoarul de ’nalta 
altitudine „Medeo“ din apropiere de Al
ma Ata, Vladimir Barabaș a stabilit 
două noi recorduri unionale. El a tota
lizat la multiatlon 171.997 n și a fost 
cronometrat în cursa de 10 000 m cu tim
pul de 15:13,4 (rezultat superior cu 
aproape 7 secunde vechiului record).■
In meci retur pentru semifinalele -Cu
pei AIpilor“ la hochei pe gheață, echi
pa elvețiană H.C. Davos a întîlnit pe 
teren propriu formația E. V. Augsburg. 
Partida s-a încheiat la egalitate : 5—5 
(4—1. 0—2, 1—2). Pentru finala compe
tiției s-au calificat hocheiștii vest-ger- 
mani care, în primul joc, au cîștigat cu 
scorul de 5—2.

ION ȚIRIAC ÎNVINGĂTOR IN PRIMUL TUR 
LAKE CITYLA SALT

Billie Jean King
A început turneul internațional 

de tenis indoor de la Salt Lake 
City. în primul tur Ion Tiriac a 
dispus de Bill Pennîon cu 6—4, 
6—2. Iar Traian Marcu a cedat în 
fața lui Kramer cu 5—7, 3—6. Ilie 
Năstase va juca direct în turul II.

★
NEW YORK, 8 (Agerpres). — în 

optimile de finală ale turneului in-

eliminată la Miami

jucătoarea aus-
Karen Krantzcke a eh-

cu 6—7,

ternațional feminin de tenis de la 
Miami (Florida) a fost înregistrată 
o mare surpriză : 
traliană
minat-o în trei seturi,
6—3, 7—5 pe cunoscuta campioană 
americană Billie Jean King, marea 
favorită a competiției.

SCRISOARE DIN R. D. GERMANĂ

ELEMENTE DE JOC POZITIVE
IN CADRUL CAMPIONATULUI

pro- 
este 

plan 
spe-

Și în R.D. Germană, în momentul 
de față — ca și în alte țări — 
blema spectacolului fotbalistic 
viu comentată și pusă pe prim 
în fața tuturor tehnicienilor și
cialiștilor. Prima parte a campiona
tului R.D. Germane a sco6 în evi
dență cîteva chestiuni deosebit de 
importante, care pledează în favoa
rea spectacolului oferit de unele 
echipe fruntașe și demonstrează a- 
vantajul realizat prin adoptarea 
unor tactici ofensive, prin renan-

de mare

condus M. Presneanu 
și P. Kedves (M. Ciuc).

★
zi de pauză, jocurile ul-Azi este 

timului tur al campionatului continu- 
înd sîmbătă după următorul pro
gram: ORA 16,30: Dunărea Galați 
— S.C. Miercurea Ciuc; ORA 18,30: 
Dinamo — Steaua.

încă departe de buturile 
celebrul portar englez 
Banks — ol cărui accident 
tomobil suferit anul trecut 
cut 
me 
dar 
fost
cepere' 
menea jocuri, 
londoneză Subbuteo

porții, 
Gordon 
de au- 
l-a fă-

indisponibil pentru multă vre- 
— revine pe terenul de fotbal, 
unul în _ 
invitat să 

la un

Călin ANTONESCU

miniatură. Banks a 
dea „lovitura de în- 
nou model 

confecționat
de ase- 
de firma

tarea la jocul defensiv, plictisitor 
și neinteresant. Cîteva din aceste 
elemente pozitive le vom enumera 
în rindurile de mai jos :

1. în comparație cu prima parte 
a campionatului, ediția 1971—1972, 
turul actualului campionat a în
registrat o creștere a eficacității : 
de la 221 la 274 de goluri marcate. 
Prin urmare, un progres de 53 de 
goluri înscrise, ceea ce ridică coefi
cientul eficacității la 3 goluri mar
cate, în medie, în fiecare meci.

2. S-a mărit numărul victoriilor 
obținute în deplasare: de la 9 la 
14.

3. S-au înregistrat cîteva scoruri 
mari, care dovedesc eficacitatea si 
dorința de a marca cît mai mult 
ale unor formații : F.C. Lokomotiv 
Leipzig — Chemie Halle 8—0. Dy
namo Dresda — Rot-Weiss Erfurt 
7—2. F.C. Vorwărts — F.C. Loko
motiv Leipzig 6—1 etc.

4. Golgeterul campionatului este 
în prezent Kreische (Dynamo Dres-

autorul a 14 goluri marcate în 
13 jocuri ale turului.
Echipele clasate pe locurile 
s-au comportat mulțumitor în 

cupele europene.
Statistica demonstrează că în ora

șele unde formațiile locale practică 
un fotbal de calitate, stadioanele 
devin arhipline. Un asemenea exem
plu îl oferă lidera campionatului, 
echipa Dynamo Dresda. care tn cele 
7 meciuri susținute pe teren pro
priu a avut o medie de 23 700 de 
spectatori La fiecare partidă ! Se cu
vine să subliniem maniera moder
nă de joe a acestei formații, care 
aplică un 
tor celor 
nentale 
Mfinehen, 
pildă, „măturătorul" formației. D6r- 
ner, iese adesea tn atac, atuttnd 
înaintașii avansați —• Kreische și 
Hăfner — în finalizarea acțiunilor.

Cea mai tînără formație a rămas 
în continuare F. C. Magdeburg 
(vîrsts. medie a echipei este de doar 
22,3 ani). Dar. din păcate, tinerețea

și lipsa sa de experiență, supraso
licitarea tinerilor jucători (24 de 
jocuri în 12 săptămîni), și-au spus 
cuvîntul, și astfel această echipă nu 
a dat un randament deosebit. Spe
ranțele unui reviriment în viitorul 
nu prea îndepărtat rămîn însă în 
actualitate.

Dacă la Dresda și în alte cîteva 
orașe mai mici, numărul spectatori
lor a fost în creștere. în schimb în 
unele centre fotbalistice de presti
giu (Berlin, 
înregistrat o vizibilă scădere a pre
zenței iubitorilor de fotbal pe sta
dioane. în acest mod, comparînd 
perioada corespunzătoare a campio
natului precedent cu cel din 1972 — 
1973. numărul total al spectatorilor, 
a scăzut cu 100 000 ! Cauzele sînt 
multiple. Ele se explică parțial prin 
valoarea scăzută a unor formații, 
prin programarea unor partide Ia 
ore nepotrivite (cînd oamenii mun
cii sînt angrenați în producție), ca 
și începerea campionatului mai 
tîrziu ca în alti ani.

Referindu-ne la programul echi
pei naționale, trebuie să amintim 
că perioada de pregătire a jucăto
rilor pentru preliminariile C.M. a 
început la sfîrșitul lui ianuarie, cînd 
lotul reprezentativ a plecat în tur
neu în America de Sud. Acest 
turneu constituie, firește, o repetiție 
generală în fața unui program deo
sebit de greu pe anul în cure, în 
care, desigur, ponderea o vor avea 
meciurile din preliminarii, împotri
va selecționatei României.

Rostock, Leipzig) s-a

SE REIAU MECIURILE
DE FOTBAL LA HANOI!

HANOI, 8 (Agerpres). — 
După cum transmite corespon
dentul agenției TASS, pe sta
dionul orașului Hanoi a avut 
loc primul meci de fotbal după 
acordul privind încetarea răz
boiului și restabilirea păcii în 
Vietnam. In prezența a peste 
20 000 de spectatori, s-au în
tîlnit selecționatele orașelor 
Hanoi și Haifong. Partida ș-a 
încheiat cu rezultatul de 2—0 
în favoarea fotbaliștilor din 
Haifong.

La această întîlnire a asis
tat primul ministru al R. D. 
Vietnam, Fam Van Dong,

(Agerpres).

BAJEVICI PE URMELE LUI
G. MULLER

In cel de-al doilea meci al tur
neului pe care-1 întreprinde în A- 
frica, reprezentativa de fotbal a 
Iugoslaviei a evoluat în Libia, ju- 
cînd la Benghazi cu selecționata 
orașului. Fotbaliștii iugoslavi au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
CO—0) prin golurile marcate de 
Bajevici (min. 67 și 87) și Jerko- 
vici (min. 66).

ȘTIRI, REZULTATE

sistem creator, asemănă- 
m»! mari formații eonti- 
(Internazionale, Bayern 
Ajax Amsterdam). De

HORST FREIDEMANN
„Sportecho" — Berlin

• Continuîndu-ș! turneul în Bulga
ria, echipa de fotbal Cernomoreț O- 
dessa a evoluat la Varna în compania 
formației locale Spartak. Fotbaliștii 
bulgari au terminat Învingători cu 
scorul de 2—0 (0—0).

• In cadrul „Cupei Angliei" la 
fotbal s-au rejucat patru meciuri 
contînd pentru turul patru al compe
tiției. Manchester City a învins cu 
scorul de 2—0 pe Liverpool, Derby 
a dispus cu 5—3 de Tottenham, iar 
Sunderland a cîștigat cu 3—1 partida

‘ dfn- 
s-a 
de

susținută eu Reading. In meciul 
tre formațiile Cardiff și Bolton 
înregistrat din nou un rezultat 
egalitate: 1—1.

AL 1OO-LEA MECI AL
Celebrul fotbalist

Moore, în vtrstă de _________  ._
îmbrăca miercuri pentru a 100-a 
oară tricou] de internațional.
cest eveniment se va produce cu o- 
cazia întîlnirii pe care echipa An
gliei o va susține la Glasgow cu 
formația Scoției.

Bobby Moore a purtat pentru

englez Bobby
32 de ani, va

A-

LUI BOBBY MOORE 
pritna oară tricou! echipei națio
nale în urmă cu 11 ani, cu pri
lejul partidei Anglia — Peru Pînă 
în nrezent. numai doi jucători au 
mai reușit să depășească cifra de 
100 de selecționări în reprezentati
va Angliei i Billy Wright și Bobby 
Charlton, care au evoluat de 108 
ori în echipa națională.
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