
tazfile dezbaterii noastre! „DE CE ÎN LOC SÎ PROGRESEZE, RUGBYUL A REGRESAT ÎN ULTIMII ANI?*’

DACĂ SE VA „PUNE PE TREABĂ"4

MICA LUME A RUGBYULUI NOSTRU 
POATE DEVENI MARE ȘI PUTERNICA! 
0 temă de bază pentru ședința Comitetului federal de rugby, temă ce pare simplă, 
in schimb este plină de adevăr și conținut, valabilă pentru toate sporturile!

n această săptămînă, ziarul nos- 
i a reluat o temă mai veche, 

aceea a situației rugbyului, 
inaugurînd de fapt un nou 
de dezbateri asupra situației

In ac 
tru 
ace.

ciclu
actuale din principalele ramuri spor
tive. Ne-am oprit la început asupra 
rugbyului pentru că, coincidență, in 
această lună februarie, se împlinește 
un an de cînd tot în coloanele zia
rului „SPORTUL" a fost publicată o 
„masă rotundă", cu participarea unor 
oficiali, antrenori, specialiști, jucă
tori. o pagină de ziar eu titlu] > 
RUGBYUL ROMANESC LA RĂS
CRUCE — 1972, PRAG AL REDRE
SĂRII. Din păcate, îndemnul titlului 
nu a fost realizat, decalajul față de 
Franța adincindu-se așa cum s-a con
statat și prin eșecul de la Constanța, în 
plus, Înfrîngerea surpriză din partea 
selecționatei R. F. a Germaniei a 
arătat că autoritatea reprezentativei 
de rugby a României care, după 
Franța, devansa net orice altă repre
zentativă continentală, începea să 
slăbească. In schimb, alte două eve
nimente, ciștigarea 
de către juniorii rugbyști români 
efectuarea turneului din Anglia 
fost îmbucurătoare.

Totuși, în ansamblu, faptul că 
cum un deceniu decalajul față 
Franța se redusese mult, se obținu
seră chiar victorii de răsunet ia 
București, asupra unui rugby de 
mare tradiție și întindere, se reuși
seră rezultate de egalitate în Fran
ța, toate aceste succese ofereau în
dreptățită speranță ca rugbyul româ
nesc să progreseze pe acest drum. 
Din păcate situația a fost Inversă, 
decalajul a inceput să se mărească, 
echipa Franței venind de cîtva timp 
fără mari griji la întilnirile tradițio
nale din România.

Atunci cînd ne-am pus întrebarea 
„De ce în loc să progresele rugbyul 
a regresat în ultimii ani ?", prima re
ferință a fost tocmai cu privire la 
meciurile internaționale, și, în primul 
rind, la jocurile cu Franța, apoi la 
starea internă a rugbyului nostru 
care, conform cu explicațiile elitei 
specialiștilor și jucătorilor noștri, se 
dovedește deficitar, In pofida unor

Cupei F.I.R.A.,
Și 

au

a- 
de

creșteri cantitative de echipe și lăr
gire de campionate, situație care ar 
fi pledat tocmai pentru progres și nu 
pentru itagnare sau chiar dare 
poi.

Dezbaterea încheiată ieri a 
dus un larg ecou în rîndurile 
ce iubesc rugbyul, cu reacții neaștep
tat de rapide, din care rezultă o do
rință aprinsă de a revedea acest 
sport disputîndu-și șansele de la egal 
cu echipa Franței, intrînd în circui
tul mai larg al turneelor de mare 
tradiție. Este interesant de constatat 
că prima opinie publicată, exprimată 
de un veteran al rugbyului nostru, 
Ion Buzoianu, afirma că „GENERA
ȚIA TRECUTA ERA FORMATA DIN 
OAMENI MAI DEVOTAȚI BALONU
LUI OVAL, MAI „PUȘI PE TREA
BĂ".

Această idee străbate întreaga noas
tră dezbatere, dragostea pentru 
rugby, dăruirea pentru acest sport, 
hotărîrea de „A FACE TREABĂ BU
NĂ" în rugby. Deși ancheta nu a du
rat decît trei zile, cei mai inimoși 
dintre iubitorii rugbyului au găsit 
timp să scrie, chiar într-un aseme
nea interval scurt. Florin Vicol, unul 
dintre aceștia, fost pînă de curind 
jucător la Progresul, în perioada ul
timilor ani cînd s-a resimțit o anchi
loză tocmai in suportul de mare preț 
pentru rugby, dragostea de sport, și 
a început o alterare a devotamen
tului pentru rugby, acesta ne scrie : 
„Rugbyul m-a învățat să nu aban
donez niciodată munca, să suport di
ficultățile, să le înving". Referindu-se 
la vicierea climatului in cluburi, la 
începuturi de arivism, apoi la dezin
teres, el ne-a oferit o serie de exem
ple care se află tot pe direcția care 
indică în general 
mediul ambiant al 
a rezultat lipsă 
apoi de pregătire.

Din păcate, tocmai forul de con
ducere al rugbyului, care trebuia sâ 
îndrepte orice tendință de dezinte
grare a spiritului colectiv care a cre
at cu ani In urmă prestigiul acestui 
sport, federația de rugby s-a dezin
tegrat din an in an, ajungind toc
mai in anul 1972, an care fusese

ina-

pro- 
celor

că în ultimii ani 
rugbyului a slăbit, 

de preocupare și

Dezbaterea „DE CE IN LOC
REGRESAT IN ULTIMII ANI? _ .... ____ ______________________

Dimitrie CALLIMACHI, Tiberiu STAMA, Modesto FERRARÎNI, Emanuel 
FANTANEANU.

SA PROGRESEZE, RUGBYUL A 
a fost realizată__de Aurel NEAGU,

decretat drept „prag al redresării", să 
sc afle in cea mai grea situație. Du
pă ce, din cauze subiective, mulți 
tehnicieni șl foști internaționali de 
rugby abandonaseră lumea rugbyu
lui, șl așa redusă, federația română 
de rugby s-a văzut înaintea meciu
lui de astă toamnă cu Franța, fără 
secretar general, eliberat din funcție 
și fără antrenor federal, care nu s-a 
mai înapoiat în țară dintr-o călătorie 
peste hotare. Interlocutorii noștri au 
arătat cum se stabilise favoritismul 
în materie de selecționare, cum an
trenorii lotului reprezentativ prefe
rau pe foștii lor elevi, cum din a- 
ceastă cauză s-au produs retrageri 
sau abandonări, cum această mică 
lume a rugbyului iși dispersa forțele, 
tehnicieni reputați căutînd locuri mai 
călduțe, în special la catedre.!

în timp ce se făceau unele efor
turi pentru proliferarea rugbyului 
în tară și s-a reușit crearea _unor noi 
centre cu bună 
Constanța, Timișoara), 
se producea un regres 
echipelor din cauza 
iar dacă juniorii au 
schimb promovarea 
foarte greoi.

Apoi, s-au produs 
ordin tactic, mai cu seamă in ceea ce 
privește echipa reprezentativă.

Multă vreme, lumea rugbyului ro
mânesc a fost dominată și de stărui- 
toarea întrebare : .Joc închis sau joc 
deschis? “ Nu era vorba doar de o 
dispută plasată în planul teoretic, ci 
de încercarea ne deplin justificată de 
a stabili MANIERA si STILUL DE 
JOC AL ECHIPEI NAȚIONALE, dar 
și — foarte important — al echi
pelor de club fruntașe din campio
natul divizionar. Iată despre ce este 
vorba :

Anii de afirmare a rugbyului nos
tru au reliefat, printre alte cauze, 
eficiența jocului bazat pe excelenta 
forță fizică, pe rezistența, pe omoge
nitatea și valoarea pachetului de îna
intași, pe calitățile individuale cu 
totul remarcabile ale unor mari spor
tivi cum au fost Penciu, Titi Iones- 
cu, Marinache, Viorel Moraru, Vasile 
Mladin, Coste! Stăne6cu._ și mai puțin 
pe potențialul tehnic și tactic al liniei 
de treisferturi. compartiment care so
licită jucătorilor deprinderi duse 
pînă aproape de perfecțiune, obiectiv 
greu de realizat (de exemplu în com-

valoare (Petroșani, 
la București 

valoric al 
transferurilor, 
progresat, în 
lor s-a făcut

ncclaritâti de

(Continuare in pag. a 4-a)
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AZI ȘI MIINE, IN SALA DE LA „23 AUGUST"

PENTRU SENIORI Șl SENIOARE
• Al 61-lea an atletic in țara noastră! • Nu numai titlurile au 

importanță... • Valeria Bufanu și Cornelia Popescu — în afară de 
concurși

Astăzi, la sala din parcul sportiv 
„23 August", pe covorul roșu de 
coritan, atleții și atletele vor par
ticipa la startul oficial al celui de 
ai 61-lea an de atletism in Româ
nia. Prilejul este oferit de întrece
rile finale ale campionatelor pe te
ren acoperit ale seniorilor, dispute 
a căror importanță — și așa sufi
cient de mare — este amplificată 
de faptul că reprezintă o edifica
toare repetiție înaintea sezonului 
internațional „indoor", care culmi
nează cu „europenele" din 10 și 11 
martie de la Rotterdam. Un alt atu 
îl constituie, desigur, și prezența, 
firește în afara concursului, a celor 
doi valoroși sportivi 
recordman mondial 
Christes Papanicolau 
Efstratios Vassiliou.

Azi după-amiază și 
neață zeci și zeci de atleți (seniori 
și juniori) din Capitală și din prin
cipalele centre atletice din țară vor 
participa la disputa pentru cuceri
rea celor 12 titluri de campioni pe 
1973 (7 la bărbați și 5 la femei).

Desigur, spectatorii, specialiștii și 
ceilalți tehnicieni vor aprecia spec
taculozitatea întrecerilor de sală, 
dar vor fi — cum este firesc în 
cazul atletismului — interesați în 
primul rind de valoarea perfor
manțelor, de perspec'ivele pe care 
ele le oferă atleților români în noul 
sezon internațional. Primul an post- 
olimpic este, de fapt, primul din- 
tr-un nou ciclu olimpic care are ca 
obiectiv final Montrealul. Atletis
mul nostru are datoria să-și asi-

greci, fostul 
la prăjină, 

și hurdlerul

mîine dimi-

1

Se reiau campionatele nafionale de volei

UN RETUR CE AR PUTEA OFERI
SATISFACȚIILE
aproape două luni de va- 
returul campionatelor de 

început: partida inaugurală 
loc aseară în sala Institu-

Azi, se încheie

campionatul de hochei

ULTIMA ETAPA,

Voleibaliștii de la Dinamo (in 
stingă) asaltează titlul națio
nal, în timp ce Rapidul vi
zează și calificarea in fazele 
superioare ale „Cupei cupe- 
lor‘\ (Imagine surprinsă la ul
timul meci susținut de aceste 
formații in turul campiona

tului)
Foto: Theo MACARSCHI

După 
canță 
volei a 
a avut 
tului pedagogic, avînd ca protago
niste formațiile feminine Medi
cina și Universitatea București.

Ce se așteaptă de la acest retur?
Am începe cu programarea me

ciurilor, Cunoaștem dificultățile ce 
se întîmpină la alcătuirea plani
ficării pe săli, dar, poate cu o mai 
bună organizare, s-ar evita disper
sarea partidelor. Un exemplu: 
chiar in această primă etapă a re
turului, cele șapte jocuri din Ca
pitală se dispută de-a lungul a 
trei zile (vineri, sîmbătă și dumi
nică), în cinci săli (Inst. pedago
gic, Constructorul, Progresul, Dina
mo, Floreasca), la ore foarte apro
piate (sîmbătă: 18,30 — Construc
torul, 19 — Progresul; duminică: 
11 — Floreasca, 9 Dinamo, trei 
jocuri) sau total nepotrivite (vineri 
— 20,30). Este foarte greu, în aces
te condiții, să pretindem existența 
în săli a unui public numeros.

Desigur, nu planificarea meciuri
lor este aspectul cel mai impor
tant, avînd în vedere că situațiile 
amintite pot fi evitate, ci ca
litatea tehnică și spectaculoasă a 
intilnirilor. Trecînd peste amără
ciunile provocate de palida pre
zență a echipelor noastre campioa
ne în C.CE. (să nu uităm, totuși,

A DERBYUR1L0R
Ultimele două din cele 30 de jocuri 

programate în cadrul primei serii 
a campionatului diviziei A la hochei 
pe gheață se vor consuma astăzi după 
afniază pe patinoarul „23 August". O 
dată cu aceasta se va pune punct 
acestei ediții a întrecerii, care a fost, 
în general, ceva mai echilibrată, mai 
aproape de ceea ce ar țrebui să fie 
principala competiție internă a ho
cheiului nostru.

Dar despre felul în care s-a des
fășurat întrecerea mai este timp de 
discuție, cu atît mai mult cu cit se 
preconizează schimbarea formulei. 
Deocamdată credem că este mai utii 
să ne îndreptăm atenția asupra a- 
cestor ultime două jocuri: Dinamo — 
Steaua șl Dunărea Galați — "
Miercurea Ciuc. Mai atractiv ni se 
pare duelul dintre Dunărea și S. C. 
Miercurea Ciuc in care miza a ră
mas, ambele fiind angajate în lupta 
pentru locul III. tn această dispută, 
gălățenii au avantajul meciului nul 
in 
M. 
în 
de 
cu 
au 
in

s. c.

schimb, o victorie a echipei din 
Ciuc ii aduce acesteia succesul 
clasament, deoarece, la egalitate 
puncte și de victorii în meciurile 
Dunărea, jucătorii din M. Ciuc 
avantajul unui golaveraj mai bun 

... întilnirile directe.
în ce privește meciul Dinamo — 

Steaua, lucrurile sînt clare, dinamo- 
viștii avînd un avans decisiv. Râmîne 
doar de văzut dacă ei vor încheia a- 
ceastâ ediție a 
să cunoască

campionatului fără 
înfrîngerea...

: ORA 16.30 : Dunărea 
S.C. Miercurea Ciuc; 
: Dinamo — Steaua.

1. Dinamo 26 p 
..., _. Steaua 22 p (69—23): 

Dunărea 5 p (9—10. în meclu- 
cu S.C. M. Ciuc); 4. S.C.

3 p (10—9, în

Program
Galați — 
ORA 18.30

Clasament :
(84-34); 2. -
3 r ■ 
rlle 
Miercurea Ciuc 
meciurile cu Dunărea).

AȘTEPTATE
că alte două formații, Penicilina 
Iași și Rapid București, încearcă 
— și au posibilitatea să o facă — 
să urce cele mai de sus trepte în 
„Cupa cupelor"), dorim ca returul 
să ne ofere revirimentul promis 
de atita vreme de antrenorii noș
tri. Am amintit în cîteva comen
tări anterioare de evoluția slabă

Emanuel FANTANEANU

(Continuare ta pag a t-a)

ECHIPA DE BASCHET

A ROMÂNIEI

INVITATA

IN CANADA
Federația de baschet a Canadei 
invitat reprezentativa masculină 
României să efectueze un turneu

a 
a 
în vara acestui an. Echipa română 
ar urma să joace cu reprezentativa 
Canadei, precum și în compania 
selecționatelor unor orașe.

VICTORII ROMÂNEȘTI IN TURNEUL INTERNATIONAL DE SCRIMA

C. MOISE (floretă) Șl I. POP (sabie)
AU TERMINAT PE PRIMUL LOC

Floretiștii au deschis, ieri diminea
ță, seria intilnirilor care au loc în 
aceste zile pe planșele din sala Flo
reasca II, In cadrul turneului triun
ghiular de tineret ce reunește repre
zentativele României, Bulgariei și 
R. D. Germane.

Turul I al probei individuale de 
floreta care a triat din 30 de partici
panți pe cei 18 competitori din sfer
turile de finală a avut o desfășurare 
normală confirmind întru totul șan
sele hîrtiei. Printre capii de serie 
s-au aflat sătmărenii Kuki (care ține 
să-.și onoreze titlul de campion bal
canic), Moise si bucureșteanul Marc- 
vart. In celelalte serii s-au imnus 
trăgătorii din R. D. Germană: Prater. 
Germănus și Băchstădt.

In sferturi, Kuki și Moise au con
tinuat să-și domine adversarii termi- 
nînd neînvinși această fază a între
cerii. Tot neînvins a încheiat și Pra
ter (R.D.G.), Trebuie spus, de altfel, 
că floretiștii din R. D. Germană sînt, 
în general, trăgători cu o mai înde
lungată experiență de concurs, fapt 
ce a permis și altor trei dintre ei 
(Germanus, Lossius și Băchstădt) să 
ajungă în semifinale și apoi in finala 
în care s-au mai calificat doar doi 
dintre reprezentanții noștri: Kuki și 
Moise.

La sabie, probă care a reunit tot 
30 concurenți, clujeanul Pop (campion 
balcanic) și bucureșteanul C. Marin 
au lăsat, din primele două tururi, 
impresia că vor avea un rol impor-

tant in lup:a pentru locurile de 
frunte din clasamentul final. O bună 
impresie au lăsat Oancea și tinărui 
brașovean Frunză, acesta din urmă 
reușind frumoasa performanță de a 
lupta în finala întrecerii alături de 
sabrerii noștri amintiți mal sus și de 
trăgătorii din R.D. Germană (Meh
wald și Holtje). Cu totul neașteptat 
a ieșit’ din cursă talentatul sabrer al 
Viitorului-București, M. Mustață 
care, după ce absolvise primele două 
tururi printre fruntași, nu s-a mai 
comportat și în continuare la valoa
rea arătată in meciul București — 
Moscova fiind întrecut în semifinala 
sa de Holtje și Marin.

Deși in inferioritate numerică in 
finala de floretă, cei doi sportivi ro
mâni (C. Moise și P. Kuki) au luptat 
cu succes, primul înaintînd spre vic
torie cu aceeași tenacitate și siguranță 
cu care a trecut prin tururile ante
rioare. C. Moise a terminat neînvins 
acest turneu.

Clasament final : 1. C. MOISE (Ro
mânia) 5 v ; 2. J. Băchstădt (R.D.G.) 
3 v; 3. A. Germanus (R.D.G.) 3 v ;

P. KUKI (România) 2 v ; 5. R. 
Prater (R.D.G.) 2 v; 6. H. Lossius 
(R.D.G.) 0 v.

In finala de sabie, clujeanul I. Pop 
a trecut din victorie in victorie o- 
cupind locul I. L-au urmat coechi
pierii săi C. Marin și Em. Oancea. 
Clasament final : 1. I. POP (Româ
nia) 5 v ; 2. C. Marin (România) 3 v; 
3. Em. Oancea (România^ 3 v ; 4. Fr?

Holtje (R.D.G.) 2 v; 
(R.D.G.) ; 1 V ; 6. M. 
nia) 1 v.

5. V. Mehwaid 
Frunză (Româ-

4.

gure de pe acum premisele unui 
progres substanțial și continuu, să 
promoveze în arena internă și în 
cea internațională noi talente, ca
pabile să obțină performanțe din 
ce in ce mai valoroase, să foloseas
că fiecare prilej și mai ales fina
lele unei competiții cu caracter na
țional, cum sînt și aceste campio
nate de sală, pentru a-i evidenția 
pe performeri, cei pe care se poate 
conta în viitorul imediat și in cel 
mai. îndepărtat.

Venim astăzi, la sala „23 August" 
convinși că participanții au privit 
cu seriozitate pregătirea peatru a- 
ccste finale, că se vor strădui, că 
vor da totul pentru a ridica șta
cheta performanțelor tot mai sus, 
tot mai aproape de nivelul actua- 

. lelor cerințe internaționale ; venim 
astăzi, în palatul atletismului, con
vinși că vom asista la lansarea pe 
orbita performanțelor a unui nou 
contingent de tinere talente, care
— în confruntarea directă cu ac
tualele vedete ale atletismului nostru
— vor avea de cîștigat pe toate 
planurile. În.sfîrșit, venim astăzi 
în mijlocul elitei atletismului româ
nesc convinși că îi vom regăsi în 
tribune nu numai pe acei entuziaști 
spectatori ai tuturor. întrecerilor, ci 
și pe alții cîștigați de frumusețea 
acestui sport al sporturilor, de 
performanțele fruntașilor săi.

Și pentru a le reaminti partici- 
panților, dar și antrenorilor lor că 
medaliile nu sînt unicul scop al 
acestor campionate, publicăm din 
nou lista standardurilor fixate de 
F.R.A. pentru participarea atleților 
noștri la a IV-a ediție a „europe
nelor" de sală : BĂRBAȚI : 60‘ m
— 6,5 s, 60 mg — 7,6 s, lungime — 
7,85 m, triplu — 16,40 m, înălțime
— 2,18 m, prăjină — 5,15 m, greu
tate — 19,00 m ; FEMEI : 60 m — 
7,3 s, 60 .mg — 8,3 s, lungime — 
6,40 m, înălțime — 1,82 m, greu
tate — 17,70.

Citiți in pagina a IlI-a recordu
rile republicane de sală.

Două dintre pretendentele la titlul de campioană la săritura în înălțime. 
Doina Munteanu (C.A.U.) și Virginia Ioan (Rapid)

Foto : Dragoș NEAGU

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
SIMBATA DUMINICA

ora 16.00
ora 16.30

16.55
17.20
17.45

ora 
ora 
ora ___ .
înălțime B 
greutate F

60 m B serii 
prăjină

60 m F serii 
triplusalt

60 m B finala
60 m F finala 
lungime F

9.30 60 mg F serii
10.00
10.30
10.50
11.15

60 mg B serii
60 mg F finala
60 mg B finala 
înălțime F

ora 
ora 
ora 
ora 
ora
lungime B 
greutate B

Meciul de tenis ROMÂNI A— UNGARI A

ULTIMELE IM II Mill
• In medul primelor echipe, oaspeții conduc cu 2

O zi plină pe agenda iubitorilor 
de tenis, dar mai mult pentru ofi
ciali și arbitri, fiindcă prea puțini

1 • La
te. Oaspeții conduc cu scorul de 
2—1, după consumarea primelor 
două jocuri de simplu și cel de

OVICI
spectatori au luat drumul sălii Flo
reasca, la ora programării prime
lor întilniri dintre selecționatele 
României și Ungariei. E drept, ora 
de începere era cu totul neconve
nabilă, neajuns care astăzi dispare, 
continuarea disputelor în fața fi- 
leului începînd după-amiază, de la 
ora 14.

Cei care au absentat ieri din tri
bune au însă ce regreta. Au fost 
jocuri frumoase, purtate într-un 
stil de tenis modern, iar cunoștința 
noastră cu Balazs Taroczy — spe
ranța maghiară nr. 1 — ne-a lăsat 
impresii dintre cele mai interesan-

BONIFACIUSebastian

Să'.măreanul P Kuki (stingă) a fost foarte activ p" planșă devedindu-se 
unul dintre floretiștii de nădejde ai tinerei generații

tuto: Vasile BAGEAC ♦

dublu, dar au trebuit să refacă un 
handicap din start, echipa noastră 
mareînd primul punct prin meciul 
cîștigat de Toma Ovici în fața lui 
Balazs Laszlo.

„Uvertura" a fost o victorie ra
pidă pentru culorile noastre. în 
mai puțin de o oră de joc, tabela 
de marcaj arăta 1—0 pentru se
lecționata română și avansul era 
cit se poate de binemeritat. In no
ta ultimelor sale evoluții, Toma 
Ovici a lăsat puține mingi să cadă 
în jumătatea sa de teren, obligîn- 
du-și mereu adversarul să cedeze. 
De la începutul primului set no-

DECISIVE
tinerel: 2—0 pentru români

tăm un avans de trei ghemuri cîș- 
tigate consecutiv de jucătorul ro
mân și Laszlo pare definitiv re
dus la inferioritate. Lui Ovici îi 
funcționează perfect primul ser
viciu, returul, dar mai ales pasin- 
gurile, cu care își ține adversarul 
departe de fileu. Cîteva loburi lif- 
tate (de pe stingă, în special) cre
ează și faze de frumos spectacol, 
așa că orice dubiu asupra soaitei 
partidei avea să se risipească din 
primul set. Al doilea începe ceva 
mai strîns, dar break-ul nu întîrzie 
și la ghemul patru, Ovici ridică 
scorul la 3—1 și apoi punctează in 
serie. Rezultatul partidei : Toma 
Ovici (România) — Balazs Laszlo 
(Ungaria) 6—2, 6—1.

Și iată-1 apoi pe Balazs Taroczy 
la prima sa evoluție bucureșteană. 
El avea să fie un adversar mult 
mai dificil pentru Ion Sântei, în- 
tr-o partidă de mare luptă și fru
mos spectacol. Taroczy începe pu
ternic, face un break rapid (3—1) 
și-și adjudecă setul convingător. 
Tînărul jucător maghiar lovește 
foarte puternic de pe dreapta, mai 
puțin periculos de pe stingă, unde 
„taie" mingile, trimițîndu-le une
ori însă cu suficientă adresă. Sân
tei s-a apărat foarte dîrz. Condus 
din nou și în setul doi (0—2, 2—4) 
el egalează printr-un efort frumos, 
la 4—4. Apoi, intră în prelungiri 
și egalitatea merge pînă la tie
break, unde jucătorul român are 
ultimul cuvînt. Se joacă setul de-

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 4-a)

MÎINE, LA STADIONUL TINERETULUI DIN CAPITALĂ

CROSUL „16 FEBRUARIE"
• La start, cîteva mii de tineri concurent!

Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și sport, 
în colaborare 
școlar 
nicipal 
nici pal 
nicipal 
lor, organizează un cros popular 
cu prilejul aniversării evenimen
telor din februarie 1933. între
cerile se vor desfășura duminică 
11 februarie, pe stadionul, Tine
retului, începînd de la ora 10 
Concurenții și concurentele vor 
fi împărțiți pe mai multe cate
gorii de virstă (categ. 14—16 ani. 
17—19 ani și peste 19 ani) și de 
clasificare sportivă. La întreceri 
vor participa peste 3000 de elevi 
din școlile bucureștene și mulți

cu Inspectoratul 
municipal, Consiliul mu- 
sindical, Comitetul mu- 
U.T.C. și Consiliul mu- 
al Organizației Pionieri-

dintre sportivii legitimați fie la 
echipele de fotbal din campio
natele municipale, fie în secțiile 
de atletism ale cluburilor din 
Capitală. In afara acestor cate
gorii de concurenți, crosul este 
deschis tuturor tinerelor și tine
rilor amatori de sport.

Avînd în vedere număruJ 
mare de participanți, este de as 
teptat ca întrecerea crosiștiloi 
bucureșteni să fie foarte viu 
disputată și, prin aceasta, ini 
țiativa C.M.E.F.S. să fie încunu
nată de succes.

Primii zece sportivi clasați la 
fiecare categorie vor primi pre
mii constând în medalii, insigne 
diplome.



Pag. a 2-a •srma Sportul șgffwaww SEPT’ *» !F^FTwrrT?r^ . JWlMW Nr. 732Q

DUPĂ VICTORIA ECHIPEI STEAUA ÎN MECIUL DE LA BADALONA

PRESĂ SPANIOLĂ Ș! PERSONALITĂȚI F.LB.A. ELOGIAZĂ REMARCABILUL SUCCES
Succesul obținut, miercuri scară 

la Badalona, de echipa masculină de 
baschet Steaua București,' în sfertu
rile de finală ale Cupei cupelor, a 
stîrnit un mare interes în rîndul spe
cialiștilor acestui sport. Fapt normal 
dacă ne gîndiru că Steaua este sin
gura formație care a izbutit să în
vingă pe teren propriu pe Juventud, 
formație cu reputație în baschetul eu
ropean, cu un palmares internațional 
impresionant.

Cîteva extrase din cronicile ziare
lor spaniole, precum și declarațiile a 
două personalități aie baschetului 
mondial, sînt semnificative în acest 
sens:

EL MUNDO DEPORTIVO (Barce
lona): „Cea mai potrivită introdu
cere a comentariului acestei partide 
gste de a face un elogiu calităților 
echipei Steaua București. De-a lun
gul celor 40 de minute, aceasta s-a 
situat la nivelul marilor team-uri și 
a demonstrat că posedă atributele lor 
Procedeele tehnice, perfectul sincro
nism al ideilor și acțiunilor, echili
brul ideal dintre atac și apărare și 
înalta eficacitate a aruncărilor la coș 
au caracterizat formația română”.

SOLIDARIDAD NACIONAL (Bar
celona): „Jocul românilor s-a spriji
nit pe o tehnică individuală foarte 
buna, tradusă printr-o multitudine 
de acțiuni realizate în scopul forței 
și preciziei... Steaua nu și-a pierdut 
niciodată nervii, nici chiar în repriza 
secundă cînd Juventud, gratie unor 
momente fericite ale lui Estrada, a 
remontat diferența de 8 puncte și a 
conclus cu 45—44... Triumf just pen
tru Steaua, echipă care a știut să îm
bine jocul temperamental cu cel cele
brai.”

Acestor spicuiri din cronicile me
ciului Juventud Badalona — Steaua 
București (77—81), adăugăm declara
țiile unor personalități ale baschetu
lui european prezente la intilnirea 
de la Badalona :

DR. FERENC HEPP (Ungaria), 
membru al Biroului F.I.B.A., preșe
dintele Comisiei de finanțe a F.I.B.A., 
președintele federației de baschet a 
Ungariei, aflat la Badalona în calitate 
de comisar F.I.B.A.: „Am văzut for
mația Steaua jucînd și la Anvers, în

ALTE REZULTATE Șl AMĂNUNTE DIN CUPELE EUROPENE
MASCULIN. C.C.E. : Slavla Praga - 

Dinamo București 99—83 (50—33). Au în
scris : Zidek 34. Ruzicka 17. Zednicek 16, 
Blazek 14, Vaska 8. Ammer 6. Konopa- sek 4 pentru Slavia, respectiv Diacones- 
cu 23, Novac 14, Cernea 14, Georgescu 
10, Popa 7, Dragomirescu 7, Chivulescu 
6. Niculescu 2. Cel mai buni : zidek, 
Zednicek, Diaconescu. Novac. Au arbi
trat H. Jakobs (R.D.G.) și Z. Darbcw- 
ski (Polonia). Joc dur, cu unele Inci
dente. Arbitrul H. Jakobs a dezavanta
jat echipa Dinamo, tolerînd acțiunile 
dure ale gazdelor și sancționîndu-1, în 
primele 15 minute, pe Popa cu 4 faulturi. 
Slavia a meritat victoria, dar nu Ia o 
diferență de 16 puncte. Dinamoviștil 
puteau ceda la un scor mai strîns, însă 
au greșit spre sfîrșltul primei reprize.

In partea a doua a partidei Slavia a 
condus cu 19 puncte. Iar bucureștenli 
au refăcut pînă la 8 ----- --

Maccabi Tel Avîv 
97—33 (41-43). După 
pînă acum, de Real,

puncte.
— Rea! Madrid 
eșecurile suferite 

. chiar și pe teren 
propriu, ca și după succesele formației 
Maccabi înfrîngerea acesteia din nrmâ 
apare surprinzătoare. Ce’e mai multe 
puncte : Brabender 33. Thhnm 20 pentru 
Real, respectiv Brody 24.

FEMININ. C.C.E. : T-F S-R Budapesta 
- K.S. Lodz 71-^1 (36-35). Sparta Pra
ga — S.C. Pemik — — —
mond Ferrand — 
101—64 (45—23); vurn .
M.T.K. Budapesta — Spartak Leningrad 
43—81 (22_ 41).

57—12 (34—2SV Cler- 
Vozdovac Belgrad 
CUPA CUPELOR :

JUCĂTORII DE LA STEAUA

CRED IN REVENIREA ECHIPEI LOR
Adnotări la ședința de analiză după eșecul neașteptat din C C E.

Ieri dimineață a avut loc o ședin
ță cu întregul lot de handbalist! ai 
echipei noastre campioane Steaua, 
pentru a fi analizată înfrîngerea su
ferită miercuri seară în fața echi
pei M.A.I. Moscova, în partida tur 
din cadrul sferturilor de finală ale 
C.C.E.

Opt dintre jucătorii echipei — 
Gruia, Dincă, Goran. Popescu, Coa
să, Drăgăniță, Gațu șl Birtalan — 
au luat cuvîntul, exprimîndu-și 
punctele de vedere privind accen
tuata criza de formă manifestată de 
echipă în ultima vreme. Iată, spre 
exemplu, ce a spus TEODOR COA
SA : O asemenea ședință trebuia să 
aibă Ioc încă acum... doi ani, adică 
în momentul cînd în echipă au în
ceput să intre jucători noi. tineri. 
Subîînîez acest lucru pentru că to
tul pornește de aici ; în formația 
noastră sînt, de fapt, două formații : 
una alcătuită din jucătorii vechi, 
ier cealaltă formată din tineret. A- 
cește „grupări" au păreri diferite în 
privința modului de abordare a 
jocurilor și, țnai mult decît atît, nu 
reușesc să conlucreze așa cum tre
buie în aproape nici o partidă. Cred 
că soluția de ieșire din acest impas 
este strîngerca rînduriîor, crearea 
U.nei atiposfere de prietenie și cole
gialitate nu numai în teren, dar și 
In afara sa"«

împărtășind _ părerea_ coechipieru-
spu- 
dar 
fost

lui său, GHEORGHE GRUIA 
nea : „Acesta este adevărul, 
cred că antrenorii noștri ati 
prea puțin severi cu noi. permițînd 
Ca situația să dăinuie. Vinovați sînt 
însă deopotrivă și jucătorii mai 
vechi — care nu i-au sprijinit cum 
trebuie pe noii veniți — dar și a- 
ceștia din urmă, care erau datori 
să pună umărul la greu, nu să aș
tepte victoriile „de-a gata".

GHEORGHE GORAN a exprimat 
și el un. punct de vedere interesant: 
„Pregătirea echipei a fost bună, 
vprhind despre metodica antrena
mentelor, dar moralul nostru, măci
nat de o prietenie... formală, consti
tuie principala lacună a formației. 
Și vreau să mai amintesc eă a de
venit aproape o obișnuință ca după 
Un meci cîștigat să-l pierdem pe ur
mătorul — lucru care se datorează 
faptului că nici unul dintre noi

dovedește putere de angajare, se» 
riozitate continua și răspundere per
manentă-.

Criticat aspru, alături de Kicstd, 
ȘTEFAN BTRTALAN a explicat lip
sa de eficiență în acest fel: „Atît 
Kicsid cit și eu nu sîntem jucători 
de talia și valoarea lui Gruia. 
Pentru a ne pune In valoare forța 
șutului noi avem nevoie de spriji
nul eficient al întregii echipe, care 
să ne creeze posibilitatea să arun
căm Ia poartă, or această condiție 
esențială nu ni se creează*.

Climatul neprietenesc din echipă, 
insuficienta concentrare in parti
dele eu miză. lipsa plăcerii de a 
juca, lipsa entuziasmului și a preo
cupării pentru odihnă si refacere 
au fost alte aspecte abordate în 
această ședință.

Luînd cuvîntul, tovarășul loan 
Kunst-Ghermănescu. secretar al 
C.N.E.F.S., a subliniat toate punc
tele nevralgice apărute în jocul for
mației — și nu numai In întâlnirea 
cu echipa moscovită — solicitând 
antrenorilor Cornel Oțelea și Otto 
Telman o atitudine cit mai drastică 
față de orice abateri ale jacătorilor 
de Ia regimul de pregătire sau de 
la disciplină. Accentufrd că elesueu - 
tul determinant Ia scăderea pccee- 
țialulul formație! îl reprezintă in
suficienta pregătire morală a iucă- 
torilor, secretarul C.N.E.F.S. a abor
dat In amănunțime problemele de 
antrenament, cerlnd atât jucătorilor, 
cît și antrenorilor lor mai multă 
răspundere și angajară.

La încheierea ședinței a luat cu- 
vlntul președintele clubului Steaua, 
colone’ul Maximilian Pândele care 
a subliniat proporțiile eșecului înre
gistrat miercuri seara soliciți"'! în
tregii formații n reabilitare alt mai 
grabnică a culorilor clubului și, 
totodată, a handbalului românesc, 
pe care îl reprezintă.

La sfîrșit, după patru ore de dis
cuții interesante (din care n-au lip
sit antocritîcîle și angajamentele) 
impresia cu care am plecat de la 
clubul Steaua a fost că lucrurile se 
pot îndrepta, că regresul formației 
de handbal va fl Întrerupt, iar su
porterii îsi vor recunoaște cit mai 
curînd echipa de valoare, ambițioa
să și de neînvins care era acum 
cîțiva ani Steaua...

Horia ALEXANDRESCU

REPREZENTATIVA DE GRECO- 
ROMANE (TINERET) A PLECAT 

ÎN BULGARIA ULTIMUL TUR AL GRUPEI B

Întâlnirea cu Racing Ford, (N.R.: în 
turul al doilea ai actualei ediții a 
Cupei cupelor), și pot spune că de 
atunci și pînă acum ea a făcut un 
salt valoric incredibil."

RAIMONDO SAPORTA, membru 
în Biroul F.I.B.A., președintele Comi
siei de organizări Internaționale a 
F.I.B.A., vicepreședinte al clubului 
Real Madrid: „Știam eă baschetul 
românesc are o valoare ridicată, dar 
în partida cu Juventud, Steaua a de
pășit toate previziunile mele.”

La înapoierea da la Badalona, un 
ținut să aflăm si părerea antrenoru
lui VASILE POPESCU în legătură cu 
frumoasa victorie:

„Marele merit al jucătorilor este 
că au reușit să depășească momentele 
psihologice (ultimul fiind în min. 26, 
cînd spaniolii ne-au egalat și au con
dus cu 45—44), și-au impus aproape 
permanent ritmul, au avut întotdea
una tărie morală și și-au păstrat lu
ciditatea în gîndirea tactică. în plus, 

ei au fost perfect disciplinați, iar 
rezervele (Gheorghe. Ioneci și Baciu) 
au intrat imediat în atmosfera în
trecerii atunci cind au fost introduse 
pe teren. Pentru meciul retur, de la 
București, aș dori ca jucătorii să uite 
rezultatul do la Badalona și să se 
comporte de parcă ar fi prima lor 
întâlnire cu Juventud."

BOGATĂ ACTIVITATE ÎN CAPITALĂ
• Tradiționala competiție -Cupa 

16 Fetx-uarie', organizată anual de 
duhul sportiv Rap d în coiabcrare 
eu comisia de baschet a naunicipiu- 
hn București, întrunește la start 
echipele Politehnica. Progresul. Vo
ința și Rapid (băieți), IE.F5., Ra
pid. selecționatele de senioare și 
de junioare ale României (fete). în
trecerile \x2r avea loc, sistem tur
neu. sâp'.ăruna viitoare, în sala 
Giulești.

• A fost definitivat programul 
reunrunitoc de sâptâtrena viitoare, 
cînd vor avea k>c. :n sala Floreas- 
ea. partidele Dmamo — Slavia Pra
ga și Steaua — Juventnd Badale- 
na din cadrul cupelor europene: 
miercuri, ora 17: Rapid — Poli
tehnica (Cupa de iarnă la băieți), 
ora 18.30: demonstrații de ntai- 
baschet, ora 29 : Steaua — Jtrven- 
tud (Cupa cupelor) : joi. ora 16.39 : 
Rapid — lotul de settioare. ora 18 : 
I E F.S. — Iotul de Junioare (am
bele in cadrul -Cupei 16 Februa
rie'). ora 20 : Dmame — Sîavia 
(CLOR.).

• După patru etape, fit clasamen
tul Cupei de lamă, rererrată for- 
mafitlor masculine bucureștene. 
conduce, nețnrînsă. Steaua (Dina
mo nu participă); la fete, după 
trei etope se afiă pe prime! loc 
I.E.F.S., care a învrus pe pgîuei- 
oa’.eie ei adversare: Politehnica și 
Voința.

MIINE START 
IN „CUPA DE IARNA

Mtlne se dă startol In tradițfcmlt 
rartyjtacd iocaU sa jDeca 

mF, la rare var aira Jpa 
Pisf». Steasa. fpw taf iTnd.a 

țese (divizia AL Cenștracsaew^ Jtor»- 
■autâea. ^tS.E. (DD-rLa ir, rm—st 
loturile naționale de juniori A și B. 
Prima «tapă p—ya-rw^rS urmits*- 
reie partide Dinamo — Aeronncțea 
(teren Constructorul, ora 9JCU. A_S F- 
— lotul de juniori B teren Tineretu
lui n. ora 9.30). lotul de juniori A — 
Sportul studențesc (teren Tinerertîtâ 
n, ora 11), partide cane se vor dis
puta duminici. Miercuri, pe terenul 
Constructorul, de la ora 14. va avea 
loc meciul Constructorul — Steauaș 
contând pentru aceeași etapă.

Cornretiția sa va încheia la S fe
bruarie.

Ieri a plecat în Bulgaria repre
zentativa de lupte greeo-romane (ti
neret) a țării noastre pentru a par
ticipa la un turneu triunghiular, 
alături de formația țării gzadă și 
eea a Iugoslaviei. Concursul va 
avea loc în localitatea Kustendil, 
în 8il<*te de 10 și 11 februarie. Au 
făcut deplasarea următorii SDortivi 
în ordinea categoriilor : C. Alexan
dru, N. Gingă, M. Boțilă, I. Păun, 
Gh. Ciobotaru, M. Cittâan, M. Dreș- 
canu. Gh. Leca, D. Manca, A. Sa- 
blovshei și R. Codreanu. Echipa este 
îneotită de antrenorul emerit ION 
CORNEANU. De asemenea, a făcut 
deplasarea și arbitrul N. Pavel.

Tnceptnd de miine. pe 
tificial din Cluj se vor 
ciurile ultimului tur, al . __
drul grupei 3 a primei divizii, tn urma 
cărora va fi stabilită ordinea echipelor 
clasate pe locurile 5—8 in ierarhia bo- 
cheistiefi internă. Jocurile acestei ulti
me faze se anunță extrem de intere
sante, trei echipe avind. teoretic, șanse 
de a se clasa pe primul loc : Agronomia 
Cluj, I.P.G.G. București st Tîrr.eva O- 
dorhei. ultima dintre ele în urma fru
moasei ascensiuni din turul precedent 
Iată cum arată clasamentul grupei Îna
intea ultimelor jocuri ;
1. Agronomia Cluj
2. I.P.G.G. București
3. Tîrnava Odorhei
4. Avîntul Gheorghleni 

Programul meciurilor :

patinoarul ar- 
desîășu.-a tr.e- 
5-’.ea, din câ-

12 7 1 4 ÎS—W 15
12 5 4 1 5S—37 14
13 5 > 5 47—>3 12
13 3 1 8 30—81 7 

duminică ; a- 
gronomia — Tîrnava. hmî •. I.P.G.G. — 
Avîntul, marți : I.P.G.G. — Tîrnava. A- 
gronomla — Avîntul, miercuri : Tîrna
va — Avîntul, Agronerr.fâ — i.P.G.S.

y .^PATINAJ. . ,CUPA ORAȘELOR"M

Viteziștii din Miercurea Ciuc ciștigători
CLUJ, 9 (prin telefon). Pe pista de 333 

m de pe patinoarul din parcul orașului 
S-a desfășurat, timp de două zile, în or
ganizarea C.J.E.F.S.-CIuj, competiția 
de patinai viteză dotată cu „Cupa o- 
rașelor". La întreceri au fost prezenți 
patinatori clin M. Ciuc, Tusnad, Tur
da, Cîmpia Turzii și Cluj. Pe o ghea
ță afectată de temperatura ridicată 
din ultimele zile și-au disputat întâi
etatea reprezentanții tuturor categOr 
riilor de vîrstă (copii, juniori și seni
ori).

în urma stabilirii clasamentului 
general, Trofeul a revenit reprezen
tanților orașului Miercurea Ciuc, care 
au totalizat 215 p. Pe locurile urmă-

toare s-au clasat Cluj 212 p și Tuș- 
nad 8 p.

Iată cițiva dintre ciștigători: BĂ
IEȚI — 11—12 ani: 100 m — D. Je
nei (Olimpia Cluj) 12,2; 13—14 ani — 
300 m: F. Delnea (Șc. sp. M. Ciuc) 
32,8; juniori I — 500 m: A. Demeter 
(Agronomia Cluj) 50,3; seniori — 3000 
m: Gh. Pop (Agronomia Cluj) 5:33,4: 
FETE — 13—14 ani — 300 m: Agnes 
Rusz (Șc. sp. M. Ciuc) 35,9; junioare 
I — 500 m: Roxana ~ ' —
Cluj) 56,8; junioare 
Szigeti (Șc. sp. M. 
oare •— 1 500 m: 
(S.C.M. Ciuc) 3:02.2.

Salade (C. S. M. 
II — 500 rn: Eva 
Ciuc) 54,2; seni-
Maria Tașnadi

Nușa DEMIAN

luni 12 februarie 1973, ora 12,30, In sala Dalles

DESPRE VITEZĂ Șl METODELE El DE EDUCARE»
DE CERCETĂRI
ȘI DOCUMENTA- 

al C.N.E.F.S.,

CENTRUL 
ȘTIINȚIFICE l 
RE TEHNICĂ 
Consiliul Municipal pentru Edu
cație Fizică și Spo-rt în colabo
rare cu Universitatea Populară 
București anunță lecția din 
cursul de reciclare, cu titlul :

metodele ei de„Despre viteză și 
educare".

Expunerea va
prof. Vasile Dumitrescu în sala 
Dalles (B-dul Nicolae Băleeseu 
nr. 18) luni 12 februaire 1973, 
orele 12,30. Va urma un film 
artistic.

fi făcută de

Cu prilejul întrecerilor din cadrul concursului internațional dotat cu 
«Cupa Dinamo* (probe alpine) de 

pe Gheorghe Vulpe, until
la Poiana Brașov, îl vom reintilni și 
dintre schiorii noștri fruntași

Foto : Paul RCMOȘAN

La Tâmăvesa»

INIȚIATIVELE SPORTIVE
ALE COMBINATULUI CHIMIC

AU GENERAT REPLICI
FOLOSITOARE LOCALNICILOR

Cu ani fii urmă — își amintesc localnicii — la Tîrnăveni, în județul 
Mures sportul era pentru mulți o preocupare constantă de care nu-și în
chipuiau că se vor despărți lesne. Au intervenit cu timpul televizorul (se 
spune) și alte tentații iar oamenii acestor locuri au început să devină 
cam sedentari. Din fericire, o serie de factori de răspundere din acest 
domeniu au sesizat, la timp, această stare de lucruri luînd măsurile cu
venite și sportul a reînceput să redevină o componentă a vieții cotidiene.

CHIMICA" A DAT TONUL...

Miine, la Poiana Brașov,

START IN CONCURSUL INTERNATIONAL
MIine dimineață, in jurul orei 10, 

se va da la Poiana Brașov primul 
start din întrecerile de schi alpin do
tate cu trofeul internațional „Cupa 
Dinamo Brasov". Este primul concurs 
intern de mare anvergură, cu prile
jul căruia ii vom putea revedea la 
lucru. reuniți, pe toți schiorii noștri 
fruntași. Va fi foarte interesantă de 
urmărit lupta dintre sportivii care 

pregătit în ultima perioadă în 
Cristea, Virgil 

Marian Bur- 
îd țară, și-au 
pe pîrtiile din 
Mare. Dintre

s-au _
străinătate (Dan 
Brenci. Gheorghe Vulpe, 
chi) și cei care, rămași 
efectuat antrenamentele 
jurul cabanei Cristianul 
ultimii, cei mal în formă s-au arătat

„CUPA DINAMO'*
a fi Constantin Văideanu, Nicolae 
Ghlmbășan, Alexandru Manta (aflați 
în acest an într-un evident progres), 
Dorin Munteanu, Petre Soiu și alții. 
Dacă aceste rivalități se află pe pri- 
mul plan, nu mai puțin atractivă 
fi și disputa dintre schiorii noștri 
cei austrieci sau polonezi. Ultimii 
află deja în Poiana Brașov, unde 
acomodează cu traseele pe care 
vor întrece mîine.

Organizatorii au făcut ultimele pre
gătiri. Ei au amenajat pe porțiunea 
superioară a Ptrtiei Lupului un tra
seu dificil, pe măsura participării va
loroase la cursă. Amintim ci se vor 
disputa dauă curse de slalom, fiecare 
a cîte două manșe.

va
și 
se 
se 
se

SE REDESCHIDE PROBLEMA
TIR LA BIATLONANTRENORULUI DE

Concursurile de biatlon din acest 
aa au scos in evidență pregătirea de
ficitară a sportivilor noștri la tragere. 
IVatiu a oeshiși cauzele acestei situ- 
ațu ai se pare necesară o sumară re- 
trosrert-.va in acest sport, care scoate 
ia evidență cîteva date

Ctnd. in umi cu aproximativ un 
decearu. hiat seul a cîștigat teren in 
Karxca, rrmării s-au situat, deseori, 
pe kxrâri fruntașe în confruntările 
-t*—fa mare măsură, suc- 

daterat și preciziei la 
nos. Carabela sau ștafe- 
’ .’■errereetative realizau 
record, cu zero sau 

cri ture de pe- 
Ss:e adevărat ră în acea 
râsoîr.direa biatâonului era 
Strfi-.ră h-. Eu: o pa, dar. In 
ap. nu putem sita nici fap

ta! J sesrlrrii »ștri erac pregătiți 
ta tur âe către «s antrenor soetiali- 
r»L St ătr. ds această pre-
reetă aaLi.eeSe reținute atonei, dar. 
îtc rtă pneae fi. Sntr-o oarecare mă- 
sarl. se*x0caarv.

■tzi s-a
-=ai mare, cuțxtartad si pe« sehioiăi 
sarâri. Z>n acest bocit, clasarea pe 
tocwrt Wt rre a devenit dia ce fa 
re sai Dar nu numai atâL
Pe pta* moedtal. stat căutate — și 
gi'ite — =-tod- mi, eficace, de an- 
treeaw-t Paralei ra soeeializarea 

■ te rele dntii
a-e taă'JoastoL fondul si tragerea, a 
tc-s: ~-a.ruu ■■ icra‘-.--e ma: slnB- 
să a ioc, confccan parametrilor fizici, 
psihici * tea^serameataH sportivi- 
tor. Nti ass recurtat !a antrenorul 
de tir djrtr-cn motiv care poate pă
rea phtoztHt’ tiauocui este. In esen-

ptffi
foart* pcțfce nur 
sa!

aees:

~2...€

FINALELE

CAMPIONATELOR INDIVIDUALE ALE JUNIORILOR

ȘASE SPORTIVI ROMANI I 
TURNEUL DE LA PRAGA

LA

în zilele de 23, 24 și 25 februarie 
se vor desfășura la Praga întrece
rile unui mare turneu internațio
nal, ia care au fost invitați spor
tivi din Austria. Anglia, R.D. Ger
mană, R.F. a Germanici. Elveția. 
Italia, Iugoslavia. R.P. Mongolă și 
România, acestora alâturîndu-îi-se 
reprezentanții țării gazdă. La acest 
turneu vor concura șase dintre 
sportivii noștri ce se pregătesc 
pentru campionatele europene de 
la Madrid fi»—13 mai), ‘ ' 
care Ștefan Pop (cat. 63 
Herman (cat 80 kg) și 
Alexandru (cat. 93 kg).

printre 
kg), Ion 
Dumitru

SANCTIONAREA UNOR 
COMPONENT! Al LOTULUI 

NATIONAL

Biroul federal, analizînd propu
nerile Comisiei de disciplină, a 
h-otârît sancționarea unor sportivi 
ai lotului republican, care au avut 
abateri de la conduita sportivă.

Gheorghe Boșcu (Rapid Bucu
rești) : retragerea premiului ce i-a 
fost atribuit după desemnarea ca 
cel mai bun sportiv al anului tre
cut și excluderea din lotul național 
pe o perioadă de 6 luni;

Constantin Georgescu (Universi
tatea Craiova), Giintcr Lintz (Agro
nomia Timișoara) și Constantin 
Melnic (Rapid București) : exclu
derea din lotul național pe o pe
rioadă de 3 luni ;

Ladislau Pall (Dinamo Brașov) : 
excluderea din lotul național pe o 
perioadă de o lună ;

Dorel Vitan (Dinamo București), 
Iacob Codrea (Dinamo Brașov), 
Grigore Păltineanu și Ion Botezatu 
(ambii de la Școala sportivă Ora
șul Gheorghe Ghewghiu-Dej) : ul
tim avertisment.

p.
V. Lspe'țSV. fț». E-rasT-rt șl M. 
fOLt-.-JÎ: (XCJ. Șasiori mari : 

?a (Vsgcr.ul Aredl. AL Pop 
Tg. Msretf. R Gtecraiia (Va- 
S. RC-TX3 a Tg. Mu-
E. Nazbi (U-iversrt«ea Ctoj): 

mici : Al Bebe rcrurersltatea 
D Andrica (Se. sp. Pe-.a), L La- 

(Vgg©-cD. S. Errt- (TOteruI Ti— 
---- ---- i (Gloria Arad): BRA- 

l : L Male*, (Se. sp- 
A- Knfță (Utovers.—- 

tea Craîcva). M. Schuman fDmamo Bra
șov). I. C:mtx»oâ fOFmoia ereieva) sl 
V. VtxU (Viitortil P. '-rtî); jaaioci mici: 
I. Szakacs (Șc. sp. Miercurea Ciuri. G. 
K-tu (Univarsiiataa cralcvaj. Ș*.. Posa 
(Dmamo Brașov). L Fe-encz (Șc. sp. 
M. CTum A. Pumltresce iVvAsrc:'. Pi
tești): ORAȘUL. GH. GHEORGHTU-DEJ, 
Jun’ori mari : P Orna (Vsewrta Pîava 
Neamț), c. COndurat (Șc. sp. Unirea 
Iași). C. Sacciuc (Șe. sp. Unirea last). 
V. Burlea (Victoria P. Neamț) ți M. 
Vagher (Șc. sp. OrașnT Gfl. Gliemgjtlu- 
Dej): juniori mici: V Cărbunarii (Sc. 
sp. Orașul Gh. Gheorghiu-Des). G. Ma- 
nole (Șc. sp. Orășel Gh. Gheorghiu- 
Dej). T. Mihalaehe (Sc. sp. Unirea lari). 
K ~------------------------------------------- ț>.

tona.').
tuni ori
C!i
sftl
Wn) șl X. Gh*ju
ȘOV, juniori mari 
Miwre» duc). 1

C. Uiununu (Politehnica Ga^Ui Si 
Rădescu (Șc. sp. Unirea Iași).

TRANSFERĂRI

în urma cererilor unor sportivi 
federația de specialitate a aprobat 
următoarele transferări : Ion’ Nyari 
$1 Mihai Bejenaru (Vagonul Arad) 
Ia Dinamo București, Teodor Pop 
(Șoimii Buzău) la A.S.A. Tg. Mu
reș, Dumitru Goga (IEFS) la Uni
versitatea București. Mihai Fabian 
(Universitatea Cluj) la Rapid Bucu
rești, Dumitru Tarcea (Straja Ora
dea) la Agronomia Timișoara, 
Tatriciu Petridian, Ioan Buzic, A- 
lexandru Toth și Lazăr Moldovan 
(toți de la Șoimii Buzău) la C.S.M. 
Sibiu, Gheorghe Humă (A.S.A. Si
biu) la C.S.M. Sibiu, Ionel Lazăr 
(Vagonul Arad) la C.S.M. Sibiu.

ță, o probă unică și, ca atare, cei 
care-1 practică trebuie pregătiți de 
către un singur antrenor. Chiar dacă 
am fi dispuși să acceptăm acest punct 
de vedere, trebuie să reținețn o. co
incidență; in toată această perioadă, 
paralel cu o oarecare creștere cali
tativă a nivelului de alergare pe schi
uri, a scăzut clar procentul preciziei 
la tragere. Inutil să amintim handi
cap mare are im biationist care tre
buie să recupereze la fond minutele 
pierdute în poligon sau să-și adauge 
la cursa propriu zisă și turele de pe
deapsă efectuate în urma tragerilor 
nereușite’ Pe scurt, din multe puncte 
de vedere, buna comportare la tir 
are multe urmări favorabile asupra 
clasamentului final.

Bate fiind aceste elteva constatări, 
ne putem pune întrebarea asupra ne
cesității antrenorului de tir In pro
cesul de pregătire 
noștri

Avansăm fdeea 
tir trebuie să fie
Jor ’ri’lîe so?rt711 or dtn e^egorla ti
neret. L-xtrairea inițială bine orien
tată a t’narikv sportivi este obligato- 

un epolaj corecte, 
atmosferice, arien- 
pcligon, însușirea 

asupra manipulării 
un«l experiențe in 

acest domeniu — sint toate elemente 
aie pregătirii ce nu trebuie predate 
întâmplător sau Învățate „după ureche' 
de către sportivi. Cluburile pot rezolva 
problema tirului prin angajarea cu 
ora a ușor speclaiști, fără a fi, ast
fel. supuse la mari eforturi materiale 

Rărnine de văzut în ce măsură este 
necesar un antrenor de tir șl la ni- 
ve?_J loturilor naționale. Avtnd In 
vedere situația existentă la cluburi 
trc’rnăm să credem eă da. Bineînțe
les. prezența lui nu trebuie să În
semne o separare a pregătirii la fopd 
și la tir. Concordanța perfectă dintre 
cei doi specialiști, antrenorul de fond 
și cel de tir, (ultimul subordonînd 
pregătirea condițiilor specifice ale 
bîatâonulul), este — credem — pe de
plin reel iza bilă.

rie. O poziție și 
simțul condițiilor 
tarea tactică din 
noțzimflor tehnice 
armei, acumularea

al biatloniștllor

eă specialistul în 
neapărat prezent, 

lamea-ele juniori-

Combinatul chimic din localitate
— unul dintre cele mai mari din 
țară — nu se putea să, nu influen
țeze modul în care oamenii își 
cheltuiesc timpul și dincolo de zi
durile lui. Poate că ar trebui șă 
începem derularea filmului activi
tăților sportive de masă cu acelea
— foarte multe — ce se desfășoară 
din primăvară pînă în toamnă. A- 
flîndu-ne, însă, în plin sezon hi- 
vernal, vom așeza pe locui întîj al 
clasamentului nostru sporturile de 
iarnă.

îndată ce temperatura a coborît 
sub zero grade, primul patinoar na
tural, amenajat și administrat prin 
grija asociației sportive „Chimica", 
a devenit locul preferat de_agre- 
ment ai multor locuitori 
veni. Atât de preferat, 
fost, dat șă asistăm la 
destul de aprinsă între 
responsabilități sportive 
asupra programului de funcționare 
a patinoarului, program considerat 
prea scurt. De dimineață (se fac 
pauze doar cînd mercurul începe 
să alerge către... plus) se desfășoa
ră campionatul de hochei al șco
lilor generale din oraș ; după-amia- 
ză —■ ÎB fiecare ?i ~ porțile sînt 
deschise pentru elevii care dpresc 
să se inițieze sau să-și perfecțio
neze arta alunecării pe gheață, pen
tru ca seara, să aibă acces, fără 
vreo... discriminare, ceilalți cetă
țeni, de la copiii de grădiniță (sînt 
foarte mulți) $i pînă la pensionari. 
Sigur, așa stînd lucrurile, vestea 
lansată de președintele consiliului 
orășenesc al organizației pionieri
lor, an,urna că „vom amenaja, chiar 
foarte ctirind, patinoare naturale in 
curțile cit mai' multor școli gene
rale" — este mai mult de cît îmbu
curătoare și așteaptă să se materia
lizeze. Să mai consemnăm, înainte 
de a încheia relatarea despre ac
tivitatea la patinoarul natural, că 
doar cu cîteva zile în urmă s-a 
terminat un reușit concurs_ de pa
tinaj viteză —- prima fază — în 
zilele viitoare urmînd a șe disputa 
etapa orășenească.

Fără a neglija ramurile pentru 
care performanța este cuvîntul de 
ordine, asociația „Chimica* a lan
sat multe inițiative menite să a- 
tragă muncitorii combinatului în 
practicarea sportului. Fără îndoia
lă, pe primul plan trebuie plasat 
campionatul asociației. Desfășurat 
pe parcursul întregului an, la 10 
discipline (după o consultare prea
labilă a amatorilor de sport din 
toate secțiile), manifestarea a atras 
pînă acum 500 de muncitori pe te
renuri șl în săli. La fotbal au fost 
înscrise 12 echipe, la handbal 8, la

din Țîrnă- 
încît ne-a 
o discuție 
factorii cu 
din oraș,

AZI, PLENARA

COMITETULUI FEDERAL
Azi. de la ora 9, la sediul C.N.E.F.S. 

(str. V. Conta nr. 16, et. 8) vor Începe 
lucrările plenarei Comitetului Fede
rației romane de tenis de masă. Vor 
fi prezentate o informare asupra des
fășurării activității din anul 1972, 
planul de măsuri și proiectul bugetu
lui pe 1973. Vor urma discuții. Cu o- 
cazia plenarei va avea loc și decer
narea trofeului celui mai bun sportiv 
al anului 1972 (tenis de masă), jucă
toarei Maria Aexandru.Radu T1MOF7E

(Urmarg din pap 1)

a unor echipe, a unor jucători. 
Este, credem, timpul să se înțe
leagă că velei»!, ca și alto spor
turi, necesită multă muncă, efor
turi deosebite, pasiune. De ce este 
nevoie să se apeleze de fiecare da
tă la exemple privind epoca lui 
Plocon, Fieraru, Nieolau, Drăgan. 
Derzei, Medianu și alții, și nu se 
poate vorbi de un nou ,.val", ea- 
pabil să pună în umbră generația 
trecută? Returul poate Oferi 
drul necesar. Depinde numai 
sportivi.

De asemenea, așteptăm ca for
mațiile studențești care activează 
tn prima divizie, să-și facă sim
țită prezența mult mai activ, să-și 
aducă o contribuție mai substan
țială la creșterea valorică * vole
iului nostru.

Se impune, totodată, crearea ți
nui climat de muncă și disciplină 
in cadrul cluburilor, care să per
mită folosirea eu maximum de 
randament a orelor destinate an
trenamentelor. Prea mult favori
zează, unele asociații ți cluburi 
printr-o atmosferă de îngăduință, 
manifestările de îngîmfare, vedetism, 
manifestări ce au repercusiuni ne
favorabile asupra întregii echipe. 
Exemplul clubului Steaua, care a 
dovedit de fiecare dată fermitate în 
aplicarea unor sancțiuni educative, 
ar trebui urmat și de alte cluburi.

Astă - seară, de la

O ATRACTIVĂ REUNIUNE
Seria galelor de box din Capitală 

continuă. Sîmbătă seara, de la orele 
18, sala Giulești va fi gazda unei 
noi reuniuni pugilistice la care par
ticipă sportivi fruntași din clubu
rile și asociațiile bucureștene. Reu
niunea se înscrie în rîndul compe
tițiilor organizate de clubul Rapid 
pentru cinstirea luptelor eroice de 
acum 40 de ani ale ceferiștilor și 
cu ocâzia sărbătoririi a 50 de ani 
de la înființarea clubului sportiv.

SE REIAU CAMPIONATELE

volei 8, iar la popice 12. „Cupa chi
mistului", „Cupa Mureșului și Tîr- 
navelor" (aceasta inițiată do 
C.J.E.F.S. .Mureș), precum și alte 
tradiționale întreceri prilejuite de 
o seamă de evenimente, au fost tot 
atâtea oca?ii pentru .membrii aso
ciației sportive de a se număra 
printre competitori.

De altfel, Petru Marincel, secre
tarul asociației, este, după cum a- 
veam să ne convingem din mai 
multe surse, „omul potrivit la locul 
potrivit* — contribuția sa făcîndu- 
se simțită în toate realizările pri
vind mișcarea și exercițiile fizice 
de la combinat.
...Șl ..VOINȚA" A RĂSPUNS 

PROMPT I
Aproape Ia concurență cu „Chi

mica" în ceea ce privește diversi
tatea de manifestări și «umărul de 
participanți, este as<xS<Sția sporti
vă „Voința* (secreta*, Zoltan Tâ- 
rok). Popicăria cu 2 piste, acoperi
tă, constituie punchil principal de 
atracție pentru lucrătorii din co
operația meșteșugărească a orașului, 
care doresc să se destindă după o- 
rele de producție. De multă popula
ritate se bucură schiul, acum, în 
plină iarnă. Pe Bucin și ia Păltiniș 
Sînt prezenți la fiecare sfîrșit de 
săptămînă 80-100 de membri ai a- 
sociației „Voința", iar consacraților 
li se adaugă, de fiecare dată, înce
pători. Agrement mai înseamnă aici 
și participarea la „Voințiade" (5 
ramuri de sport) și la întreceri zil
nice de tenis de masă și șah.

Secretarul comitetului orășenesc 
al U.T.C., Emil Deleanu, ne vorbea 
despre tendința din ce în ce mai vi
zibilă pentru sport și mișcare în 
aer liber a elevilor din Tîrnăveni. 
Pentru a ne referi la o manifesta
re recentă și inedită, consemnăm 
prezența membrilor asociațiilor 
sportive din școli generale și licee 
la concursul de patinaj viteză, pre
cum și la faza de masă a „Săniu
ței de argint*. Fetele — pentru pri
ma oară — vor participa ia ediția 
inaugurală a „Festivalului ansam
blurilor de gimnastică artistică" — 
manifestare inițiată de C.C. al 
U.T.C. și Ministerul Educației și In- 
vățâmîntului.

PERFORMANTA IN... 
ASCENSIUNE!

Revenim ia „Chimica'’. Echipa de 
rugby care activează în divizia B 
(situată pe locul III), echipa divizi
onară C de fotbal, prezența fotba
liștilor juniori în campionatul re
publican, a echipei de handbal șl 
a celei de popice în campionatul 
județean — iată prezențe îmbucu
rătoare la nivelul performanței 
sportive. Echipa de volei feminin 
a liceului 2 ocupă locul II în cam
pionatul republican școlar al elevi
lor, în timp ce alte 10 echipe de 
elevi sînt prezente în diverse alte 
întreceri cu caracter județean.

Firește, pentru toate aceste reali
zări era nevoie de oameni care să 
iubească sportul. Și s-au găsit. 
Printre primii — după cum mărtu
risea tovarășul Vaier Cucui, preșe
dintele consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport Tîrnăveni 
— au fost profesorii de educație fi
zică Teodor Mezaroș (școala genera
lă nr. 2), Dorina Duncan (liceul nr. 
2), precum și activiștii obștești 
Nicolae Bama și Ion Făgețan (fot
bal). Caroly Simeny (șah), Paul 
Szasz și Olimpia Popa (popice)

La Tîrnăveni se înregistrează, ca
tegoric, o învioarare a activităților 
sportive, îndeosebi a celei de masă.

Ion GAVRILESCU

ca
de

Un rol însemnat, în această direc
ție, îl an și antrenorii (nu este mo
mentul să reamintim cazuri pe 
care le-am discutat Ia vremea 
respectivă). Din păcate, prima eta
pă a returului debutează și cu un 
fapt nsplăeut: echipa Voința Arad 
nu se poate prezenta din lipsă de 
mijloace la partida ce o avea de 
susținut la București, cu Steaua. 
Să sperăm, însă, eă situația va fi 
urgent remediată,

O contribuție de seamă o pot avea, 
de asemenea, arbitrii. Aplicarea re
gulamentului în spiritul favorizării 
unui joc de calitate (fără a tolera, 
greșelile) poate determina o creș
tere valorică.

Așadar, începe returul. Și, odată 
cu el, renasc speranțele tuturor 
iubitorilor voleiului. Să dorim, deci, 
succes tuturor echipelor.

Etapa a Xll-a programează: 
masculin: Progresul — Electra,
Dinamo — Universitatea Cluj, 
I.E.F.S. —Tractorul Brașov, Vii
torul Bacău — CS.U. Galați; fe
minin: Medicina — Universitatea 
București, Constructorul — I.E.F.S., 
Universitatea Timișoara — Rapid, 
Dinamo — Universitatea Cluj, 
C.S.M. Sibiu -n Ceahlăul P. Neamț, 
Farul — Penicilina.

orele 18, în sala Giulești

PUGILISTICA
Programul galei cuprinde o 

de meciuri atractive. De pildă, ra- 
pidistul Cornel Hoduț va primi re
plica lui Augustin Iacob (Voință). 
Cei doi pugiliști se găsesc la cea 
de-a treia lor întâlnire. O altă par
tidă așteptată cu mare interes este 
cea dintre metalurgistul Ion Hodo- 
șan și Constantin Stan (Voința)- 
Spectatorii bucureșteni își amintesc, 
probabil, de momentele dificile prin

serie care a trecut Hodoșan în prima în
tâlnire cu boxerul de la Voința.

Este interesantă de urmărit re
intrarea în ring a campionului pe
nelor, Gabriel Pometcu. El îl va a- 
vea ca adversar pe tenacele meta
lurgist Ivanciu Răducanu, adversar 
redutabil pentru orice boxer de va
loare. Reuniunea mai cuprinde 
încă o serie de meciuri atractive, 
motiv pentru care avem convinge
rea că gala de la Giulești va sus
cita interesul cuvenit.

ergem
SÎMBATA

ATLUTTSM : Sala „23 August”, 
de ia ora 16: campionatele de 
sală ale seniorilor.

BOX : Sala Giulești, de la ora 
13 : gală amicală cu participarea 
unor pugiliști seniori din clubu
rile bucureștene.

HOCHEI : Patinoarul „23 Au
gust”. ora 16.30 : Dunărea Galați
— S.C. Miercurea Ciuc: ora 18.30: 
Steaua — Dlnamo (partide In ca
drul ultimului tur al campiona
tului).

SCRIMA : Sala Floreasca ti, de 
la orele 9 și 17 : turneul triun
ghiular (tineret) România — Bul
garia — R.D. Germană. întreceri 
la floretă fete sl spadă.

TENIS DE CIMP : Sala Steaua 
(ora 9) sl Sala Floreasca (ora 
13) : tntllnlri intre tenlsmenil lo
turilor României șl Ungariei.

TIR : Sala de la Complexul „23 
August", de la ora 8.30 și după 
amiază de la 14.30 — întrecerile 
.Cupei c.P.M.B." la pușcă ți 
pistei cu aer comprimat.

VOLEI : Sala Constructorul, ora 
18.30: Constructorul — i-E.F.s. (Af): Sala Progresul, ora 19 : 
Progresul — Electra (A.m).

DUMINICĂ
ATLHTISM : Sala „23 August", 

de la ora 9.30: campionatele de 
sală ale seniorilor ; Stadionul Ti
neretului, ora 10 : crosul M16 Fe- 
bruarie“.

FOTBAL : Stadionul Giulești, 
ora 9.15 : Rapid (tineret) — Meta
lul Mija; ora 11 : Rapid — Spor
tul studențesc; stadionul Ghen- 
cea, ora 10.30: Steaua — Electro
nica Obor; stadionul Dinamo, pra 
11 : Dinamo — Steagul roșu

RUGBY : Teren Constructorul 
ora 9.30 : Dinamo — Aeronautica; 
teren Tineretului II, ora 9.30 : 
A.S.E. — Lotul de juniori B; ora 
11 : Lotul de juniori a — Spor
tul studențesc (în „Cupa de ! 
nă“).

SCRIMA : Sala Floreasca 
de la orele 9 și 17 : turneul 
unghiular (tineret) România 
Bulgaria — R.D. Germană. Probe 
pe echipe (toate armele).

TIR : Sala de Ia Complexul «23 
August**, de la ora 9 : „Cupa 
C.P.M.B.“ la arme cu aer com
primat.

VOLEI : Sala Dinamo, ora 9 : 
Dinamo — „U“ Cluj (A.f), Dinamo
— „UM Cluj (A.m); sala Floreas* 
ca, ora 11 : I.E.F.S. — Tractorul 
Brașov (A, m).

lar-
n, 

tri-



Nr. 7320 Sportul Pag. a 3 a

MARGINAL!! LA MECIUL DE LA MIMES AL TRICOLORILOR NOȘTRI

NERESPECTAREA SARCINILOR DE JOC
DE CĂTRE TOȚI COMPONENȚA ECHIPEI

NÎMES, 9 (prin telefon, de la tri
misul nostru special).

Așa cum relatam și în transmi
siile anterioare, după meciul de 
miercuri seară, jucătorii noștri și-au 
efectuat un program de pregătire 
zilnic, normal, pe stadionul Căilor 
Ferate, pus la dispoziție cu amabi- nescu ne-a explicat că înlocuirea iui 
litate de către gazde. La aceste pre
gătiri s-a integrat și Lucascu. resta
bilit, chiar și Adamache a cărui ră
nire la deget a recidivat, din pă
cate, la un contact mai dur cu 
balonul.

între timp, .ne-am întreținut pe 
îndelete cu antrenorul principal al 
iotului nostru, Valentin Stănescu. 
EI s-a arătat satisfăcut de pregătii 
rea fizică a jucătorilor care au evo
luat împotriva lui Nîmes, de felul 
eum s-au angajat Ia efort, l-a mul
țumit și dorința lor de a se adapta 
rapid noii orientări tactice : mijlo
cul terenului să fie traversat cit 
nui rapid. A avut, desigur, și unele 
observații la acest capitol, amen> 
dtnd aplicarea mecanică a acestui 
deziderat, transmiterea paselor în 
mod precipitat, fără precizia ideală. 
Punctele slabe ale echipei, în con
cepția antrenorului ei : nerespecta- 
rea sarcinilor de joc de către «nit 
Jucători, tendința excesivă de a se 
avînta în față a lui Sătmăreanu și 
Dinu.

De altfel, prin prisma evoluției de 
la Nîmes, conducerea tehnică se 
gîndește la modificări în formula de 
echipă pentru jocul următor de la 
Barcelona. Astfel Dinu va fi retras 
în IțnȚa de fund, pe postul de fun
daș central, unde s-a consacrat. De
le? nu, pradă ușoară pentru Pîrcălab, 
va fi înlocuit de cățrș tiajnaj. în 
acest context, Bcldeanu, care a dat 
satisfacție în cele 30 de minute în 
care a evoluat, va fi introdus în 
linia de mijloc, iar Dobrin va pre
lua, în centrul compartimentului de 
trei mijlocași, sarcinile lui Dinu.

Scoaterea lui Dumitrache de pe te
ren, în primul meci, nu va însemna, 
automat, eliminarea sa din primii 
„11“, înaintașul dinamovist ur- 
mînd să apară, din nou, în prima 
formație în cadrul jocului cu Es- 

. panol Barcelona. Valentin Stă-

Dumitrache nu s-a datorat unei evo? 
Iuții necorespunzătoare, a fost doar 
un fel de sancțiune pentru ratările 
sale nepermise în ocazii favorabile. 
Ultimul antrenament aici, la Ni- 

mes, are loc vineri la prînz. după 
care se va pleca cu trenul spre 
Barcelona. Sosirea, la destinație, la 
ora 20,30.

Spicuim în continuare, câteva pa
saje din presa franceză care a de
dicat meciului cu OlympiQue Nî
mes spații consistente.

„L’EQUIPE" : „Românii au abor
dat acest meci cu multă voiciune, 
animați vizibil de cele mai bune 
intenții. La rindul său, Ninieș și-a 
luat in serios postura de cijalan- 
ger, reușind în repriza întâi să joace 
chiar rolul principal, șub impulsul 
trio-ului Mezy, Adams, Fieitas Ro
mânii ne-au făcut să admirăm Ia 
ei o remarcabilă tehnicitate (mai a- 
les Dobrin și Dinu), dar ei nu și-au 
încercat șansa decit în șuturi dels 
mare distanță, neputind periclita, 

serios poarta lui ljanui. Sau 
alteori, dimpotrivă, au ezitat să șu- 
teze, tocmai atunci cînd se găseau 
în excelente poziții. Indiscutabil, 
acest meci amical a test remarea- 
bii prin ritm și prin intensitatea din 
prima repriză. După pauză, oaspeții 
noștri au exercitat o presiune des
tul de vie. Apărarea lui Nîmes, în 
frunte cu Malabave (n.n. înlocuito
rul, în repriza a IT-a, al portarului 
Landi), are reale merite in evitarea 
egalării”.

„MIDI": De-a lungul meciului, 
românii și-au arătat valoarea, am

putut admira abilitatea lor in con
ducerea mingii, demarcajnl și rapi
ditatea evoluției. După pauză, jocul 
s-a orientat către e netă dominare 
a oaspeților, tn perioada in care 
au încercat egalarea, eforturile tor 
au fosț zădărnicite din cauza cali
tății șuturilor, domeniu în care se 
pare, că atacanțij dannbieni uu sim 
prea puternici. Diu echipa interna
ționalilor români ne-au plăcut Ră- 
ducanu. Dobrin, Reldeanu șl Dinu"

„LE PROVENCAL' : A fost un 
meci foarte bun, in care, prima re* 
priză s-a jucat intr-un ritm cum 
de mult nu am mai văzut. Românii 
ne-au plăcut prin tehnica lor, dar 
din păcate o tehnică prea lentă și 
neadaptat * jocului. De altfel, prea 
amorezați de balon. Dumitrache și 
Dumitru au ratat de două ori go- 
lilL tocmai pentru că. deși in situa
ție de șut, au mai făcut o pasă la
terală in pios. Meci plăcut, pe care 
cei ce nu au venit miercuri seara 
pe stadionul -Jean Bouin-, au dace 
să-l regrete".

Radu URZICEANU

—

INTERVENȚII FAZA" ACUM

CU AJUTORUL JOCURILOR-ȘCOALĂ
Timpul curge! S-a intrat, iată, bine 

In februarie, ultima lună a iernii, 
acuși-acuși va veni și acest mult aș
teptat 11 martie, data primului joc al 
returului, s-a înmulțit, considerabil, 
numărul jocurilor amicale, cele care 
anunți. de ohicei, apropierea impor
tantului eveniment fotbalistic pentru 
toate divizionarele A.

Ceva mai grăbită decit colegele ei 
se anunță a fi, în această perioadă 
preeonipetiținnală, echipa Rapid. Și 
pe bună dreptate: formația ferovia
rilor bueureșteni a rămas singura re
prezentantă a fotbalului nostru în 
sferturile de finală ale cupelor euro
pene și incontestabila valoare a pres
tigioasei Leeds United justifică, în
tru totul, hărnicia giuleștenilor în do- 

1 mai 
jocuri, programate la mij- 
finete săptămînii.
cum se înțelege și dintr-un 
înțelept proverb -si, nu tot

tigioasei Leeds United justifică, în
tru WJ.Ul, g. -ur- teunw
meniul prcparativelor, volumul 
mare 
ioc și

Dar 
vechi 
ce-i mult e și bun : dacă lucrurile nu 
sint chivernisite cum trebuie, dacă

de 
la

Și

din aceste partide fotbaliștii nu se 
aleg cu maximum de profit.

Am urmărit două dintre meciurile 
desfășurate la mijloc de săptămină, 
cu divizionarele C, Flacăra ’ roșie șî 
Electronica, și gtn rămas cu impresia 
că, de flecare dată, la sflrșitul celor 
două reprize, beneficiul de ansamblu 
al jucătorilor rapidiști n-a fost unul 
pe măsura eforturilor fizice, al risi
pei de energie depusă în condițiile 
terenului acoperit de zăpadă (în me
ciul cu Flacăra roșie) sau cu o crus
tă de gheață (cu Electronica). S-a a- 
cumulat cantitate (și asta nu-i rău), 
dar mai puțin CALITATE (ne. refe
rim la orientarea jucătorilor în te
ren, la conținutul tactic al execuți
ilor tehnice) pentru simplul motiv că 
respectivele jocuri disputate în pre
zența publicului n-au avut acel ca
racter, necesar, de antrenament, de 
repetiție în vederea joeulul de dumi
nică. Și, întrucît n-au fost puși tn 
condiții dă repetare a unei teme de 
joc, a” unor scheme, ș.a.m.d„ actorii.

LA ÎNCEPUT DE DRUM DOUÂ ECHIPE
CARE NU SE

Intr-o veritabilă zi de primăvară, 
joi după-amiază, la Timișoara, pe un 
teren foarte bun, zvintat (în timp ce 
Rapidul se chinuia pe „Giuleștî*, pe 
un ctap de joc greu, cu o crustă de 
zăpadă!) liderul seriei a doua a divi
ziei secunde, Poli, a întilnit pe C.S.M, 
Reșița. Sigur, avînd in vedere carac? 
terul acestei partide (de pregătire) 
și stadiul în care se află toate echi
pele acum, rezultatul Interesează mai 
puțin (2—0 pentru gazde prin golurile

PE TEME ACTUALE

CEALALTA FAȚA A MEDALIEI...
Divizia noastră națională E a realizat în ulti

mul timp două performanțe deosebite :
1. A oferit primei divizii un golgeter de forța 

lui Roznai ;
2. A făcut din aceeași primă divizie o simplă 

șală de tranzit, pentru Troi, spre echipa națio
nală.

în aceste rînduri nu vom face elogiul celor 
doi foști divizionari B, cl vom profita de acest 
pretext pentru a cerceta și cealaltă față a me
daliei.

Cealaltă față a medaliei este virsta jucătorilor 
din divizia B.

Să luăm cîteva
Gloria Buzău, de pildă, are în lotul 

cinci jucători de 18 ani, unul de 30, 
și unul de 35. Să recunoaștem că e cam mult pen
tru o echipă recent venită din divizia C. Delta Tul- 
cea, o altă echipă tînără, are nu mai puțin decît 
12 jucători de peste 26 de ani. Știința Baciu, 
echipa universitară, numără și ea nouă studenți 
întîrziați în fotbal, peste 26 de ani. Metalul Tir- 
goviște adăpostește cinci jucători de 30 și 31 de 
ani ; F. C. Galaii — încă cinci între 29 și 32 de 
ani. Politehnica Galați are șapte studenți venera
bili între 27 și 32 de ani. Sibiul numără cinci ju
cători de peste 30 de ani, iar Electroputere Cra
iova întrece 
baliști peste

Exemplele 
zece jucători 
găraș, 13 — .
aici, asigurîndu-vă că în toată divizia națională B 
există asemenea exemple, cu excepția Politehnicii 
Iași, care, renunțînd la Cuperman și Moldoveanu, 
a rămas cu un singur jucător mai „copt4* — l-am 
numit pe Romilă I — toți ceilalți fiind fotbaliști 
foarte tineri.

Cam aceasta este situația. Cei vizați — ne refe
rim in primul rînd la conducerile echipelor — vor 
aduce bineînțeles obiecțiuni în serie, pornind de 
la... vîrsta fiziologică și încheind cu dreptul legi
tim al fiecărei echipe de a-și guverna singură in
teresele. Dar, problema vîrstei în divizia B ră- 
mîne în picioare, chiar dacă interesele de circum- 
stanță pot aduce obiecții aparent întemeiate.

Ca un fenomen general, se simte că fluxul ]u-

exemple.
său de 18, 
trei de 31

(oarecum) acest record cu patru fot- 
32 de ani !
pot fi continuate. Minerul Anina are 
între 27 și 32 de ani. iar Chimia Fă- 
între 26 și 31 de ani. Ne vom opri

cătorilor divizionari A în drum spre B, (Jupă ter
minarea activității în prima divizie — vezi ațitea 
și atîtea cazuri, în frunte cu Rakșț si Ian cu — 
formează un adevărat baraj pentru promovarea 
jucătorilor tineri, care, chiar dacă ajung In lot, 
continuă să-și aștepte rindul pe banca rezervelor.

Care ar fi soluția pentru stimularea promovării 
masive a tineretului sau, în orice caz. pentru o 
mai curajoasă promovare a jucătorilor tineri ’

In așteptarea curajului care nu vine, se stu
diază în ultimul timp problema Instituirii unor 
restricții de vîrstă, care să înlăture barajele. în 
această direcție există pos;bilități multiple. Una 
din ele ar fi instituirea unui cuantum minim de 
jucători tineri, de pildă, pînă la 23 de ani. O even
tuală fixare a acestui cuantum la 12 Tntr-un lot 
de 18 ar asigura o masivă prezență a tineretului. 
Și totuși, chiar și in acest caz, ar exista pericolul 
ca rutina să aliniez* la fiecare joc țase jucători 
trecu(i de prima tinerețe și doar cinci tineri. O 
altă posibilitate ar fi Bmttarea maxtmâ a jucă
torilor trecut! de o anumită vîrstă. Prezența a 
numai doi jucători bâtriai In echipă ar permite 
o altă structurare a lotafaL în acest caz a- ft 
foarte interesant să se stabilească. însă, cadrul 
noțiunii de jucător bătrin.

Oricum, problema vîrstei rucătoriloc din divi
zia B este deosebit de arzătoare.

Veți întreba desigur: ce se IniimplA dacă o 
echipă divizionara B sre mai mulțl Jucători valo
roși în jurul vîrstei de 28 sau 29 de ani. adică o 
vîrstă care reprezintă, tn orice caz. aoofeul valo. 
ric al fotbaliste bal ? Răspunsul nu esț» dificil : 
o valoare adevărată ar trebui «â-«: găae-.acâ sn 
loc tn prima divirie ptnă U aceasU vârstă. De 
cele mai multe ori, pretinsa omofeaitate raîsrică 
a echipei, „realizată*, la nivelul divirie- B. prin 
păstrarea grijulie a jucătorilor maturi, se trans
formă într-o frină care sSrțește prin .catastrofe* 
neașteptate.

Problema vîrstei jucătorilor din divizia B este 
o realitate obiectivă. în aceste condiții, dirijarea 
procesului de întinerire devine o necesitate. Totul 
e ca restricțiile... eliberatoare să fie urmarea unui 
studiu competent..

I
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SENIORI

60 m 6, 6 Tamaș Szabo București 12.2.72 60 mg
6, 6 Gh. zamfirescu București 12.2.72
6. 6 Toma Petrescu București 12.2.72 Lungime6, 6 Al. Munteanu București 12.2.72
6, 6 Sandu Mitrofan București 12.2.72 Triplu
6, 6 Dorel Cristudor București 19.2.72 înălțime
6, 6 Gh. Zamfirescu București 26.2.72 Prăjină
6, 6 Gh. Zamfirescu București 9.3.72 Greutate

RECORDURILE REPUBLICANE DE

VALERIA BUFANU
NU VOR

Șl CORNELIA 
PUTEA DEVENI

IN ACEST AN
CAMPIOANE ALE ROMÂNIEI

de-Printre cererile de transfer 
puse la F.R.A. s-au aflat și cele 
ale atletelor Valeria Bufanu și 
Cornelia Popescu, ambele dorind 
să treacă de la Rapid la Dina
mo. Cele două sportive fruntașe 
nu au insă dezlegarea clubului 
Rapid, astfel câ — la insisten
țele lor — au fost transferate cu 
„carantină", conform articolului 
5 din regulamentul de transfe
rări al F.R.A. Din această cauză, 
Valeria Bufanu și Cornelia Po
pescu nu vor putea participa, 
timp de un an, la întrecerile in
terne oficiale, decît în afară de 
concurs. Deci, în 1973 ele nu vor 
putea cuceri titlurile de cam
pioane ale României nici în în
trecerile de sală, nici în cele în 
aer liber !

In schimb, același articol 5 
prevede că : „Sportivul transfe
rat pe baza acestui articol poate 
participa Ia antrenamente. Dacă 
este component al lotului repu-

----------------------------------------- u—,

G1NDESC DECtT LA DIVIZIA A
marcate de Dașcu, în finalul primei 
reprize, șl Surdan, la cîteva minute 
după pauză). Jocul ca atare, însă, uf- 
mărit de un neașteptat de mare nu
măr de spectatori, jocul celor două 
echipe, spuneam, a relevaț cîteva ele
mente Interesante, mai ales că o for- 
ruație vrea să rămînă în prima scenă, 
iar cealaltă vrea să revină „acolo 
sus“. Și atenția s-a îndreptat spre 
realizările celor două team-uri toc
mai prin prisma idealurilor lor.

O primă constatare. Ambele echipe 
foarte bine pregătite sub aspectul fi
zic, chiar dacă antrenării se temeau 
Înainte de meci de o oarecare obo
seală datorată pregătirilor intense 
continue pe egre Ic fgc, Ambele echi
pe au avut „goluri". Reinhardt, de e- 
xemplu. nu r-a putut folosi pe Bel- 
dear.u (plecat cu litul național), Gaș- 
par (gripat) și Kafka (reținut la Re
șița de un examen). Antrenorii Ion 
Ionescu și X. Godeanu au avut pe 
lista indisponibilităților pe Sohiojju 
(& Complicație lg rinițhi), Covalcic 
(entorsă) ți Regep (gripat). Așa îneît, 
cele douâ formai:; ap apărut în ur
mătoarele alcătuiri: „POLI" TIMI
ȘOARA: Gaboraș — Popa, MehedințU. 
Ărnâutu. Maier — Mihalcic, BungSu 
— Gherla. Da’cu. Bojțn, Floareș.

C.S.M. REȘIȚA: Gotnea — Rednic, 
Geeeceviei. Kiis. Rădulescn — Puș
caș, Dada Geargescu —Atodiresei, Si- 
iaăhi. Nesterovici. Florea.

JȘ ...n pentru resl-
Jeni. t care permanentă în te- 

B angajări mult» șl inspirate,
■ z - ■ z ■ - • pc extreme și

extreme!» spre centru. Din păcate, 
Crea poțiae șaturi la poartă. „Poli"

picioare, fiind 
de experiența

se pune mai greu pe 
dominată, parca, psihic 
unei divizionare A și de lipsa extre
melor sale clasice, indisponibile. A 
doua impresie s-a născut după 15 mi
nute de joc. Combinînd prea mult în 
atac și neșutînd decît rar la poartă, 
resițenii șl-au pierdut superioritatea 
relevîpd în continuare carențe în fi
nalizare. Tn timp ce studenții, cu ac
țiuni mai simple și pase decisive (nu 
toate reușite), au trădat resursele 
unui stil ofensiv care i-as putea a- 
duce mylte bucurii...

Schimbări multe în repriza secun
dă. Am reținut doar doua cu semni
ficații pregnante în dinamica jocului: 
Neagu în locul Țut Atodlresei și Sur- 
dan tn locul Iul Bojin, făcînd pe
reche, la mijloc, cu Gherga. Neagu 
avea să întărească -r spre nemulțu- 

• mirea antrenorului Reinhardt — bota 
eombinativă și lentă a ofensivei reșl- 
țene, Sh timp ce noua linie ©ediană 
a studenților, („Poli" are nu mal pu
țin de șase mijlocași!) urma să dea 
mal mult dinamism echipei. Și o altă 
remarcă în privința timișorenilor: 
JBungău a fost neașteptat de activ 
timp d? 90 de minute, ca mijlocaș și 
ca extremă stingă, Iar vîrful Dașcn 
s-a dovedit un atacant foarte insis
tent și cu un deosebit simț al demarr 
cării.

Desigur, a fost Un JOC DE PRE
GĂTIRE și nu se poț trage concluzii 
decisive. Dăr toate aceste impresii 
pot folosi, cit de cît, în viitorul apro
piat, cînd pretențiile vor crește Indis
cutabil.

nftafi to^teren au dat deitule replici 

ge’ loc, regizorul (a se 
rul) aflîndu-se, undeva, 
scenei.

Era greu să-i strigi, 
acolo lui Niculescu că, .............. ..
expediate spre careul mic, el trebuie 
sa părăsească linia porții, sâ tempe
rezi ieșirile hazardate ale lui Cirigo- 
raș, să-i retușezi poziția lui- Pctrea- 
nu (tentat să se plaseze in interiorul 
terenului clnd faza cerea, mai degra
bă, să-și păstreze locul la margfne), 
in sfîrșit, să-1 determini pe (îodrea 
ssă-și marcheze mai atent, cu un mai 
bun plasament, adversarul direct.

Intervenția pe „fază" a antrenoru
lui ar fi foșt, desigur, posibilă numai 
în eventualitatea în care meciul cu 
Electronica, ca și cel cu Flacăra ro
șie, ar fi avut acea tețită de JOC- 
ȘCOALA, ce permite profesorului 
să-ți oproescă elevii In timpul lecțt- 
»1, ori de cîte ori este necesar, să le 
tțrate, pe loc, în ce constă greșeala și 
șă-i... inspire In corectarea for.

Din păcate, însă, Rapidul nu este 
de loc un caz izolat. Sînt și alte mul
te divizionare A care, în loc să fo
losească din plin această perioadă 
rempetiționalâ (de punere lâ punct 
a efectivelor, dar și a MECANISMU
LUI DE JOC) renunță, aproape to
tal, la jocuri-școaiă (atît de‘ reco
mandate la ctirșul de perfecționare 
al antrenorilor) de dragul acestor 
partide amicale, desfășurate — și la 
mijioc de săptămină — în prezența 
ptibliculiii,_ nu întotdeauna receptiv 
la necesitățile de moment ale echi
pei lui faVnrite.

Prezentele rînduri pledează, deci, 
pentru reconsiderarea jecului-școaiă, 
îr sensul ca echipele nostre din pri
ma divizie sări acorde ACUM mai 
multă atenție, importanța pe care o 
Rjeritâ. Pentru că, repetăm, meciul 
de la mijloc de săptămină trebuie să 
tie, mai ales în momentul de față, 
mai întîi o lecție de antrenament, la 
afîrțitul căreia echipa, jucătorii ei, 
să tragă toate foloasele. Altfel, orice 
confruntare pro forma care nu Im.pll- 
că și calitate, nu vizează un progres, 
este, în ultima analiză, un fapt inutil.

G. NICOLAESCU

greșite, fără ca cineva să le corecteze 
pe loc, regizorul (a se citi antreno- 

‘ ‘ in afara...

de 
ia

pildă, de 
centrările

F. C. ARGEȘ —
S. C. KARL MARX STADT 0—0

în compania echipei S.C. Karl Marx 
Stadt, F.C. Argeș a realizat 0—0. A lost, 
un Joc de pregătire reușit, în care an
gajamentul fizic a fost pe primul plan, 
ambele echipe făcînd risipă de ener
gie. Antrenorii Halagian și Dima au folosit următoarea formație : Stan — Cio
lan (Pigulea), Olteanu. Barbu (Vlad), 
IVan — Mustățeq, M, Popescu _ Radu, 
Casai, Roșit, Jerean. Astăzi, F.C. Argeș 
susține cel cțe al doilea joc șl ultimul 
din acest turneli, întîlnind pe F. C. 
Cari Zelss Jena.

A.S.A. TG. MUREȘ VA EFECTUA 
UN TURNEU IN R. D. GERMANA

între 12 ș.l 20 februarie, A.S.A, Tg. Mu
reș va Întreprinde uri turneu de două 
Jocuri In R.D. Germană. în ambele par
tide (ce se vor disputa in, zilele de 
miercuri șl duminică ale săptămînii vi
itoare) echipa română va întllnl for
mația F.C. Hansa Rostock.

La 21 februarie, la Sofia 
BULGARIA A — ROMANIA B 

(JUNIORI)
Paralel cu echipa Intil. 

selecționata de perspectivă 
Iile Savu și Silviu Avram) 
pregătirile pentru întîlnirile lnternn|i;4- 
ria’e p.e care Le va susține în viitorul 
apropiat. Prima dintre, ele va avea loc 
la Sofia (2; februarie), în compania na
ționalei de Juniori a Bulgariei, printre 
jucătorii selecționați se numără : Mo- 
raru, Gh. Dumitrescu, Pintea, Florea, 
$urengh,in> Postelnlcu, Eremia, etc. Pină 
lâ acest prim contact ’internațional, e- 
chipa va susține patru Jocuri de pre
gătire în București.

TURNEUL ECHIPEI STEAUA 
IN IRAN

întorși zilele treeuțe din turneul în
treprins în Siria șl Liban, fotbaliștii de 
la Steaua vor efectua. între îj șl 24 
februarie, un turneu de ‘ ‘ ’
Iran.

JIUL PETROȘANI — METALUL 
DROBETA TURNU ------------

3-1 (3-1)
Jocul dintre cela două formații a plă

cut celor aproape 1000 de spectatori, 
echipele s.-au mișcat destul de bine, cu 
toate că terenul prezenta unele, inconve
niente. Jiul s-a impus în prima repriză 
cînd a înscris prin Roznai, Szabados și 
A. Naghi. Pentru oaspeți a marcat Pic
tau, din lovitură, de la 11 metri, (S. BA- 
LOI — coresp.).

de juniori, 
(antrenori : 

șl-a Wcop.it
•lițflrul

trei Jocuri îxt

SEVERIN

„DIALOG44 ÎNTRE
ARBITRII BLJCURESTENI 

Șl CRONICARI
C.M.B.E.F.S. prin prof. Traian Tomeses, 

Hrireesul- conducător al secției de fot
bal, a organizat joi seara un interesant 
„dialog14 între arbitrii bucureșteni, în 
frunte cu cei din lotul A (Clheorghc Li» 
mona, Aurei Bentu, C. petrea, N. l’etrt- 
ceanu, Gheoagho Popov-k-i, Clievorc chf- 
migean, Alexandru Pîrvu și C. Niculescu 
și cronicarii de fotbal .

„Oștile" au stat față in față, tntr-o 
atmosferă amicală, iar discuțiile anga
jate au însemnat, în fapt, o colaborare 
menită să ducă la înabwnătavirea arbi
trajelor. dar șj la Q apreciere- eît fflM 
Judicioasă .a acestei activități plina da 
răspundere.

Mircea BÂTRÂNU

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR C
D»4! ».»Lieex* pentru prima oară 

in c. . iz a C. formația LACti L ESU 
SOVATA a avu» o comportare bună, 

tur, tenninlnd pe locul IV, în seria 
a Xf-o. Acuta, jucătorii eehioei, sub 
rwxiarerea antrenorului Domoko» Vo
tam, »e pregîtesc tamsinic Lotărlți 
lă-sj aMaținft ’eccl fruntaș. CBIe 
trei surteniîe in lot In pe
rioada preronpeUțitmală: Bartha (de 
ia Sticla Tlraăveni). Kurko (Viitorul 
Gheorgnier.:) și Dascăl (A.S, Ineu). Se 
eaf duc tratative pentru transferarea 
tucAtorului Adam de la A.S A. Tg. 
Mures.

COMAN ȘI-A RELUAT 
ANTRENAMENTELE

Echipa Șoimii TAROM, cu un lot 
de 19 jucători, Iși continuă pregăti
rile la Sinaia, supravegheată de an
trenorii Petre Dragomirescu și Gheor- 
ghe Cacoveanu. Se speră ca, la flneje 
întrecerii, această echipă sâ ocupe 
un loe fruntaș, avlndu-se in vedere 
ccnsoifdarre reeentă a formației cu 
cîteva nume cunoscute. Le reamin
tim: Mircea Mărdărescu și Deheleanu 
(ambii de la Steaua București) șl Gh. 
Georgescu (Prng»București).

★
U. M. TIMIȘO.ihA, echloa pregă

tită de doi fctstru.'tori, Iosif 
Varga d Gheorțhe Ceman se antre
nează ir.teni lwînd in »ală și In aer 
liber. Le tul «ior4r.de următorii jucă
tori: Tudora, TVnea, Vaneu — por
tari, Morar. Ramts. Lunescu. Scbuek, 
Vițe — fundași, B>sta-_ SzMce. Guț-ali, 
Craociu — mi.Toeasi. Laurertțtu, 
Belanov, Miro, Lața, Taugner, Tamaș, 
Raicu — Înaintași.

U.M.T. a perfectat meciuri amicale 
cu echipe puternice, ca U.T.A., Poli
tehnica si C.FJL Timișoara, Vulturii 
Textila Lugoj etc.

P. FAXTȚA — coresp.

Lipo>-

Meciurile amicale sint în toi Sportul studențesc, de pildd. după ce ress.nJi 
a susținut o întilnire de verificare cu Progresul București (în fotografie, 
studenții avind tricouri in carouri) vp disputa mîine pe stadionul din 

Giulcțti o nouă partidă, de data aceasta cu Rapid București

PROMOVAU DECENT ÎN „(C“>>v >

PI1IWR81 fă IAU. PRIVEȘTE SPRE DIVIZIA B !
De aproape doi ani, după o absență 

de J3 de ani. echipa fotbaliștilor mineri 
din Cavnlc a promovat din nou Vntr-o

SALĂ
&NIOARE

TRĂGĂTORII DE LA

7, 7 Ervin SebSsiien
7, 7 Viorel Suclu
7,92 Carol Corbu 

16,94 Carol Corbu
2,17 Șerban Ioan
5,12 Dinu Plștalu 

18,OS Adrian Gageț

București 
București 
București 
București 
Viena 
București 
București

60

60

m

mg 
Lungime 
înălțime 
Greutate

7, 4 Mariana Goții
7, 4 El. Monoranu
7. 4 Mariana Goth
7. 4 Valeria Bufany
7, 4 Adriana Surdu
8. I Valeria Bufanu
6.56 V. Viscopoleanu
1,86 lotanda Balaș

17,13 Valentina Cioltan

București 
București 
București 
București 
București 
București 
Viena 
Leningrad 
București

ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 2 BUCUREȘTI

PE DRUMUL PERFORMANȚEI

POPESCU

I• •••

blican, Biroul federal va analiza 
și va hotărî oportunitatea folo
sirii sale în întîlnirile interna
ționale și in concursurile inter
ne. la acestea din urmă numai 
în afară de concurs".

Așadar, exrapidistele vor pu
tea participa liniștit — în cazul 
cînd vor obține aprobarea Bi
roului federal — la întreceri in
ternaționale oriunde pe mapa
mond, vor putea deveni (even
tual) campioane europene de 
sală la Rotterdam și campioane 
balcanice ia Atena, dar nu vor 
putea cîștiga titlurile de cam
pioane ale României... Este, fără 
discuție, un nonsens. F.R.A. ar 
trebui să-și revadă regulamentul 
de transferări, astfel ca anoma
lii de acest fel să nu mai fie 
posibile. Oricum, urmează un 
sezon intern fără Valeria Bufa
nți și Cornelia Popescu pe po
diumul premiantelor !... (Dinamo) in postură de gimnast. exe-Săritorul cu prăjina Cristian Ivttn

cutincl un exercițiu la paralele

Zilele trecute a avut loc în Capi
tală un reușit concurs de tir la arme 
cu aer comprimat, la care au parti
cipat numeroși tineri. Organizatoa
rea acestei competiții a fost Școala 
sportivă nr. 2 București, a cărei sec
ție de tir a debutat recent în activi
tatea de performanța.

Secția, grupa de pușcași, înființată 
în urmă cu doi ani (antrenor prof. 
N. D. Staicu) a făcut progrese evi
dente și din cei 45 de trăgători, cjți 
frecventează regulat orele de antre
nament, în momentul de față 10 sînt 
sportivi de perspectivă. Dintre țln- 
tașii școlari care, după părerea pro
fesorului Staicu, vor deveni în cu- 
rînd eoncurenți... periculoși pentru 
component» lotului de juniori, amin
tim, în primul rînd, pe Niculina Io
sif, creditată cu 573 p la proba de ar
mă standard 60 focuri culcat și cam
pioană a țării la junioare mici, Sorin 
Manea — 542 p la armă standard 
3X20 focijri (cifră egală cu norma de 
clasificare categoria I) și Dan Pan
tazi, 344 p la pușcă cu aet compri
mat 40 focuri.

356 p, 2. V. Marius (Metalul Bucu
rești) 353 p, 3. G. Calotă (I.E.F.S.) 351 
p, pe echipe: 1. Metalul 1058 p, 2. 
C.S, Școlarul I 1032 p, 3. C.S. Școla
rul II 931 p, fete: 1. Silvia Raț (Me
talul 357 p, 2. Gabriela Răduțu (Me
talul) 329 p.

divizie de fotbal. Evenimentul a fosi 
cinstit cum se cuvine, amenaj.lndu-sa 
un teren regulamentar cu o mică tri
bună instalațiile anexe.

• Despre pregătirile băieților dtp cavnlc am cules vești de la secretarul asocia
ției sportive Minerul, Zoltan Debreczenl. 
Dinsul ne-a relatat că este In curs de 
construcție un alt stadion, în raza Unui 
complex de baze sportive pentru urmă
toarele discipline : fotbal, volei, hand
bal, tenl3 de cîmp. Cit despre echipă, 
ea se formează dintr-un lot de 22 de 
jucători aflați sub conducerea a doi In
structori voluntari, foști compopenfl al 
echipei de fotbal : Marcu Alexanprescu 
ți Stefan Mezei. iată componența lotului: 
Ficzai, St. Marin — portari, Lakrier. pop, 
D. Blâzs, G6r6g, Făreaș, T. Pop, Lun- 
can, Mărgineanu, Kișs — fundgșt, Botoș, 
Pracsiu, Aug. Varga, Frăsinear.u — mij
locași, Tmor, Ciutacu. Costea, Alex. 
Varga, Mika, Csatlos, Daubner _ Îna
intași.

Echipa se gîndește serios Ia promova
rea în Divizia B. Ar fi o performanță 
spectaculoasă, socotită posibilă tn ora
șul Cavnlc.

T. RABȘAN N. TOKACEK, coresp.

LA 18 FEBRUARIE 1973

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES

lată acum și rezultatele concursu
lui inaugural, „Cupa Școiii sportive 
nr. 2 București": pușcă cu aet com
primat băieți: 1. D, Pantazi (Șc. sp. 
2 Buc.) 344 p, 2. C. Lisnîc (C.P.M.B.) 
343 p; 3. S. Manea' (Șc. sp. 2 Buc.) 
338 p, pc echipe: 1. Școala sportivă 
2 Bucuresți 997 p, 2. C.P.M.B. I 993 
p, 3. C.P.M.B. II 863 p; fete: I. Nicu- 
Iina Iosif (Șc. sp. 2 Buc.) 337 p, 2. 
Ștefania Iyanovici (C.P.M.B.) 309 p, 
3. Elena Florea (C.P.M.B.) 308 p, pe 
echipe: 1. Școala sportivă 2 București 
I 925 p, 2. C.P.M.B. 1 875 p, 3. Școa
la sportivă 2 București II 7.37 pj pis
tol cu aer comprimat — băieți: t. 1. 
Cojqfarq (C.S. Școlarul București)

Duminică 18 februarie a.c., Adminis
trația de stat Loto-Pronosport organi
zează o nouă tragere excepțională Prb- 
noexpres care vine cu o bogată listă de 
gremli : autoturisme bAClA 1300 șl DA

TA 1100, excursii în URSS — partea 
sudică — pe itinerarul : MOSCOVA — 
ALMA-ATA — TAȘKENT — BUHARA 
— SAMARKAND — DUSAMBE _ AS- 
HABAD, durata cca. 21 zile, excursii 
în Turcia cu autocarul durata cca. 8 
zile precum șl numeroase ciștlgurl In 
bani de Valoare fixă și variabilă.

Pentru stabilirea numerelor clștigătog- 
re se vor efectua 5 extrageri de cite

8 numere din 45. în total se vor extragg 
40 de numere. Procurați-vă din vreme biletele.
• Tragerea LOTERIEI ÎN OBIECTE va 

avea loc duminică 11 februarie 1973 îa 
București în sala Clubului Finanțe Bănci 
din strada Doamnei nr. 2, cu începere de la ora 18.00.
• Astăzi este ULTIMA ZI în care vă 

mal puteți depune buletinele pentru con
cursul Pronosport nr. 6 de duminică 
11 februarie a.c., al cărui program este 
alcătuit In întregime cu meciuri din campionatul italian.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 9 FEBRUARIE 1973

i FOND GENERAL DE PREMII : 1,234.581 Iei din care 121.811 lei report.
32 15

27

EXTRAGEREA 1 : 16 4 10 79 40 52 87
EXTRAGEREA a H-a : 77 41 68 71 8 67
Plata premiilor va începe în Capitală de la

martie ; în țară, de
17 februarie, pină la 26 

la 21 februarie pînă la 26 martie 1973, inclusiv.

Wcop.it
ior4r.de


CAMPIONATELE EUROPENE
DE PATINAJ ARTISTIC

TREAPTAPENTRU A 5-A
evoluție care 
alocuri, asul

OARĂ PE PRIMA

A

ASTĂZI, LA LAKE PLACID-PRIMELE COBORÎRI
DIN CADRUL C.M. DE BOB

ONDREJ nepela
KOLN, 9. — Cu o 

a lăsat de dorit, pe 
cehoslovac Ondrej Nepela și-a apă
rat totuși cu succes — joi seara — 
titlul de campion continental, pe 
care-1 cucerește pentru a cîncea 
oară consecutiv. Drumul pe care 
l-a început în 1969 la Garmisch 
Partenkinchen n-a avut nici acum 
vreun coborîș, astfel că Nepela se 
poate pregăti liniștit pentru retra
gerea pe care și-a anunțat-o la fi
nele acestui sezon.

Dar n-a fost Nepela cel din zi
lele sale mari... Chiar din uvertura 
programului de figuri libere, el a 
căzut la executarea triplului Sal
chow. Precizia, care l-a caracteri
zat întotdeauna, a fost de data a- 
ceasta punctul său slab. Multe ate
rizări. chiar la sărituri duble, au 
fost făcute pe ambele picioare, iar 
— așa cum afirmă specialiștii — 
unele părți din program au fost 
pur și simplu sărite. Palid și vizibil 
epuizat fizicește, campionul a tre
cut pe banca de odihnă unde, ală
turi de antrenoarea Moudra, avea 
să privească decepționat șirul de 
note, în care numai de trei ori a 
apărut cîte un 5,8.

Nici următorii premiați n-au stră
lucit în mod deosebit. Serghei Cet- 
veruhin, la 27 de ani, cu eleganță 
și lirismul său obișnuit, a avut și 
el impreciziuni, căzînd o dată pe 
gheață. Nici el n-a trecut de limi
ta lui 5,8. în schimb, Jan Hoffmann, 
cu zece ani mai tînăr, a primit de 
cinci ori 5,9 la „impresia artistică", 
deși în unele pasaje a părut și el 
mai puțin stăpîn pe sine.

Aplauze a cules tînăru) patina
tor englez John Curry (cu trei să
rituri triple!), care a evoluat cu 
mult aplomb. Dar pentru eL arbi
trii 6-au arătat și mai zgirciți, me
dia sa de note ajungînd abia la 5,6. 
Dar adevăratul „laureat“ al libere
lor a fost sovieticul Iuri Ovcini- 
kov, care a prezentat cel mai fru
mos program. Numai marele deca
laj de puncte avut după proba im
pusă, l-a îmipedicat pe tînărul pa
tinator din Leningrad (16 ani) să 
urce pe podium.

în general, se poate spune însă 
că nivelul întrecerii a fost modest. 
Agențiile da presă îl citează pe 
ex-campionul mondial Emmerich 
Danzer, notînd : „Au fost cele mai 
slabe campionate europene din ul
timii ani, în această probă...".

Clasamentul final : 1. Nepela
(Cehoslovacia) 347,65 p; 2. Cetve- 
ruhin (U.R.S.S.) 344,5 p ; 3. Hoff
mann (R.D.G.) 344,4 p ; 4. Curry
(Anglia) 334,39 p; 5. Volkov (URSS) 
330,48 p ; 6. Ovcinikov (URSS) 329,2 
p ; 7. Vajda (Ungaria) 320,19 p ; 8. 
Mrozek (Franța) 316,78 p; 9. Honer 
(Elveția) 310,57 p ; 10. Pazdirek
(Cehoslovacia) 311,77 p (loc de ar
bitri inferior) ; 11. Pechar (Ceho
slovacia) 305,97 p ; 12. Reifschneider 
(R.F.G.) 301,05 p ; 13. Hilgarth (Aus
tria) 290,65 p ; 14. Fish (Anglia) 
286,99 p ; 15. Cousins (Anglia) 286,2 
p; 16. Tascher (Polonia) 279,0 p; 
17. Bragagii» (Italia) 276,8 p ; 18. 
Fazekas (România) 260,1 p ; 19. Ou- 
werkerk (Olanda) 258,22 p ; 
Svajger (Iugoslavia) 245,56 p.

Moment din
cam pionului european 
Ondrej Nepe’a, pentru 
a cincea oară medaliat 
cu aur în întrecerea 

continentală.
Telefoto:

A.P.-AGERPRES

SonjaIn absența favoritelor 
Morgenstern și Rita Trapanese — 
outsiderele zburdă literalmente pe 
gheața întrecerii individuale femini
ne. Iar arbitrii au de rezolvat ecuații 
cu multe necunoscute—

După efectuarea „programului 
scurt" de figuri libere, elvețianca 
Iten Karin coboară la locul doi 
(184,08 p), după fermecătoarea Jean 
Scott (Anglia), acum în frunte cu 
184,10 p. Diferența minimă anunță o 
luptă spectaculoasă în proba de libe
re care încheie (n.r. astă seară) cam-

pionatele. Pe următoarele locuri 
Christine Errath (R.D.G.) 183,40 p, 
Maria McLean (Anglia) 177,53 p, 
Liana Drahova (Cehoslovacia) 175,67 p.

La era cînd ziarul nostru închide 
ediția, juriul de arbitraj definitivea
ză rezultatele probei de dansuri-pe- 
rechi, încheiată seara tîrziu. Este ca 
și certă clasarea pe primul 
lac a cuplului Ludmila Pahomova și 
Alecsandr Gorșkov (U.R.S.S.), urmat 
de eternii lor rivali, frații Angelika 
șl Erich Buck (R.F.G.).

SALT LAKE
20.

NĂSTASE CÎȘTIGĂ GREU
Meciul de tenis ROMÂNIA-UNGARIA

(Urmare Ain pag. I)
l 

cisiv și aci Taroczy acționează cu 
întreaga-i forță, servește din ce în 
ce mai bine, iar schimburile fru
moase mingi abundă. Pînă la 
urmă oaspetele se dovedește supe
rior. Scor: Ion Sântei (România)
— Balazs Taroczy (Ungaria) 3—6, 
7-6, 3-6.

A treia întîlnire în fața fileului
— partida de dublu. Și aci Ion 
Sântei avea să lupte cu multă 
voință, avînd drept coechipier pe 
Viorel Sotiriu. Ei conduc cu un 
prim set cîștigat, dar perechea 
oaspe Taroczy—Laszlo revine pu
ternic pe parcursul partidei. Mai 
ales atunci cînd Sotiriu slăbește la 
serviciu și maghiarii reușesc să 
voleieze în serie. Meci foarte fru
mos dar — să zicem... — ghinio
nist pentru noi. La set-set, românii 
intră mai deciși în joe și cîștigă 
primul ghem, chiar contra serviciu
lui lui Taroczy. Conduc cu 5—3; 
cînd tot pe serviciul acestuia se 
pierd trei mecibaluri î 5—4. Trece 
la serviciu Sotiriu și încă un meci-
bal este irosit î 5—3... Sântei fa- pluri și dublul.

co un efort excepțional și mai con
ducem o dată (6—5) ca din nou să 
fim egalați: 6—6. In tle-break cu
plul nostru cîștigă primele patru 
mingi consecutiv. Este egalat din 
nou. Pentru ca în ultimă instanță, 
maghiarii să marcheze punctul 
decisiv (11—9). Iată rezultatul par
tidei, de dublu: Ion Sântei, Viorel 
Sotiriu (România)—Balazs Taroczy, 
Balazs Laszlo (Ungaria) 6—3, 2—6, 
6—7.

Dacă sîntem conduși 
rea primelor echipe, în schimb în 
meciul de tineret — care a început 
de dimineață în sala Steaua — ju
cătorii noștri conduc cu 2—0. Cos- 
tel Curcă a deschis scorul cîștigînd 
cu 7—5, 6—4 în fața lui Laszlo 
Sziraki. Apoi, într-un meci fru
mos, Mihai Tăbăraș a trecut de 
rezistența lui Ferenc Csepai, domi- 
nîndu-1 net în ultima parte a jo
cului: 3—6, 6—0, 6—2.

Azi, programul începe la Flo
reasca (ora 14) cu partida Sântei 
—Laszlo, urmată de derbyul Ovici 
—Taroczy, care poate fi decisiv 
pentru întreaga întîlnire. In sala 
Steaua (ora 9), ultimele două sim-

în întîlni-

TIRIAC ELIMINAT...
I J

NEW YORK, 9. — La Salt Lake 
City (statul Utah) continuă întrece
rile din cadrul turneului internațio
nal de tenis, contînd pentru circui
tul „lndoor“ american.

TURNEUL SEMIFINAL
AL „CUPEI CUPELOR" 
LA VOLEI MASCULIN

La Florența. în Italia, a început 
aseară Turneul semifinal al „Cupei 
cupelor" la volei masculin. în pri
mul meci, O’Ruini din Florența a 
obținut o surprinzătoare victorie 
în fata formației Csepel Budapesta 
cu 3—0 (12, 14, 13). In întîlnirea 
dintre A.S.Z. Olstyn — Rapid Bucu
rești, voleibaliștii polonezi au cîș
tigat primul set cu 15—8.

La închiderea ediției, partida 
continuă.

Alte relatări, în ziarul nostru de 
mîine.

în rîndul primelor rezultate înre
gistrate în optimi de finală, se face 
remarcat meciul susținut de favori
tul nr. 1 al probei de simplu, cam
pionul român Ilie Năstase, care a 
întîmpinat o rezistență neașteptată 
din partea argentinianului Modesto 
Vasguez. Năstase a cîștigat la ca
pătul a trei seturi: 3—6, 6—3, 7—5. 
Al doilea jucător român, Ion Tiriac, 
iese din concurs, învins de ameri
canul Paul Gerken: 6—4, 2—6, 3—6.

Pentru a doua oară în acest cir
cuit, spaniolul Juan Gisbert reu
șește sâ-1 elmine pe australianul 
John Cooper, învins cu 6—3, 6—2. 
Intr-un alt meci, vest-germanul Jur
gen Fassbender l-a întrecut pe Jan 
Fletcher (Australia) cu 6—3, 6—4.

LUMEA miGBIOLUI POATE DEVENI MARE ȘI PUTERNICA!
(Urmare din VW. I)

parație cu echipele din Franța) de
oarece — din păcate — la noi prac
ticarea rugbyului începe destul de 
tîrziu (la 15 ani) șl la proporții des
tul de reduse, în timp ce în Franța 
rugbyul se învață de la 6 ani, cu 
program de școală.

Cu un asemenea joc s-au obținut 
unele succese strălucite, o apropiere 
valorică evidentă față de XV-le fran
cez. Nu era un joc „închis" dar era 
departe de cerințele rugbyului modern 
(mai ales după ultimele modificări 
aduse regulamentului). Soluția idea
lă ar fi fost abordarea jocului des
chis, modern — cum se spune „la 
mină" — atît de spectaculos și atît 
de eficace pentru o echipă ai cărei 
jucători posedă toate calitățile nece
sare unei asemenea maniere, unui 
asemenea stil de joc. Credem că au 
fost lucide părerile exprimate la vre
mea cuvenită că încă nu putem trece 
la o schimbare fundamentală a sti
lului de joc, știut fiind că rugbyul 
deschis, practicat — în fața unei 
formații bine înarmate din toate 
punctele de vedere — creează sau 
poate crea pericolul unei înfrîngeri 
Ia scor. Ceea ce se mai întîmplase 
cîndva...

Trebuiau deci împletite aceste două 
cerințe, armonizată valoarea și expe
riența jocului bazat pe înaintare cu 
treptele de calitate ce urmau a fi 
cîștigate în compartimentul treisfer- 
turilor. „Sudura" s-a făcut, însă, greu 
si ineficient. AM ÎNCEPUT SA JU
CAM JUMĂTATE CA... NOI ȘI SA... 
ÎNCERCĂM SA JUCAM JUMAtATE 
CA FRANCEZII ! Poate că nu este 
lipsit de interes să amintim faptul 
că după înfrîngerea suferită de echi
pa noastră la Tarb'es, cunoscutul fost- 
internațional francez Jean Prat făcea 
presei următoarea declarație t „Nu 
recunosc echipa României. Dc cc nu 
jucați așa cum știți atît de bine să o 
faceți ? De ce ați renunțat la jocul 
acela bărbătesc, ofensiv, cu liniile 
dinainte prin care cîștigați de fiecare 
dată centimetru cu centimetru și nu 
lăsați adversarului decît foarte pu
ține baloane

Adevărul este 
trebuia renunțat 
mAnfascA a

nu 
RO-

24 de echipaje, reprezentînd Aus
tralia, Austria, Canada, Elveția, 
Franța, R-F. a Germaniei, Italia, 
Japonia, România, Spania, Suedia 
și S.U.A., prezente în cunoscuta 
stațiune de sporturi de iarnă Lake 
Placid (S.U.A.), vor lua astăzi star
tul în primele două manșe ale cam
pionatului mondial de bob, două
persoane.

Chiar de la sosirea lor în stațiu
ne, sportivii au întîmpinat unele 
greutăți privind antrenamentele, 
deoarece și aici temperatura este 
ridicată. Doar seara mercurul ter
mometrelor coboară, puțin, sub 
zero grade, în timpul zilei înregis- 
trindu-se valori de plus 4 grade.

Pînă în prezent culoarul căptu
șit cu gheață, pregătit pentru în
trecerile boberilor, a trebuit să fie 
refăcut de două ori. La 20 ianuarie, 
o ploaie torențială a făcut pîrtia 
impracticabilă pe toată lungimea 
ei (1500 m) și numai cu mari efor
turi ea a putut fi readusă la un 
stadiu mulțumitor. In stațiune nu 
există aproape de loc zăpadă și de 
fiecare dată cînd pîrtia suferă de
teriorări, organizatorii se văd obli
gați să aducă zăpada necesară re
facerii virajelor, cu camioanele, de 
la zeci și zeci de kilometri distanță.

Din acest motiv, pentru menține
rea pîrtiei într-o stare cît de cît sa-

tisfâcătoare, luni, marți și miercuri, 
organizatorii au dispus ca partici- 
panții la întreceri 6ă efectueze doar 
cîte o coborire de antrenament. De 
altfel, virajul Chedy este spart în 
jartea lui superioară și neputînd 
fi reparat, concurenții se străduiesc 
să ocolească, pe cît posibil, porțiu
nea devenită periculoasă. în schimb, 
zig-zagul de pe ultima parte a 
traseului, care producea cele mai 
mari temeri, este în stare bună, iar

boberii îl parcurg în plină viteză.
La ultimele coborîri de antrena

ment s-au înregistrat timpi de a- 
proximativ 1:08,50. în jurul acestei 
valori au mers Zimmerer, Floth, 
Compagnori, D’Andrea, Alvera și 
Panțuru. Să sperăm că vremea va 
permite concurenților, măcar astăzi 
și mîine, să-și desfășoare întrecerile 
fără lungi pauze impuse de refa
cerea gheții sau eventuale amînări, 
necesitate de așteptarea unor tem
peraturi mai acceptabile. Mai ales 
că pîrtia de la Lake Placid nu este 
iluminată și din această cauză 
coborîrile nu pot fî programate în 
nocturnă.

V.

Poloiștii sovietici
victorioși la Los Angeles

în prima întîlnire dintre selecțio
natele de polo ale S.U.A. și U.R.S.S., 
disputată la Los Angeles, sportivii 
sovietici au terminat victorioși cu 
scorul de 6—5 (0—0, 1—1, 4—2, 
1-2).

ATLEȚI 
ÎN COMPETIȚII
In luna februarie, numeroși atleti 

fruntași din țara noastră vor fi 
prezenți la concursuri internaționa
le de sală.

• La 12 și 14 februarie se des
fășoară la PRAGA o întrecere in
ternațională rezervată săritoarelor 
și săritorilor în înălțime. Din Ro
mânia vor concura Virginia Ioan, 
Erika Teodorescu, Șerban Ioan și 
Marian Chira.

• La campionatele universitare 
indoor — ce vor avea loc la 17 și 
18 februarie, la SOFIA — în afara 
Iotului studențesc (cca 20 de spor
tivi) vor participa H.C. și Nicolae 
Terța, Ervin Sebestien, Mihai Za- 
haria, Vasilc S&rucan și Nichifor 
Ligor.

• La GENOVA (Italia) se desfă
șoară la 28 februarie un mare con
curs atletic internațional. Printre 
participanți se vor număra și Va
leria Bufanu, Virginia Ioan, Șerban 
Ioan. Csaba Dosa și Nicolae Perța.

• După cum am mai anunțat, în

ROMANI
INTERNAȚIONALE

zilele de 24 și 25 februarie se va 
desfășura în sala de la „23 August" 
cea de a Vl-a ediție a campiona
telor internaționale de atletism pe 
teren acoperit ale României, dotate 
cu „CUPA DE CRISTAL". Organi
zatorii (F.R.A.) au transmis invi
tații unui mare număr de atleți de 
renume din diferite țări ale Euro
pei. Pînă la ora 
primite 
rațiilor 
Elveția, 
tică.

F.R. Atletism așteaptă noi con
firmări și contează pe participarea 
unor sportivi redutabili din peste 
10 țări. Pentru mulți dintre cei 
care vor fi prezenți în zilele de 24 
și 25 februarie în sala de la „23 
August", „CUPA DE CRISTAL" 
constituie un bun prilej de îndepli
nire a normelor de participare la 
„europenele" indoor de Ia Rotter
dam.

actuală au fost 
confirmări din partea fede- 

dln Anglia, Cehoslovacia, 
Polonia și Uniunea Sovie-

TELEX • TELEX • TELEX
Trofeul „Racheta de aur" care se acordă 
anual, de către presa sportivă ds spe
cialitate, celui mal bun tenlsman din 
lume, a fost atribuit pentru a doua oară 
consecutiv cunoscutului jucător ameri
can stan Smith.

După cum transmite comentatorul 
sportiv al agenției „France Presse-, ju
riul a avut de ales între Stan Smith șl 
campionul român, Hie Năstase, cei doi 
tenlsmenl care, prin performanțele lor, 
au dominat sezonul 1972.

Intre ÎS februarie și 4 martie, la Buda
pesta, se va desfășura un mare turneu 
internațional de șah, la care au fost 
invitați jucători din : URSS (marii maeș
tri internaționali Karpov, Gheller, Hol
mov și Vaganlan), Cehoslovacia (marele 
maestru internațional Smejkal), Iugosla
via (maestrul Internațional Vellmirovici), 
România (maestrul internațional Victor 
Ciociltea), R.F. a Germaniei (maestrul 
internațional Hecht). Ungaria va fi re
prezentată de marii maeștri internațio
nali Szabo, Bilek, Lengyel și de maeș
trii internaționali Forintos, Ribly, Czom 
și Adorlan.
■
Trei atleți sovietici : Valeri Borzov, du
blu campion olimpic In probele de sprint 
la Jocurile Olimpice de la Miinchen, 
Evghenl Arzanov. medaliat cu argint în 
proba de 800 m la MUnchen, și sărito
rul în înălțime Vladimir Abramov au 
sosit la New York. El vor participa la

MIINEOLIMPICII» DE

un important concurs internațional de 
sală, care se va desfășura Ia Los Ange
les. In continuare, sportivii sovietici 
vor fi prezenți ia startul concursurilor 
de la San -Diego (17 februarie) și New 
York (23 februarie).

In cadrul concursului internațional atle
tic de sală desfășurat la Cleveland, spor
tivul italian Gianni del Buono a cîștigat 
cursa de două mile cu timpul de 8:45,8. 
Pe locul doi s-a clasat americanul Barry 
Brown — 8:46,5. Frank shorter (SUA), 
campion olimpic ia maraton, a ocupat 
locul trei în 8:48,2. In proba de o milă, 
victoria a revenit lui Davă Wottle, me
daliat cu aur în proba de 800 m la J.O. 
de la Mtinchen. care a fost cronome
trat în 4:07,1. El l-a întrecut cu trei 
zecimi de secundă pe kenyanul Mike 
Boit, clasat pe locul secund. Atletul 
Jamaican Byron Dyce și-a adjudecat 
victoria în proba de 1 000 yarzl cu per
formanța de 2:10,9.

La Stockholm s-a disputat meciul re
tur dintre echipa locală Hellas și for
mația vest-germană Frisch Gdppingen, 
contînd pentru sferturile de finală ale 
C.C.E. la handbal masculin. Handbaliș- 
tii suedezi au terminat 
scorul de 21—13 (11—5). 
formația vest-germană 
19—13, astfel că pentru
calificat Hellas Stockholm.

învingători CU
în primul joc,

a cîștigat cu
semifinale s-a

In turneul internațional de tenis de Ia 
Philadelphia, Cliff Richey l-a eliminat 
tn trei seturi cu 3—6. 7—6, 6—4, pe Jai
me Fillol, iar Colin Dibley a dispus 
eu 6—7, 6—1, 6—1 de Frew McMillan, 
într-o altă partidă. Dick Stockton l-a 
Întrecut cu 6—3, 6—2 pe Harold Solo
mon.
■
Proba masculini de 15 km din cadrul 
concursului internațional de schi fond, 
desfășurat tn localitatea italiană AOste, 
s-a încheiat cu victoria sportivului sue
dez Lars Goran Aslund. învingătorul a 
fost cronometrat cu timpul de 47:55,2, 
fiind urmat de finlandezii Juhani Bepo 
— 48:09,7 șl Osmo Karjalainen — 48:31,3.

Continutndu-și turneul în Turcia, echipa 
de fotbal Sparta Praga a jucat la Is
tanbul cu formația locală Fenerbahce, 
clasată pe locul secund în campiona
tul național. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 0—0.

In prima zi a turneului Internațional de 
hochei pe gheață de Ia Oswiecim (Po
lonia), echipa locală „Unla” a terminat 
la egalitate : 7—7 (3_0, 3—4, l-r-3) cil 
selecționata de juniori a orașului Cra
covia. Intr-un alt joc, formația ceho
slovacă Banik Ostrava a întrecut cu 
scorul de 10—4 (4—1, 3—0, 3—3) echipa 
G.K.S. Katovlce.

că. într-adevăr 
la „ȘCOALA 

JOCULUI PE ÎNA
INTARE", că trebuiau depuse mai 
multe eforturi pentru îmbunătățirea 
jocului liniei 
nind desigur de la selecție pînă 
perfecționarea deprinderilor) 
a se putea realiza -
de ansamblu ridicată. Nu s-a 
atît cit trebuia acest lucru la 

naționale și ceea ce a avut 
nici la

de treisferturi (nor
ia 

) pentru 
astfel o valoare 

făcut 
nivelul

echipei 
urmări si mai. mari 
echipelor de club care, cu mici ex
cepții de... zile, continuă să joace cu 
stroremul scop de „obținere a victori
ei". ceea ce uneori se realizează nu
mai eu prețul urmi rttgbv 
care", cu mult alături de

modern.
Climatul unei activități 

atașamentul sportivilor, 
temeinică, completă, nivelul

nivelul

„carc pe 
cerințele

sportive, 
pregătirea 

și în-

țelegerea platformei tehnico-tactice, 
rolul hotărîtor al unui for dc con
ducere autoritar, ferm, dar compe
tent și cald în aceiași timp, o fede
rație care să vegheze concomitent 
la treburile mari și mici, o federa
ție exigentă, care să „se bată" pen
tru a înlătura toate neajunsurile, 
iată prioritățile hotărîtoare pentru 
dezvoltarea unei ramuri sportive.

De cîteva luni, cu un nou secretar 
general, federația de rugby se stră
duiește să refacă din terenul pier
dut. Să sperăm că va primi un aju
tor substanțial de la plenara Comi
tetului federal al F.R. 
se întrunește la 3 
apoi de la C.N.E.F.S. 
plenară dinamică, care 
toate problemele vitale _ .
lui și să ia hotărîri cu adevărat via
bile, să ceară sprijin în mod hotărît 
pentru i” 
rugbyului. 
durează o 
justificate 
scurte, de 
mai intîi, 
federal să 
bleme pe___
înainte de ședința respectivă și să 
propună soluții.

Nu dorim să revenim asupra su
gestiilor preconizate de invitații 
noștri la dezbatere, cărora le mul
țumim 
sionata 
acestea 
nostru 
să se 
pînă acum asupra oroblemelor 
interesează în mod vital. De _ 
reporterii noștri nu au reușit 
afle nici de la federație, nici de la 
I E.F.S., cîți profesori de educație 
fizică, specializați în rugby, _ avem 
la ora actuală și unde se află aceș
tia ! Dacă o dorință legitimă este 
aceea ca rugbyul să fie introdus în 
școală și universitate, apoi această 
valoroasă inițiativă este necesar s-o 
facă tocmai acei profesori, mulți foști 
phacticanți ai acestui sport, care s-au 
pregătit în facultate pentru a în
druma rugbyul românesc.

Prea puține terenuri, prea puțini 
antrenori de rugby cu o normă în
treagă, iată alte direcții spre care 
comitetul federal va trebui să-și în
drepte atenția și perseverența în 
solicitări și rezolvări, deoarece nu
mărul terenurilor speciale de rugby 
nu trece de 10. iar antrenorii cu 
normă întreagă sînt numai 14, dintre 
care pentru divizia A, cu 14 echipe, 
sînt numai 7!, iar pentru divizia B, 
cu 39 echipe sînt numai 4 ! Știința 
Petroșani, de pildă, nu are antre
nor, iar Dinamo (fosta noastră cam
pioană) resimte de mai bine de un 
an, în mod acut, lipsa unui îndrumă
tor competent.

Avem, la ora actuală, o divizie A, 
cu 14 echipe, destul de închegată, dar 
campionatul „secunzilor" este prea 
diluat, neconcludent — cifra de 39 
de formații ni se pare prea mare 
față de posibilitățile și forțele, ac
tuale din lumea balonului nostru o- 
val. Ar fi, poate, mai nimerit sase 
organizeze în viitor o singură serie

Rugby care 
martie și 

Așteptăm o 
să discute 
ale rugbyu-

dezvoltarea și întărirea 
De obicei, aceste plenare 
singură zi și sînt rațiuni 
pentru aceste termene 
aceea ar fi nimerit, ca 
o comisie a Comitetului 
facă un inventar de pre
care să le prospecteze

pe această cale pentru 
lor participare. Bănuim 
au fost înregistrate de : 

de specialitate care va i 
documenteze mai bine

pa- 
i câ 
forul 
reuși 
decit 

care o 
pildă, 

să

B, cu 14—16 echipe (cele mai bine 
puse la punct), restul formațiilor ur- 
mînd a activa în campionate 
racter regional (județean).

De ce la rugby nu avem 
de juniori subvenționate de 
federație, ca la fotbal ? De 
de puține echipe de juniori ?

Este adevărat că rugbyul este un 
sport costisitor, din toate punctele 
de vedere, ca joc, ca întreținere, 
dar este un sport superb, al băr
băției, al sportivității, al luptei 
drepte, care poate pregăti minunat 
tineretul pentru viață. Pentru că 
rugbyul este greu, tocmai de aceea 
trebuie ocrotit, sprijinit mai mult, 
realizată o rețea trainică de echipe 
și jucători, pepinieră pentru echipa 
națională.

Copiii, tinerii, trebuie convinși 
să se preocupe de rugby si să per
severeze ! Actuala inițiativă de 
popularizare a acestui sport la tele
viziune este binevenită. însă ea tre- 

si pe alte planuri. în- 
i în școală.
i cum se constată în ultimii 
străinătate, generațiile noi de 

performeri sînt alcătuite din 
atletici, bine constr»’iți fizic.

cu ca-

centre 
către 

ce atît

Așa a început și Mar- 
gitta Gummel, cu ani 
în urmă... Actuala me
daliată cu argint in 
proba de aruncare a 
greutății, la ultima edi
ție a Jocurilor Olimpice 
de vară, a făcut parte 
din această grapă de 
atleți juniori ai aso
ciației sportive „Auto
mation" din Leipzig.

voluntar
• (in mi}- 
! alătura- 
entuziaști

Instructorul 
Lotha Fischer 
locul imaginii 
te) are 54 I 
școlari în disciplina a- 
runcărilor, toți între 10 
și 12 ani. Căci, intr-a
devăr el conduce o ade
vărată școală a măies
triei sportive, pepinie
ră a viitoarelor cadre 
pentru reprezentativele

olimpice ale R.D. Ger^ 
mane.

O statistică recentă a- 
rată că in întreaga țară 
activează, în cluburi și 
asociații sportive, un 
număr de 587.300 de ti
neri sportivi sub vîrsta 
de 14 ani. Din rîndul a- 
cestora vor fi aleși per
formerii și campionii de 
mîine.

ȘCOALA PORTARILOR
zis o 
unor 

. ce
—' este de părere Witold Szy-

este 
bufe continuată 
deosebi

După 
ani. in 
sportivi 
tineri : ___
cu gabarit mare, pentru că au luat 
startul sportiv din primele clase ale 
școlii. LA NOI. deși s-a realizat un 
progres față de trecut. ACEST 
ST4RT F'frp ÎNCĂ TARD’V 
CONSTITUIE O PROBLEMA DE 
CAPATÎI A SPORTULUI NOSTRU 
DE PERFORMANTĂ. DIN PĂCATE 
PREA PUTIN LUATA ÎN SFĂMA. 
Rugbyul popularizat in școală ar 
putea suplini din lipsa acută a spa
tiilor de gimnastică la clasele mici, 
înțelegind prin aceasta că în școala 
generală copiii ar învăța mișcările 
elementare în rtighv care rint de o 
mare varietate și frumusețe, pentru 
Ca apoi cei mai talentați dintre a- 
ceștia să continue spre treapta de 
performanță.

RECUPERARFA ÎNTÎRZIFRII CU 
CARE ELEVII DIN CLASELE MICI 
SINT INTRODUS! IN PROCFSUL 
CONTINUU DE EDUCAȚIE FIZICA 
ȘI SPORT ESTE O CHESTIUNE 
HOTARITOARE PENTRU VIITO
RUL PERFORMANTEI ROMANEȘTI 
IN TOATE SPORTURILE, de aceea 
prima problemă a mișcării rugbys- 
tice din țara noastră va fi aceea de 
a forța cele mai variate căi pentru 
ca mingea ovală să ajungă cît mai 
devreme in mîinile copiilor. Apoi 
se vor rezolva toate celelalte pro
bleme.

Pentru a deveni mare și puterni
că, lumea de azi a rugbyului nos
tru. așa cum este de mică (în pre
zent aproximativ 9 000 de practl- 
canți la noi, față de 250 000 în Fran
ța) poate deveni totuși mare și pu
ternică, cum a fost în trecutul apro
piat. -pe vremea victoriilor și rezul
tatelor de egalitate cu Franța, dacă sc 
va ..nune pe treabă", cum a spus atît 
de plastic și realist, unul din con
structorii naționalei noastre de „aur". 
Ion B'izoianu. atunci cînd a ros 
tit primele cuvinte în deschiderea 
dezbaterii noastre cu privire la 
rnghy.

O școală de portari, mai bine 
clasă specială pentru creșterea 
buni apărători ai buturilor? De 
nu? ' ." .. .........
gula, fost portar al echipei naționale 
a Poloniei, actualmente instructor la 
școala de fotbal „Stadion-.

Cariera Iui Szygula a început la 
micul club Gornik Czerwionka, dar 
talentul său a fost pus în valoare 
din plin Ia formația din prima ligă 
Zaglebie Sosnowiec. în ultima parte a 
carierei sale Witold a evoluat în for
mația scoțiană de liga a Il-a Hamil
ton.

VICTORIE SOVIETICA IN PRIMUL MECI

Experiența și talentul de portar ale 
lui Szygula îi permit acestuia să joa
ce un rol de prim plan în cadrul 
școlii de fotbal „Stadion", unde se 
ocupă îndeaproape de cinci băieți, 
care, pe lîngă calități fizice și tehnice 
dovedesc o mare aplicație pentru 
spectaculosul post cu numărul 1. 
Vîrsta celor cinci flăcăi — 15--16 ani.

Dorința pedagogului, după cum a 
declarat într-un interviu dat ziarului 
„Sport" din Katowice, este să crească 
pentru fotbalul polonez un Iașin. Pen
tru aceasta, Witold Szygula nu pre
cupețește nici un efort și speră ca, 
în foarte scurt timp, să dea cel pu
țin trei portari de talia unor Alban- 
ski, Szymkowiak, Stefaniszyn, Wyro- 
bek, Kostka, cunoscuți, de-a lungul 
anilor, ca vajnici apărători ai butu
rilor reprezentativei Poloniei.DE LUPTE U.R.S.S.-S.U.A.

MOSCOVA. 9 (Agerpres). — în pri
mul meci din cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde în U.R.S.S., echipa 
de lupte libere- a S.U.A, a întîlnit la 
Erevan reprezentativa Uniunii Sovi
etice. Victoria a revenit cu scorul de 
5,5 la puncte luptătorilor sovie
tici. Punctele gazdelor au fost rea
lizate de Anatoli Haritoniuk, Ami- 
nula Nasrulaev. Roin Dobrdjghinidze, 
Salman Hasimikov și Vladimir Par- 
șukov. Din echipa americană au ob
ținut victorii David Pruzenski, Lf>yd 
Kizer, Sten Dezik și John Peterson. 
Meciul dintre Ghenadi Strahov șl 
Ben Peterson s-a încheiat la egalitate. 
Următoarea întilnire dintre luptătorii 
americani și sovietici va avea loc în 
ziua de 11 februarie, la Baku.

„MAREIE PREMIU
AL BRAZILIEI»
PROBA SECUNDĂ

A C.M. DE AUTOMOBILISM
RIO DE JANEIRO. 3 (Agerpres). — 

„Marele premiu al Braziliei-, cea de-a 
doua probă pentru campionatul mon
dial de automobilism (formula D, se va 
disputa duminică pe circuitul de la Saj 
paulo. La startul acestei dificile curse 
vor fi prezenți cei mai buni piloțr din 
lume, în frunte cu campionul mondial 
Emerson Fittipaldi (Brazilia), ciștigăto- 
rul „Marelui premiu al Argentinei", dis
putat cu două săptămîni tn urmă ia 
Buenos Aires. Dintre participant! se 
mai remarcă scoțianul Jackie Stewart, 
neozeelandezul Dennis Hutme. belgianul 
Jacky rckx. elvețianul Clay Regazzonl, 
francezul Franțois Cevert, englezul Mike 
Hailwood etc.

rilor reprezentativei

♦

ZBURĂTORII DIN ȘUMEN
In orașul Șumen 

recent sărbătorită 
rea a 20 de ani de 
ințarea aeroclubului. Bazele 
acestuia au fost puse 
urmă cu două decenii 
către tinerii J. Kainov, pi
lot din Forțele armate ae
riene, și Al Rusev, instruc
tor pentru zborurile fără 
motor. Primii pași în orga
nizarea aeroclubului au fost 
dificili — lipseau avioane 
și hangare, nu erau amena
jate piste de decolare și a- 
terizare. Atenția principală 
a fost acordată creării bazei 
materiale, care cu fiecare
an a început să se dezvolte 
tot mai mult. în aceeași

a fost 
împlini
ta infi-

in 
de

măsură creștea și interesul 
tinerilor amatori de spor
turi aeronautice care vizi
tau aeroclubul. In scurt timp, 
acesta s-a afirmat ca o 
școală a zborului cu motor 
și fără motor, ca și pentru 
parașutism, iar tinerii că
pătau o pregătire solidă. 
Din rîndul lor, o parte au 
devenit aviatori în forțele 
aeriene, iar alții îndeplinesc 
diferite munci în aviația 
utilitară.

In cei 
tență a 
brii săi
22 000 de ore, au 
17 000 de sărituri reușite cu

20 de ani de exis- 
aeroclubului, mem- 
au zburat în total 

efectuat

parașutele 
de zboruri 
și fără motor. în această pe
rioadă, în întreaga tară au 
fost stabilite și îmbunătățite 
35 de recorduri republicane 
în zborurile cu avioane fără 
motor, din care 10 aparțin 
piloților din Șumen.

La aeroclubul dn Șumen 
au crescut 3 maeștri emeriți 
ai sportului, 9 maeștri ai 
sportului și sute de sportivi 
de prima categorie, care s-au 
evidențiat în numeroase 
competiții republicane 
internaționale. Clubul 
mîndrește cu maestrul eme
rit al sportului Jeciko Stan-

și peste 60 000 
cu avioane cu

Și
se

cev — singurul bulgar pur
tător al însemnului de aur 
„C“ cu 3 diamante, precum 
și cu maestrul emerit al 
sportului Aleksandar Rusev 
și maestrul sportului Gher- 
cio Matrozov — purtători ai 
însemnului de aur „C“ cu 
două diamante.

Una din activitățile clu
bului o constituie însușirea 
de către membrii săi a cu
noștințelor tehnice și a mă
iestriei zborului. Parale] cu 
aceasta se organizează di
ferite și variate acțiuni, 
menite să dezvolte în rîn
dul tinerilor înalte calități 
morale.

ECHIPE DIN 
DE BASCHET A

Ediția inaugurală a Spartachadei in
ternaționale de baschet a cooperației 
meșteșugărești a inceput ieri seară in 
sala Floreasca. cu participarea echipe
lor O.K.S. Vama, Spartakusz Budapesta, 
selecționata Voința și lotul național de 
junioare (acesta din urmă a înlocuit 
pe Start Polonia care șl-a anunțat 
in ultimul moment neprezentarea). tn 
primul meci. Voința a întrecut lotul de 
junioare cu 82—45 (41—27). întrecerea

TREI TARI LA PARTACHIADA 
COOPERAȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI

pentru 
parte, 
prie-

putea constitui o bună verificare 
tinerele jucătoare care vor lua 
intre 20—25 februarie. Ia „Cupa 
tenia», dar absența unor componente 
ale lotului (Moraru. Jighișan — „U“
Cluj, Cobîrzan — Șc. sp. Cluj, Papp — 
Sănătatea Satu Mare, Cvatal — Cri- 
șul Oradea Goian — „U“ Timișoara), 
nechemate din timp la pregătire, a di
minuat potențialul echipei naționale. 
Deoarece timpul rămas pînă ia în-

ceperea „Cupei prietenia» este foarte 
scurt, apreciem câ federația trebuie 
să ia toate măsurile pentru ca antre
namentele jucătoarelor selecționate sâ 
se desfășoare în condiții optime .de 
oarticipare. în celălalt meci, O.K.S. Var
na — Spartakusz Budapesta 57—55 
(21—24).

Azi. de Ia ora î8. lotul national va 
întîlni pe O.K.S. Varna, iar Voința pe 
Spartakusz.
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