
CHEMAREA LA ÎNTRECERE
ADRESATĂ DE CLUBUL RAPID BUCUREȘTI 
TUTUROR CLUBURILOR SPORTIVE DIN ȚARĂ

sufletitoarele hotărirj ale Conferin
ței Naționale a partidului și de ani
versarea a 25 de ani de la procla
marea Republicii, evenimente de o 
covârșitoare importanță în viața în
tregului nostru popor. Totodată, s-au 
analizat deficiențele și lipsurile ma
nifestate, precum și cauzele care 
le-au generat, stabilindu-se măsu
rile politico-organizatorice și tehni- 
co-metodice în vederea creșterii ca
litative a performanțelor realizate 
de sportivii clubului atît pe plan 
national, cît și internațional.

CONSILIUL CLUBULUI, EXPRI-
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CUCERIND MEDALIILE DE BRONZ LA CAMPIONATELE MONDIALE DE LA LAKE PLACID

Consiliul clubului sportiv Rapid 
București, întrunit în plenară de lu
cru în ziua de 9 februarie 1973, a 
analizat în spirit critic, cu răspun
dere și exigență, activitatea și re
zultatele obținute în anul 1972, pre
cum și obiectivele și sarcinile care 
rezultă din planul de dezvoltare pe 
anul 1973.

Au fost scoase în evidență, cu a- 
cest prilej, succesele obținute de 
sportivii, tehnicienii și activiștii clu
bului, ca urmare a condițiilor ce li 
s-au creat, și a muncii depuse de 
ei, muncă puternic stimulată de în-
I. IN DOMENIUL PERFORMANTELOR SPOR
TIVE:

— creșterea numărului grupelor de copii și juniori 
cu încă 6, față de 2 planificate, și îmbunătățirea pro
cesului dc selecție și antrenament pentru a se acce
lera obținerea de performanțe superioare ;

— patronarea a 5 unități școlare în vederea selec
ționării și pregătirii viitorilor sportivi de valoare, ini
țierea a 10 acțiuni speciale de selecție la : atletism, 
box, lupte, haltere, fotbal, handbal și volei, care vor 
angrena peste 5 000 de copii;

— creșterea numărului sportivilor legitimați cu 70, 
ceea ce va reprezenta o depășire a planului cu 
8 la sută ;

— îmbunătățirea activității organizatorico-metodicc 
pentru creșterea numărului de sportivi clasificați de 
la 702 la 800 (deci o creștere cu 15 la sută), dintre 
eare :

• maeștri emeriti și maeștri ai sportului, de la 
37 la 42 (13 la sută) ;

• sportivi categ. I, de la 97 la 125 (29 la sută) ;
• sportivi categ. a ll-a, de la 106 la 140

(32 la sută) ;
• sportivi categ. a lll-a, de la 130 la 150

(15 la sută) ;
— mărirea numărului de recorduri naționale (se

niori și juniori) de Ia 8 la 12 (reprezentind 50 la sută 
creștere) la atletism, haltere și înot, dintre care 6 la 
seniori ;

— obținerea a 50 de titluri de campioni ai țării, 
față de 43 planificate (reprezentind o creștere de 16 
Ia sută) la următoarele ramuri de sport : atletism, 
box, haltere, lupte, judo, înot și volei, dintre care 15 
la seniori :

— îmbunătățirea calitativă a procesului instructiv- 
educativ, astfel incit 120 de sportivi să fie promo
vați in loturile naționale de seniori, tineret și juniori, 
față de 100 planificați pentru anul 1973 (reprezentind 
o creștere de 20 la sută), la: atletism, box, haltere, 
judo, lupte, polo, baschet, handbal, volei și fotbal.

M1ND DORINȚA UNANIMĂ A 
SPORTIVILOR, TEHNICIENILOR 
ȘI ACTIVIȘTILOR DE A TRADU
CE NEABĂTUT IN VIAȚĂ HOTĂ- 
RtRILE CONGRESULUI AL X-LEA 
ȘI ALE CONFERINȚEI NAȚIONA
LE ALE P.C.R., CÎT SI SARCINILE; 
REIEȘITE DIN PLANUL DE DEZ
VOLTARE PE CINCI ANI AL MIȘ
CĂRII SPORTIVE, CHEAMĂ LA 
ÎNTRECERE TOATE CLUBURILE 
SPORTIVE DIN ȚARĂ PENTRU 
ÎNDEPLINIREA SI DEPĂȘIREA 
OBIECTIVELOR PE ANUL 1973, 
DUPĂ CUM URMEAZĂ :

Analizind valoarea actuală și perspectiva perfor
manțelor sportivilor noștri, ne angajăm să contribuim 
Ia obținerea următoarelor rezultate sportive pe plan 
internațional :
a) LA JOCURILE OLIMPICE :

— nominalizarea unui număr de 60 de sportivi pen
tru J.O. din 1976, dintre care 20-25 să facă parte din 
delegația olimpică a țării noastre :
b) LA CAMPIONATELE MONDIALE :

— participarea a 2-3 spbrtivi la jocurile de califi
care pentru turneul final lin 1974 la fotbal ;
c) LA CAMPIONATELE EUROPENE :

— obținerea unei medalii la box seniori :
— obținerea a două medalii la lupte juniori ;

d) LA CAMPIONATELE BALCANICE :
— obținerea a 5 medalii la atletism seniori.

II. IN DOMENIUL DEZVOLTĂRII BAZEI MATE- 
RIALE :

— utilarea și dotarea secțiilor de fotbal, box, lupte 
și haltere cu mijloacele ajutătoare necesare perfecțio
nării procesului de antrenament;

— depășirea planului de venituri proprii cu 10 Ia 
sută, ceea ce echivalează cu 490 000 lei, prin îmbună
tățirea calității spectacolului sportiv, a popularizării 
competițiilor și rezultatelor clubului, creșterea numă
rului membrilor susținători, precum și prin alte 
mijloace ;

— cheltuirea mai eficientă a fondurilor prevăzute 
în buget, din economiile realizate urmind a se asigura 
condiții suplimentare de pregătire a sportivilor ;

— folosirea intensivă a bazelor sportive destinate 
antrenamentelor și competițiilor, precum și ocrotirea 
și intrețiaerea acestora în mod corespunzător ;

— creșterea răspunderii sportivilor și tehnicienilor

(Continuare ta pag a 2-a)

ION PANȚURU Șl DUMITRU FOCȘENEANU 
AU RECONFIRMAT PRESTIGIUL BOBULUI ROMÂNESC!

Echipajul, 
cursă la 
ciștigarea
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Românie'; in plină 
Lake Placid spre 
medaliilor de bronz
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sportului românesc în marea con
fruntare a bobului mondial !

Această nouă ediție „Lake Pla- 
cid“ a campionatelor mondiale a 
ridicat în fața celor 24 de echi
paje din 12 țări (R. F. a Germa
niei, Italia, Austria. Elveția, An
glia, Canada. Franța, 
Spania, Suedia. S.U.A. și Româ
nia) o multitudine de 
create de capriciile vremii, 

temperatura ridicată și.

Japon ia,

probleme.
Mai 

precis, temperatura ridicată Și, U- 
neori, chiar și bloa’a, au deterio
rat în cîteva rînduri pista, obli- 
gîhdu-i pe organizatori să facă e- 
forturi deosebite pentru refacerea 
ei, pentru a o reda în stare cît 
mai bună echipajelor participante. 
Organizatorii s-au văzut siliți, do 
pildă, să transporte zăpada de la 
zeci de kilometri.

Dar chiar și în asemenea con
diții. stratul de gheață fiind prea
subțire a stînjenit permanent des-

IN DISCUȚIE : CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SALĂ

PREA PUȚINE PERFORMANTE 
DE VALOARE INTERNAȚIONALĂ!
• Un mic grup de atleți 
care promit, dar... • Multe
probe cu rezultate nesem-

antrenamente se răzbună pe 
performanțe !• Se impune 
organizarea unui concurs 

înaintea „Cupei de cristal'*

Desfășurate sîmbătă și duminică, 
campionatele naționale pe teren a- 
coperit au reprezentat un moment 
important pentru atletismul româ
nesc. Ele au dat startul într-un nou 
sezon competițional — al 61-lea în 
istoria acestui sport — și au con
stituit un prim și important element 
de referință pentru analiza șanse
lor, posibililor noștri reprezentanți 
la „europenele" de sală ce se votf 
desfășura la 10 și 11 martie la Rot
terdam (Olanda).

Așadar, în perspectiva acestui se
zon și a apropiatelor campionate 
continentale „indoor", vom analiza 
comportarea și rezultatele obținute 
de fruntașii atletismului românesc 
în întrecerile seniorilor. Vom lăsa, 
acum, cu bună știință, deoparte nu
mărul participanților, nu vom dis
cuta nici absențele (multe și regre
tabile) unor centre cu tradiție, nici 
numărul mic de reprezentanți al al
tora, nu vom insista nici asupra u- 
nor aspecte de indisciplină scoase 
in evidență eu prilejul disputelor 
din sala de la C23 August*.

>

Reprezentativa de hochei pe ghea- 
ță a României care-și pregătește par- 

W* ticiparea la campionatul mondial — 
grupa B, efectuează, începînd de as
tăzi, un turneu de verificare în Aus
tria și Ungaria. Cu acest prilej ho- 
cheiștii români vor susține un număr 
de cinci partide : miercuri 14 la Kla
genfurt, cu echipa locală — campioa
nă a Austriei, marți 20 și miercuri 
21, la Budapesta, cu echipa Unga
riei, vineri 23 și simbătă 24 februa-

Kichifor Ligor trece 
5,00 metri la prăjiaă

DOAR DOI ATLEȚL..

Rezultatele realizate acum ne-au 
arătat însă că numai Valeria Bufa- 
nu (8,0 s pe 60 m garduri și 6,41 m 
la lungime) și Carol Corbu (16,91 m 
la triplusalt) sînt la nivelul exigen
țelor actuale și că își vor putea 
continua, în liniște, pregătirea în 
vederea participării la ,.e#Wț>enele“ 
pentru care și-au și cucerit dreptul 
de start. Nici nu este de mirare 
faptul că acești doi sportivi au fost 
Primii care s-au înscris, prin per
formanțele lor, pe lista candidați- 
lor români la „europene", deoarece 
este îndeobște cunoscut că ei sînt 
caracterizați nu numai ca talente 
de seamă, ci și ca sportivi sîrguin- 
doși. preocupați permanent de pre
gătire, dornici să se autodepășească.

Din păcate, deși doream și aștep
tam să notăm și alte nume, lista 
s-a oprit — deocamdată — aici! 
Este drept că Bufanu și Corbu sînt 
urmați de un mic grup de atleți 
care promit, in concursurile viitoa
re ale lunii febi uaxte. in — cp *n• — 
standardurîlor F RA îi includem în 
acest .pluton* pe Dârei Cmstudor 
'a realizat 66 s pe 80 m norma 6 5

LAKE PLACID,
Vechea și frumoasa tradiție a bo
bului românesc a fost confirmată, 
din nou, pe pîrtia din celebra sta
țiune de iarnă din S.U.A. După ce, 
iii 1969. sportivii români cucerise
ră medalia de argint a campiona
telor mondiale, iată că, acum ace
lași echipaj : ION PANȚURU — 
DUMITRU FOCȘENEANU (antre
nor BARITON PAȘOVSCHI). izbu
tește o nouă performanță, clasindu-se 
pc locul 3 în ierarhia mondială ! 
La cei 38 de ani ai săi, maestrul 
emerit al sportului Ion Panțuru 
a adus, astfel. României cea de a 
10-a medalie la bob, obținută de-a 
lungul anilor, mai precis intre anii 
1963 și 1973, la marile întreceri in
ternaționale : Jocurile Olimpice, 
campionatele mondiale și campio
natele europene. Succesul repre
zentanților țării noastre este cu 
totul remarcabil și ilustrează capa
citatea talentatului pilot care este 
Ion Panțuru și a frînarului său 
Dumitru Focșeneanu, dîrzenia lor 
intr-o dispută aprigă, în compania

mare clasă cum 
Germaniei, 
sau S.U.A.

Romec VILARA 
Hhstoc.be NAUM

■II SI uituu
rie, la Graz (orașul gazdă al < 
cu reprezentativa Austriei, p 
pantă și ea Ia întrecerile gru 
a campionatului lumii.

Vor face deplasarea, înue alții i 
Dumitraș și Netedu arțari . Varga. 
Țone, Justinian, Făgăraș — fundași. 
Pană, Huțanu, Castra. Gheorghiu. 
Axinte — înaintați. Conducătorul de
legației este tov, Vasile Militam — 
secretarul general al federației noas
tre de specialitate.
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soluție importantă pentru satisfacerea
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necesarului de baze sportive

unor adversari de 
sînt boberij din R. F. a 
Italia. Elveția, Austria 
Pentru evoluția lor, pentru meda
lia de bronz a campionatelor mon
diale, îi felicităm cu toată căldu
ra pe cei doi boberi care prin 
comportarea lor au făcut cinste

fășurarea coborîrilor, producînd 
boburilor, în alunecare, trepidații 
serioase pe care sportivii !e-au 
corectat cu destul de mare greu
tate. Din acest punct de vedere ul
timele întreceri de bob de la Lake 
Placid au fost cel mai sever exa
men la care au trebuit să răspun
dă concurenții.

Referitor la disputarea propriu-

(Continuare în pag. a 4-a)

DE MIERCURI, UN PUTERNIC
TURNEU DE ȘAH IN CAPITALA

al ma-
,__ ___ acesta unui

concurs de verificare a: lotului mas
culin), va reuni. începînd de miercuri, 
pe cei mai puternici jucători ai țării, 
cu excepția lui Florin Gheorghiu, Vic
tor Ciocâltea, Theodor Ghițescu și 
Dumitru Ghizdavu.

Se va juca zilnic, între orele 16— 
21, în sala Constructorul din Capitals

/

Tradiționalul turneu de șah 
eștrilor (asimilat anul

(din str. 13 Decembrie nr. 21). Ședin
ța tehnică are loc miercuri diminea
ța. la ora 11.

Lista participanților : Dolfi Dri- 
mer, Mihai Ghinda, Emil Ungureanu, 
Gheorghe Mititelu, Mircea Pavlov, 
Șerban Neamțu, Traian Stanciu, Vo- 
lodea Vaisman, Paul Voiculescu, Con
stantin Botez. Edgar Nacht, Valentin 
Stoica.

FOTBALIȘTII NOȘTRI

ÎN AȘTEPTAREA TESTULUI
NR. 2: ESPANOL BARCELONA

Lotul raiâR a apreciat Ir mod deosebit jocul C.F. Barcelona - Betis • Santamaria a anunțat echipa • Dumltrache 
sai lirdMKcu ? • latre Boc ți Sameș • Insuficiența șutului la poartă In aten(ia antrenorilor lotului

namente. ambele cu balonul. S-a 
lucrat intens, cu intenția vizibilă 
de a forța ritmuL Jucătorii noștri 
au primit un nou îndemn Ia viteză 
in cursul meciului C. F. Barcelona 
— Betis Sevilla (2—0) pe care l-au 
vizionat duminică seara. Ei și-au 
dat seama. de visa, că stilul fotba
lului modern se supune mereu 
transformărilor.

între cele două antrenamente, de-

cafele europeneși jsi Ir Capitală, Ir

DINAMO ÎNFRUNTA DIN NOU
ALE BASCHETULUI EUROPEAN

Ultimii ani au marcat un incon
testabil avînt al activității spor
tive pe întreg teritoriul tării. Creș
terea numărului de practicanți ai 
sportului la toate nivelele — de la 
exercițiul fizic pentru nevoia per
sonală și pînă la performanța cea 
mai înaltă — ridică o importantă 
problemă, aceea a bazelor sportive, 
fie că este vorba de o anonimă a- 
șezare rurală, fie de cele mai im
portante urbe ale țării. Problema 
nu poate fi rezolvată, desigur, nu
mai la nivel central. în special în 
orașele mai mici și așezările ru
rale s-ar greși așteptîndu-se con-

necesare pcactică-struirea bazelor
rii sportului prin investiții de la 
acest nivel, al C.N.E.FB.-ului sau 
al altor instituții și organizații cen
trale eu atribuții pe linie sporti
vă. în toate aceste cazuri, una din 
soluțiile principale — nu singura, 
desigur, — in satisfacerea necesaru
lui de baze sportive, trebuie să fie 
aceea a construirii lor prin iniția
tive locale.

Să încercăm să vedem cum _ au 
fost găsite aceste soluții în câte
va orașe, nu dintre cele mai mari, 
vizitate 
tru, în

de redactorii ziarului nos- 
prima lună a anului.

de

• la Buzău, Decizia nr. 377„.
De la bun început trebuie să 

spunem că, în multe locuri, am re
marcat din partea organelor locale 
ale puterii de stat o mare înțele
gere și grijă față de problemele 
sportului, față de construirea și 
amenajarea de baze sportive. Inte
resul mereu crescut pentru crea
rea de baze necesare practicării 
sportului se manifestă prin inter
venția directă î» această problemă, 
care nu mai este considerată ca o 
atribuție exclusivă a organelor și 
organizațiilor sportive.

La Buzău, la sediul C.J.E.F.S., 
ne-a fost pus la dispoziție ziarul

„Voința
1971, în care este publicată (Pe o 
jumătate de pagină) decizia (nr. 
377) a Comitetului executiv al Con
siliului popular referitoare la îm
bunătățirea bazei materiale a ac
tivității sportive de masă și de per
formanță, a activităților de educa
ție fizică in școli și a celor extra- 
școlare ale elevilor, Ia asigurarea 
unor condiții îmbunătățite de re
creare și petrecere plăcută a timpu
lui liber al cetățenilor și în mod 
deosebit al tineretului, la asigu
rarea materialelor, utilajului și a 
echipamentului sportiv necesar

Buzăului" din 8 noiembrie

practicării sportului de masă și 
performanță, atit in municipiul 
Buzău, in orașul Rimnicu Sărat, 
cit și in toate comunele și satele 
județului. Erau preconizate peste 30 
de măsuri pe dt de importante, 
pe atît de interesante, marea ma
joritate a bazelor sportive, a _ o- 
biectivelor cuprinse in această de
cizie urmind a fi construite — 
multe din ele fuseseră terminate 
ia ora vizitei noastre — prin va
lorificarea resurselor locale și prin 
munca patriotică a cetățenilor. 
Iată cîteva dintre aceste măsuri 
care au și devenit realizări :

— Asfaltarea terenurilor școlare 
din mediul urban. La Rimnicu Să
rat, proporția curților școlare bitu- 
minizate este de SO*.», procentaj de 
care se apropie și Buzăul De re
marcat că această inițiativă a fost 
extinsă îi la școlile din mediul 
rural (Beceni, Vintilă Vodă etc.);

— la asociația sportivă „Chimia", 
In interiorul Uzinei de prelucrare 
a maselor plastice din Buzău s-a 
amenajat un complex sportiv de 
toată frumusețea, cere cuprinde o 
sală de popice cu 4 piste, un teren

Participarea echipelor de baschet 
românești la cupele europene con
tinuă (și sperăm că nu se va în
cheia) săptămina aceasta. Și cînd 
afirmăm că nu se va încheia, ne 
gind.m că, după victoria de la Ba- 
ciakx’-a (81—77), obținută asupra 
formați® Juventud, Steaua are 
șanse apreciabile de a se califica 
în semifinalele Cupei cupelor, ceea 
ce ar reprezenta o performanță ex
celentă pentru baschetul din țara 
noastră.

într-adevâr, un avans de patru 
puncte constituie tin argument pu
ternic în favoarea bucureștenilor, 
învingători acolo unde au cedat, 
ce-a lungul anilor, toate celelalte 
team-uri care au evoluat în cadrul 
Cupei cupelor. Dar tot atît de ade
vărat este și faptul că, pentru a 
realiza calificarea, baschetbaliștii *e 
Ia Steaua vor trebui să joace cel 
puțin la fel de bine ca la Badalona, 
deoarece este cert că sportivii spa-

nioli vor veni cu dorința fermă de 
a se revanșa, și pentru aceasta vor 
arunca în luptă toată capacitatea lor 
fizică, tehnică și tactică. Conștienți 
de valoarea posibilei lor perfor
manțe, dar și de pericolul unei sur
prize neplăcute, elevii prof. Vasile 
Popescu s-au pregătit cu deosebită 
sîrguință pentru meciul cu Juven- 
tud (miercuri la ora 20, în sala 
Floreasca) începînd, chiar a doua 
zi după înapoierea din Spania. Vi
neri au jucat... fotbal, și îrv ultima 
jumătate de oră a antrenamentului 
au aruncat la coș, sîmbătă au exer
sat presingul, duminică „zona", luni 
apărarea om la om, iar astăzi au 
planificată pregătirea propriu-zisă 
a partidei. Seriozitatea cu care au 
participat steliștii Ia antrenamente

TURNEUL ECHIPELOR DE GIMNASTICĂ ALE ROMĂNIEI IN S.U.A.

Vladimir MORARII

(Continuare in pag. a 3-a)

O telegramă expediată de dL 
Frank Cumiskey, directorul tehnic 
al federației de gimnastică din Sta
tele Unite, pe adresa forului de spe
cialitate din țara noastră, aduce 
precizări în legătură cu turneul pe 
care echipele de gimnastică ale 
României îl vor întreprinde peste 
puțin timp în S.U-A. După cum s-a 
mai anunțat, în cadrul acestui tur
neu vor avea loc un meci între 
echipele reprezentative ale celor 
două țări, precum și mai multe în
tilniri în diferite orașe americane, 
cu participarea sportivilor fruntași

din S.U.A. și România. Turneul va 
începe cu concursul programat în 
ziua de 21 februarie la East Stroud- 
berg (statul Pennsylvania) și va con
tinua cu alte două întilniri la Li
verpool (statul New York) și la 
Universitatea din Eugene (Oregon). 
In zilele de 27 și 28 februarie la 
Berkeley (California) este progra
mat meciul oficial, iar următoarele 
două concursuri se vor desfășura la 
2 mr“-Je in orașul Denver (Colora
do) și la 3 martie în Chicago (Illi
nois).

legația noastră a fost vizitată de 
antrenorul Santamaria de la Espa- 
nol Barcelona. Fostul stoper din „e- 
poca de aur“ a lui Real Madrid s-a 
arătat satisfăcut de buna compor
tare a echipei sale în etapa tre
cută. în mod special, antrenorul 
barcelonez a fast mulțumit de evo
luția atacului său. în cercurile fot
balistice din Barcelona se vorbește 
despre sprintul irezistibil al celor 
două echipe de pe malul Meditera- 
nei in eternul lor duel cu perechea 
madrilenă Rea|-Atletico. în mo
mentul de față, după etapa a 21-a, 
pe primele două locuri se află C. F. 
Barcelona și Espanol Barcelona cu 
31 și respectiv 28 de puncte. Pe 
locul 3—4 se situează Real și Atle
tico Madrid, cu cite 27 de puncte.

Radu URZICEANU

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare în pag. a 3-a) .

Splendidă săritură pentru recuperare executată de Dorin Dumitru în 
meciul de la Badalona. Efortul lui Oleart de a-i lua mingea va fi zadarnic

Hhstoc.be
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COMPETIȚII SPORTIVE IN CINSTEA
ZILEI DE 16 FEBRUARIE

în cadrul Sectorului 4 al Capita
lei se află în plină desfășurare 
competiția de tenis de masă dotată 
cu „Cupa 16 Februarie". Participă 
12 echipe ale unor asociații sportive 
din întreprinderi și instituții. După 
primele întîfniri, s-au remarcat ju
cătorii de la Grafica nouă, Spartac, 
I.O.R. și, mai ales, Bumbacul. Gaz
dele întrecerilor sînt, în fiecare zi 
a acestei săptămîni, prin rotație, să
lile de la Ministerul Finanțelor, Fa
brica de sticlă și Grafica nouă. Du
minică, 18 februarie, elevii liceelor 
din sectorul 4 se vor întrece, ,țn 
sala clubului T. 4, în cadrul unor 
concursuri de șah șl tenis de masă. 
Tot duminică, în sala Liceului' rir. 
43, între orele 12,30—14,30 vor a- 
vea loc meciurile finale ale com
petiției „16 Februarie" la handbal 
fete. Vor participa, de asemenea, 
reprezentative ale liceelor din sector.

Consiliul județean al sindicate
lor — Prahova prin comisia, sa de 
resort, în colaborare cu comisia 
județeană de specialitate, au orga
nizat pe Valea Scîndurarilor con
cursul dotat cu „Cupa 16 Februarie" 
la schi •— probe alpine. Zăpada ex
celentă și numărul mare de concu- 
renți (54) au conferit întrecerilor o 
notă de deplină reușită. Cursele au 
cuprins două manșe de slalom spe
cial, fiecare, a cîte 64 de porți. Iată 
cîștigătorii: senioare — Rada Sto- 
Lanovici (S.B.C.S.), seniori — Valen
tin Căciulă (S.BC.S.), junioare — 
Elena Machedon (Șc. sp. Sinaia), 
juniori — Iulian Serbac (S.B.C.S.). 
Pe echipe, cupa a revenit schiori
lor de la S.B.C. Sinaia.

Joi, 15 februarie, la Poiana Stinil 
se va desfășura „Cupa 16 Februarie" 
la probe de fond.

ATLETISM

TITLUL DE CAMPIONI CUCERIT DE HOCHEIȘTII
DE LA DINAMO BUCUREȘTI-O VICTORIE A VOINȚEI!

O nouă ediție a campionatului de 
hochei pe gheață și-a consumat săp- 
tămîna trecută pe patinoarul „23 
August" din Capitală, ultimul act, 
consemnînd — lucru, de altfel, cu
noscut încă înainte de disputarea 
ultimelor partide — o frumoasă vic
torie a echipei DINAMO BUCU
REȘTI. Acest scontat succes al di- 
hamoviștilor bucureșteni, care al
cătuiesc. fără discuție, cea mai bună 
echipă din hocheiul nostru, îmbracă, 
insă, ți alte semnificații, ce merită 
a fi subliniate. înainte de toate, nu 
poate fi trecut cu vederea faptul că 
Dinamo București a încheiat această 
întrecere fără să cunoască înfrin- 
gerea. Este un lucru asupra căruia 
ne îngăduim să insistăm, deoarece 
comportarea acestei formații ți mo
dul in care ea a înțeles să-și apere 
șansa în campionat capătă sensul 
unui lăudabil exemplu. Dar. mai 
concret cespre ce este vorba *

Hochetșhi de la Dinamo Bucu
rești au avut multe forfeit ar părea 
de curia—) momente dificile de de
pășit pînă la a termina întrecerea

neînvinși. Așadar, victoria aceasta 
atit de categorică nu se poate pune 
doar pe seama unei superiorități 
copleșitoare! în multe meciuri, di- 
namoviștii au fost depășiți, în unele 
perioade, de impetuozitatea adver
sarilor, care lăsau impresia că vor 
ciștiga. Să ne amintim în acest 
sens jocurile cu Steaua de la Bucu
rești (turul II) și Galați (turul III) 
în care Dinamo a obținut egalarea 
(2—2 și, respectiv, 3—3) cu prețul 
unor eforturi deosebite și, mai ales, 
pe fondul unei ambiții demnă de 
toată lauda. Și apoi să nu uităm că 
nu mai departe decit în ultimul tur 
dinamoviștii au fost, la un moment 
dat, conduși în partida cu S. C. 
Miercurea Ciuc cu 5—3, reușind în 
cele din urmă să cîștige cu 7—5 ! 
Dar cel mai bun exemplu în această 
privință îl constituie ultimul joc 
cu Steaua. în care această echipă 
avea la jumătatea întîlnirii un a- 
vans ce părea decisiv, ținînd seama 
în special de raportul de forțe din
tre aceste două combatante : 3—0. 
în această situație, cînd soarta meciu
lui părea definitiv compromisă pen-

mai din hochei — de lipsă de vo
ință, de absență a puterii de luptă, 
a ambiției de a nu ceda și de a 
se bate din răsputeri pentru a ieși 
cu fața curată din momentele grele, 
atit de des intilnite in competițiile 
sportive. Comportarea hocheiștilor 
de la Dinamo București este ilus
trativă din acest punct de vedere 
și, sincer vorbind, i-am admirat.de 
fiecare dată pentru capacitatea pe 
care au dovedit-o de a se mobiliza 
și de a reface, uneori incredibil, si
tuații dintre cele mai compromise. 
Tocmai pentru aceste motive, apre
ciem că azi. cînd jucătorii acestei 
formații trăiesc clipele de satisfacție 
dc a fi putut realiza, pentru a- 
propiata aniversare a 25 de ani de 
la înființarea clubului lor, o atît 
de categorică victorie, este bine să 
nu uităm că dincolo de calitățile 
tehnice și tactice, ceea ce a contat, 
foarte mult, a fost puterea de luptă, 
voința cu care ei și-au apărat șan
sele.

în încheierea acestor succinte în
semnări, prilejuite de terminarea 
campionatului de hochei, se cuvine

| CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SALĂ

In finala cursei de 60 mg la capătulNicolae Perța conduce clar
(Urmare din pag. V

s), Nicolae Perța (7,7 s pe 60 mg —
s)i -Nichifor Ligor (5,00 m, de 

două ori, la prăjină — 5,15 m). A- 
driana Surdu (7,4 s pe 60 m — 7,3 s), 
Acestora li se pot adăuga Ileana Si- 
lai ia 800 m sau la 1500 m. Cornelia 
Popescu la înălțime, Csaba Dosa și 
el la înălțime, Gheorghe Ghipu la 
800 m, care n-au concurat, din di
ferite motive, la „naționalele" de 
sîmbătă și duminică. Desigur, există 
încă posibilitatea ca încă alți doi- 
trei atleți să realizeze Ia Universi
tarele de 4a Sofia, la alte concursuri 
peste hotare sau, în final, la „Cupa 
de cristal" (internaționalele pe te
ren acoperit ale României, 24—25 
februarie) performanțele-pașaport 
pentru Rotterdam.

Dar cu cei doi siguri participant! 
la C.E. și cu alte cîteva promisiuni 
(ce se pot realiza sau nu) atletismul 
nostru nu se poate considera satis
făcut de nivelul atins la principala 
competiție internă de sală, deschi
zătoare de pîrtie într-un sezon ce 
se anunță foarte bogat în evenimen
te interne și internaționale, și care 
trebuie să marcheze un pas înainte 
pe linia apropierii de standardul e- 
uropean și mondial, mereu în evo
luție.

Din cele 12 probe ale campionate
lor numai trei au avut un nivel co
respunzător pretențiilor, iar alte pa
tru au fost încununate cu unele re
zultate într-un fel mulțumitoare ; a- 
precierile referindu-se. cu precăde
re, doar la primul clasat. în schimb, 
la greutate și la înălțime (atît la 
fete cit și la băieți) și la lungime 
băieți cifrele înregistrate pe foile 
de concurs sînt departe de nivelul 
cerut unei finale de campionat re
publican de seniori.

căreia a egalai recordul țârii
unora dintre atleții fruntași există 
carențe, ca șl în ceea ce privește 
exigența antrenorilor lor. Prea mult 
și prea des se manifestă îngăduința 
antrenorilor față de acei atleți care 
s-au dezobișnuit să înfrunte greul, 
să muncească intens si continuu, să 
ceară puțin și să dea totul. Aid tre
buie să se manifeste sprijinul Cn 
țelegînd prin aceasta, în primul rind 
control și îndrumare) cluburilor al 
rnnsilitor județene al 
de sped aii ta te.

în mod obiectiv au mai râmas 
la dispoziția at lefilor si atleteloe en 
veleități de partiripare s CJL. oo*r

TOTUL TREBUIE SUBORDONAT 
PREGĂTIRII I

3 C HI

că atit cantitativ, cit și calitaăv. 
munca de pregătire desfășurată eu 
atleții fruntași corespunde necesi
tăților. Din moment ce. tr.să. rezul
tatele acestei activități cotidiene r.u 
s-au concretizat în performanțele 
planificate, fie-ne permis să ne în
doim, în multe cazuri, de valabil.- 
tatea documentelor de planificare 
ori de seriozitatea și sirguința. cu 
care au fost puse în practică. Pen
tru că. dacă întocmirea lor ar fi 
corespuns cerințelor și dacă antre
namentele s-ar fi desfășurat con
form celpr prevăzute, rezultatele ar 
fi trebuit să se situeze — ta mod 
obiectiv —la nivelul cerințelor. Sin
ceri să fim, considerăm că în ceea 
ce privește seriozitatea și sîrguir.ța

■assde^. ciecrsts ea ta ie Tt~ H
ș» 24—3 februarie să «e 19.eCat.e- 
ze o porfir* page i&asiTâ ia eoespefi- 
puie prevăzute fc eajerriar Dar 
ectt. Ia aceste*
pr jgi ^.nul atSerie —a Capitală tru 
p. evede aătoeCzt aâaâe. proțrmem 
comisei rnrdvipaăe^ să or gan..rene 

ficipe ace* rfieri ne mcajafi fcbVJ 
si durtfede* ta „efl® P*ri ho
tare AeeaKa pentru et doe-r „Cupa 
de-Cristai" ar rsac repref "ta o b- 
rică sacsă. pentru o seanță de sptr- 
tvi. ceea ce deâgur este extrem de
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„TROFEUL REȘIȚA" A REVENIT

tru «. dinamoviștii au avut puterea 
aă se regăsească și să facă, din nou, 
dovada excelentelor lor calități mo
rale. învingjnd pînă la sfîrșit cu 
5—L la capătul unei întîlniri în 
care — se știe — rezultatul nu a- 
fecta. ta nici un fel, poziția în cla- 
sament.

Am ținot să subliniem aceste lu
cruri. imediat după încheierea cam
pionatului. eonsiderindu-le un exem
plu demn de urmat în contextul 
frecventelor manifestări — nu nu-

să scoatem în evidență și perfor
manța echipei DUNĂREA GALAȚI 
(antrenor Ion Tiron) care, primind, 
absolut meritat, medaliile de bronz 
ale întrecerii, se înscrie cu autori
tate printre fruntașele hocheiului 
nostru. Este un succes pe deplin 
meritat, ale cărui baze trebuie cău
tate, în primul rînd, în munca 
neobosită, de zi cu zi, ce se desfă
șoară în acest nou centru hocheistic

Călin ANTONESCU

LUI ANA PETRESCU
Reșița un vechi centru al sportului 

popicelor, a găzduit o Întrecere de am
ploare. ediția inaugurală a „Trofeului 
Reșița", la care au participat numeroși 
sportivi fruntași, printre care și compo
nent ai loturilor naționale de seniori 
și iunlori. Competiția -s-a bucurat de o 
organizare ireproșabilă din 
C.J.E.F.S. caraș-Severi.n și s-a disputat 
pe două arene : Olimpia, pe ale cărei 
patru piste au Jucat bărbații, și C.S.M., 
unde au evoluat fetele. . _

întrecerile, atît la femei cît șl la băr
bați. au fost interesante, viu “’sP'>.ta*“ 
cu numeroase răsturnări de situații m. 
clasamentele crimei manșe. La bărbați, 
marele favorit, gălățeanut Tlie Băiaș a 
„mers" siab în prima zi a întrecerilor 
si cu toate că în manșa a II-a a stam- 
lit cel mai bun rezultat al probei de 
’00 lovituri mixte. 914 pd. el s-a clasat 
nc locul tV în clasamentul general. Tro
feul a revenit veteranului Ion MicoroiU, 
care a jucat constant în cele două man
se La femei, a cîstigat reprezentanta 
asociației sportive Gloria București Ana 
Petrescu, componentă a lotului național, 
care la totalul de 2x100 lovituri a punc
tat 001.

Rezultatele obținute de către primii 12 
Clasat! In manșa a Tl-a, a competiției 
a contat in clasamentul perechilor rrtixte.

Iată rezultatele tehnice : BĂRBAȚI : 
1. I. Mieoroiu (Olimpia Reșița) 1795 pd 
(SOJ—S92), 2. I. Tismănaru (Constructo
rul Galați 1790 pd (894—896). 3. Al. Ca- 
tîneanu (Gloria București) 1773 pd (885- 
893). 4. I. Băias (Constructorul Galați) 
1763 pd 5. A. Molnar (Record Cluj) 1761 
pd. 6. Gh. Dumitrescu (Gloria Bucu
rești) 1750 nd. FEMEI : 1. Ana Petrescu 
(Gloria București) 001 pd (442—459), 2. 
TOena Cernat (Voința București) 895 pd 
(452—(43) 3. Eugenia Hollesch (C.S.M. 
Reșița) 875 pd (455—420); 4. Gertrude
Apro (C.S.M. Reșița) 863 pd (a fost cea

Șl ION MICOROIU

mal precisă jucătoare În prima manșă, 
eu 462 pd), 5. vaslllca Plnțea (Rapid 
București) 863 pd, 6. Marla stanca (CSM 
Reșița) 860 pd. Perechi mixte : L Mana 
Antuș (Hidromecanica Brașov) — P- 
Branchi (Constructorul București) 133» 
pd (444—895), 2. Cornelia petrușca (Vo
ința București) — I. Bâiaș 1330 pd <422- 
914), 3. Caliopia Băncilă (Frigul Bucu
rești) — I. Stefucz (Voința Cluj) 1336 
pd (433—903). , ___

D. GLĂVAN 
coresp. județean

MUNCA DE SELECȚIE CERE PERSEVERENȚA

I. P G G. - AVÎNTUL GHEORGHENI
CLUJ, 1’ (prin telefon). — Ulti

mul turcea al seriei B a campio
natului diviziei A a continuat azi 
(n.n. ieri) în localitate cu disputa
rea meehgfal dintre echipele I.P.G.G. 
București j Arintul Gheorgheni. 
Intilnirea a oferit un joc echilibrat, 
mult mai strins decît se poate de
duce din rezultatul final: 5—1 (1—1, 
1—•. 3—•) pentru LP.G.G. Scorul a 
fost deschis chiar în primul minut 
de Avîrr.ul 'aetor Gyorgy) care a 
«vut si > ce- • - ea-e inițiativa. Trep
tat însă, t'-cureștenti își impun jo-

5-1 (1-L 1-0, 3-0)
cui, egalează prin Rus, iar în re
priza secundă iau conducerea prin- 
tr-un gol marcat de Nuțu. Soarta 
partidei S-a decis în ultima repriză, 
într-o perioadă de’numai un minut 
.ți jumătate, cînd Mantea (de 2 ori) 
și Nuțu au stabilit scorul final- Au 
arbitrat bine Fi. Sgîncă și M. Pres- 
neanu. Competiția continuă marți 
cu meciurile : ORA 11: I.P.G.G. — 
Tirnava ; ORA 14 :. Agronomia Cluj 
— Avîntul.

P. RADVANY — coresp.

Începe divizia b
Pe patinoaral artificial din 

Mie* Citea Citac începe duminică 
întrecerea echipelor de categoria B.

- pi.—-*, pa 12 eexpe. reparti
zate ta 3 serii, primele două for
mați. ăia f ecare serie caFfidndu-se

' - - ---o
szra toc ia M enmrea Ciuc. Atît în 
seri: ci- r fo msec’ final se va 
faea dspâ tstml fiecare eu fie
care. ttri. Iztâ echipele care
stat aaza:j=e ta campionatul eșalo- 
ntriri sec-mc al nostrj t

Liceul Miercurea Ciuc — 2 echipe, 
Școala Sportivă M. Ciuc, Școala 
Sportivă Gheorghieni, Școala Spor
tivă Odorheiul Secuiesc. A. S. Co
merțul Tg. Mureș, A. S. Comerțul 
Tg. Secuiesc. C. S. Tractorul Bra
șov. S. C. Miercurea Ciuc, Metalul 
Rădăuți, Ceramica Neagră Dănești, 
Flacăra Roșie Sin Simion. De re
marcat că multe din aceste echipe 
au în componența lor numai juniori, 
iar ultimele două formații sînt din 
mediul rural.

După consfătuirea metodică a an
trenorilor din Capitală, pe tema de 
mare actualitate „Selecția pentru 
sportul de performanță", am con
tinuat discuțiile cu cîțiva dintre 
participanții la acest important 
schimb de experiență. Relatările 
antrenorului Petre Milincovici, de 
la clubul Rapid (și antrenor al lo
tului național de tineret) , ni. s-au 
părut foarte interesante : „Tema 
pusă în discuția specialiștilor din 
Capitală este deosebit de importan
tă. Numai că, de la precept la rea
litate este o cale lungă... Pentru 
canotaj, de pildă, ca și pentru alte 
sporturi, este nevoie de fete zdra
vene, bine „clădite". în această dis
ciplină sportivă se cere un mare 
efort și, deci, nu oricine poate face 
față solicitărilor din cadrul antre
namentelor și competițiilor. Din pă
cate, asemenea elemente sînt des
tul de rare. Iar cele cu o confor
mație corespunzătoare au alte pre
ferințe decit canotajul, pur și sim
plu nu le place activitatea spor
tivă.

Acesta a fost motivul pentru care 
mi-am îndreptat pașii spre Fabrica 
de confecții și tricotaje din Bucu
rești. unde muncesc cîteva mii de 
femei. Din rindul lor — mi-am zis 
— trebuie să găsesc cîteva care do
resc să devină canotoare. Numai că 
nu mi-a fost deloc ușor. Legătura 
cu președintele asociației sportive 
din fabrică nu s-a soldat cu rezul
tatul dorit și sperat de mine. Am
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CaoECrti a» r iw.l!. eîBfflcfcl j! 
e.» Taâet ixa -r~~ 1-.1 ce
ser x s ■estai o ne^al pe
ee.r; rrp

Cace<rră» Oswrr : 1 Gt VI-
etz s-aestra ei-er-. at «pceruhrt. î. T. 
BiîSx X C- Ca-at-t v 4. Gir Ccinuc. 
a A. S--~att — sraestr! al sperrrtut; 
MaaăaM: l Era Stlncescsi. tnaestrâ a

CATECOtU I — MASCVLIX : l. P. 
Xăr^zmr.v. .•namru al sportului, L 
T. OrteX J—S V. Mareo, L Santeiu. D. 
Hirfciij — eeal e'asațț. ». S M’jresan, 
- V Scttriu. t. L Kerekes, ». D. Nemeș, 
IS Gi. Brsa^ie. Il—IX C. Popox-icl, L. 
BoiOor — eeal elasațt 13. T. Marcu, 14. 
M Bassu. IS. B. Ateâ<an. 14. Gh Ko- 
e-ceoerv. ;7. A. Suta. U. Gh. G.urgiu. 
t». 1 spătarii, st. A. Todor, 21. Z. Nagy, 
E. A. Batoelî- a. A. Vlziru. 24. C. Htrju. 
11 Mirea. 2S. O. Negru. 27. E. Stan, 
XL M. Coctuban. 2S. M. Bondoc, 30. A. 
D-»e_r 31 O. Vîlcioiu. 32. M. COclu- 
baa. XL P. Hutter. 34. A. Somoevi, 35. 
Gh. xatfay, M. A. Saytl, 37. E. Horvath,

XL T. Manea. 3». M. Baia. «. C. Curci 
«1. M. Crtșaa: rEAHNIN : 1. Judith D-- 
aar-Gc-x maesrră a sportului. 2. Vlr- 
giaia Ruzlâ. L Mariana Simlonescu. 4. 
Kena Trifu. 5. Felicia Bucur, 4—7. Eca- 
tertr.a Roranu. maestră a sportului. Va
leria Baiaj — egal clasate, 8. Florența 
Mihai. 9. Eeonora Dumitrescu, maestră 
a sportului, io. Elena Takacs, 11. Ma
riana Nunweiller. 12. Vera Rado-Pura, 
li Florica Butoi. 14. Adriana Călina- 
Caraiosifoglu, 15. Lucia Tănăsescu-Su- 
ciu. 16. Simona Nunweiller, 17. Anca 
Floreșteanu, 1S. Mlhaela Dimltrlu, 19. 
Maria Denov. 20. Vera Dudaș, 21. Elena 
Popescu, 22. Mariana Hadglu, 23. Rodie» 
Precup 24. Cristina Bădln, 25. Aneta 
Enciu, 26. Dorina Brăștln, 27. Elena Jecu, 
M. Eleonora Uscâ. 29. Ana Breda, 30. 
Ileana Fărcășan, SI. Doina Szabo, 32. 
Ioana Bădln.

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE FOND

SE DECALEAZĂ CU O ZI
-JOI ț*J 17T;

Campionatele naționale de fond 
pentru juniori și seniori, programate 
să înceapă astăzi, la Poiana Brasov, 
se decalează eu o zi. Ele se vor des
fășura așadar, începînd de mîlne, 
miercuri ■ 14 februarie, după ace
lași program. Această decalare cu 
o zi a întrecerilor a fost urmarea 
directă a faptului că. în zilele Pre
cedente, în Poiana Brașov tempe
ratura a fost foarte ridicată si că 
în noaptea de luni spre marți a 
plouat. w

Concursul național al copiilor 
care practică probele alpine, pre
conizate să aibă loc pe 17 și 18 “fe
bruarie la Păltiniș, se amînâ. din 
aceleași motive, pentru o dată care 
va îi anunțată ulterior.

TIR
Tinerii trăgători din Capitală s-a-j r* • 

nit, la sfirsitui „săptănunli trecaue. te- 
tr-un interesant concurs de arme ea aer 
comprimat : ediția a n-a a .Cnpeî 
C.P.M.B.®. La această competiție c-rca- 
nizatâ de secția de tir a asociației spor
tive a Consiliului popular a! muniri olu
lui București (antrenor Vladimir Ecbert> 
au participat, timp de trei zile, aproape 
100 de con cu ren ți, reprezentanți ai clu
burilor cu secții de tir d-n Capitals 
mai puțin Dinamo.

Reuniunea Juniorilor bucurețteri de J 
mini-pollgcr.ul efln incinta complexul-' 
-23 August* a fost bine venită, ea a în
semnat o trecere în revistă a rezulta
telor tinerei generații, acum la «flrsrtu! 
sezonului de sală Ia tir. Au ieșit In evi
dență unele secții, cum sint cele da 1* 
C.S. Școlarul. Metalul. Școala sportivă 
nr. 2, CP.M.H., unde se lucrează serica 
cu juniorii. Rezultate bune — unele de
pășesc chiar baremul de clasilicare U 
categoria I. seniori și juniori — au 
punctat cîțiva dintre cîștigătorii probe
lor. ca de pildă, Iozu Vochln ia puKă 
— 357 p (norma de cat. I juniori — 
p). Ion Cojocaru ța pistol _  363 p (nor
ma de cat. I seniori — 360 p) și Silvia

„CUPA

a Da

ia Raț

eompri- 
Cojocaru (Șco- 

(Metalu!) 351 
353 p. 4. V. 

j P. T.ie (Șco- 
(Steaua) 345 pi 
(Metalul) 3C7 p 

-41). 3. Gabriela
t 3- Doina Xihâilă

T » • k f yi
CV

v T Voel« rC_P.

4. D- V f
1 S. M

1 9*1 0 *Ic*’* «P- W
p.

/f V M W1
p. 

a
» j

«* p V W ji p.
W f Jaaiori ;

UraT) 5C3 p. X ]
p x y
Vileutin

p. <- D.
junioAre : 1. SUvi
(pe 6ec»de n~3

CHEMAREA LA ÎNTRECERE

T. RABȘAN

Clasament pe echipe — fără proba de 
p:«::! : I. A S. C.P.M.B. 35 p, 2. Școala 
sportivă nr. î 29 p, 3. Steaua 23 p.

Ciștigătoarea „Cupei C P.M.B.“ la 
pistol. Silvia Raț (Metalul Bucu
rești). o tinărS cu frumoase pers

pective în sportul tiruluiADRESATĂ DE CLUBUL RAPID BUCUREȘTI
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A ÎNCEPUT CONCURSUL 

REPUBLICAN DE SALĂ
HUNEDOARA, 12 (Prin telefon 

de la corespondentul nostru). Timp 
de 5 zile în sala de sport „Con
structorul" din Hunedoara se va 
desfășura concursul republican de 
tenis pe teren acoperit. Sînt pre- 
zenți 28 de seniori și .17 senioare, 
de la cluburile bucureștene Dinamo, 
Steaua, Progresul, C.S.U. Construc
ții. precum și de la U. Ț. Arad, Di
namo Brașov, Constructorul Hune
doara, Mureșul Tg. Mureș, Sănăta
tea Oradea și altele.

In întrecerea masculină favoriți 
au fost desemnați, în ordine, Toma 
Ovici (Progresul), Viorel Sotiriu 
(Steaua), I. Kerekeș (Dinamo Bra
șov și Dan Nemeș (Progresul).

în prima zl a concursului s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
O. Vîlcioiu (Dinamo Brașov) — 
H. Egon (Constructorul Hunedoara) 
6—0, 6—1, Z. Nemeth (Progresul) 
— E. Somlo (U.T.A.) 6—1, 6—0,
C. Popovici (Steaua) — C. Bărbii 
(Dinamo Bv.) 6—1, 6—3, M. Russu 
(C.S.U. Construcții) — D. Oprea (Di
namo Bv.) 6—4, 6—2, Gh. Boaghe 
(C.S.U. Construcții) — R. Schen- 
chenstein (Constructorul) 6—1, 6—1, 
A. Viziru (Progresul) — I. Milian 
(Constructorul) 6—2, 6—3, A. Ro- 
șianu (Steaua) — S. Munteanu 
(Constructorul) 4—6, 6—0, 6—4.

I. VLAD

APROAPE 100 DE JUNIORI 
Șl JUNIOARE ÎN ÎNTRECERE
De luni pînă duminică, sala 

Steaua din Capitală este gazda edi
ției din acest an a Concursului re
publican de tenis pe teren acope
rit, rezervat juniorilor și junioa
relor.

La junioare participă 32 de concu
rente, incluse într-o singură cate
gorie de vîrstă : 15—18 ani. Favo
rite sînt Maria Denov (U.T.A.), E- 
lena Popescu (Dinamo București), 
Mariana Hadgiu (Dinamo București) 
și Lucia Romanov (Cutezătorii). Ju
niorii sînt împărțițî în două cate
gorii de vîrstă : 15—16 ani (32 de 
concurenți) și 17-—18 ani (20 de 
partici-panți).

Iată cîteva rezultate: L. Soare 
(Steaua) — S. Popescu (Cutezătorii) 
2—6, 6—2, 7—6, S. Chișu (Sf. Gheor
ghe) — A. Dîrzu (Progresul) 4—6, 
6—4, 6—4, N. Neuman (Dinamo 
București) — R. Gliga (Steaua) 6—0, 
6—0. L. Țiței (Șc. ’sp. nr. 2 Con
stanța) — I. Iovănescu (Progresul) 
6—0, 6—0.

S. IONESCU

mai mers și pe la alți salariați cil 
diferite munci de răspundere din 
respectiva unitate bucureșteană, dar 
n-am realizat ce mi-am propus. 
Atunci m-am ambiționat să rezolv 
problema singur. Am așteptat, la 
ora cînd muncitoarele ieșeau din 
schimb, mi-am luat inima în dinți 
și riscul de a fi apostrofat, dar in
sistența mea s-a soldat cu citeva 
realizări. După două-trei zile de 
astfel de încercări, am reușit să in
clud în secție 7—8 fete care vin și 
în prezent cu regularitate la antre
namente.

Sau, un alt exemplu: cu 5—6 
luni în urmă, am văzut in tramvai 
o fată cam de 17—18 ani, al cărei 
aspect fizic, mă determina să cred 
că ar putea deveni o bună cano
toare. Mi-a fost greu să Încep o 
astfel de discuție în tramvai, dar 
nici n-am renunțat la idee. M-am 
decis să continui drumul pînă ce 
tinăra va coborî, pentru a-i măr
turisi intențiile mele. Nu m-a în
țeles greșit și a doua zi s-a prezen
tat la antrenament. A venit și în 
zilele următoare. Azi, LUCREȚIA 
ȘTEFAN, căci despre ea e vorba, 
este membră în lotul național de 
perspectivă...".

— Deci, pentru o astfel de mun
că de selecție este nevoie de tena
citate și pasiune...

— Altă soluție n-avem. Fete cum 
sînt necesare în canotaj, nu se gă
sesc la tot pasul, iar pe cele care 
există trebuie să Ie căutăm și să le 
convingem de binefacerile sportu
lui, de perspectivele lor de a obține 
performanțe etc. Dacă lucrăm nu
mai cu cele care vin din proprie 
inițiativă avem puține speranțe să 
descoperim realele talente de care 
are nevoie sportul de performanță. 
Or, în profesia noastră, ca de alt
fel în orice meserie, nu este de-ajuns 
să fii prezent Ia orele de program. 
Iar ca să lucrezi cu elemente lip
site de calități, după părerea mea, 
nu se cuvine. Timpul pierdut ta 
astfel de condiții poate fi folosit 
mai bine încercînd să descoperi ta
lente ce pot fi modelate și, cîndva, 
să poți culege satisfacțiile muncii 
tale".

Am discutat apoi despre perfor
manțele sportivilor pregătiți de an
trenorul Milincovici. El ne-a amin
tit cu modestie de cîteva titluri de 
campioane cîștigate de echipajele 
clubului Rapid, de cele cîteva ele
mente crescute de el pînă la nivelul 
diferitelor loturi naționale, dar mai 
ales de planurile sale. în fond, a- 
cum, la „Confecția", are porțile 
deschise. Relațiile cu cei ce au res
ponsabilități pe linia sportului în 
marea fabrică bucureșteană s-au 
îmbunătățit simțitor.

Mihai TRANCA

„BĂIATUL MEU PROMITE,

TUTURUR CLUBURILOR SPORTIVE DIN ȚARĂ L U P T E

(Urmare din pag. I)
față de utilizarea și întreținerea echipamentului și 
materialelor sportive, în vederea prelungirii duratei 
lor de folosința.

Pentru realizarea obiectivelor de mai sus, vom in
tensifica activitatea în următoarele direcții:

— îmbunătățirea organizării muncii la nivelul bi
roului, consiliului și secțiilor, întărirea disciplinei, exi
genței și responsabilității în rîndurîle sportivilor, ca
drelor tehnice și activiștilor ;

— intensificarea muncii de educație în rtadurile 
sportivilor și antrenorilor în spiritul patriotismului so
cialist, al unei concepții înaintate față de muncă și 
viață, al răspunderii pentru obținerea marilor per
formante ;

— lichidarea cu desăvîrsire a abaterilor și manifes
tărilor negative ale sportivilor, ce se mai fac uneori 
simtîte atît pe terenurile de sport, cît și în societate :

— cultivarea la sportivi — ca un imperativ al 
continuei lor perfecționări — a înțelegerii necesității 
depunerii unor eforturi maximale în procesul de pre
gătire, refacerii după efort, respectării regulilor de 
igienă, alimentație șl odihnă ;

— îmbogățirea si perfecționarea cunoștințelor pro
fesionale ale cadrelor tehnice prin valorificarea la

maximum a teoriei și practicii antrenamentului spor
tiv contemporan,

★
Folosind și prilejul aniversării — în luna iunie a.c. 

— a 50 de ani de la înființarea clubului, consiliul de 
conducere. întregul corp de sportivi, tehnicieni și ac
tiviști de la Rapid se angajează să depună toate efor
turile, să muncească cu pasiune și răspundere pentru 
ridicarea valorică a performanțelor sportive la nivel 
republican și internațional, aducînd în acest fel o 
contribuție tot mai activă la traducerea în viață a 
sarcinilor cuprinse în documentele de partid și de 
stat cu privire la dezvoltarea activității sportive de 
masă si de performantă, a prețioaselor indicații date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Ne exprimăm deplina convingere că această che
mare va găsi un larg ecou la toate cluburile sportive 
din tară, care vor depune eforturi și mai susținute 
pentru.,a spori contribuția lor la afirmarea interna
țională a sportului românesc, la creșterea prestigiului 
său în lume.

CONSILIUL CIURULUI SPORTIV RAPID 
BUCUREȘTI

Divizia națională de lupte — în 
noua ei formulă de disputare — 
se află înaintea startului. In ziua 
de 18 februarie, cele 27 de echipe 
la libere își vor disputa meciurile 
din cadrul primei etape după ur
mătorul program : SERIA I — CĂ
LĂRAȘI : Dinamo București — Du
nărea Galați — Tricolorul Călărași: 
PITEȘTI : Steaua — I.H. Hidroteh
nica Constanța — Montorul T.C.I. 
Pitești; PLOIEȘTI : Nicoiina Iași
— Progresul ■ Brăila — Petrolul Plo
iești. SERIA a Ii-a — REȘIȚA : 
C.F.R. Timișoara — Dinamo Brasov
— C.S.M. Reșița; ARAD : A.S.A. 
Brașov — Rapid — Vagonul Arad; 
CRAIOVA : Vulturii Textila Lugoj
— C.S. Satu Mare — Șc. sp. Olim
pia Craiova ; SERIA a IlI-a — PE- 
TRILA : Lemnarul Odorhei — Me
talul Tîrgoviște — Jiul Petrila : 
CLUJ : Autosport Sf. Gheorghe — 
Progresul București — C.S.M. Cluj; 
HUNEDOARA : Steagul roșu Bra
șov — Mureșul Tg. Mureș — Con
structorul Hunedoara.

Etapa a II-a a campionatului de 
libere se va disputa la data de 24

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A DIVIZIEI
aprilie, conform programului stabi
lit de Biroul federal. între aceste 
două etape vor avea loc turneele 
pe categorii de greutate din fiecare 
serie, întreceri care au fost intro
duse în cadrul competiției pe echi
pe. Sportivii componenți ai forma
țiilor cuprinse în prima serie se 
vor întîlni la PLOIEȘTI, în zilele 
de 16, 17 și 18 februarie. în aceeași 
perioadă, luptătorii din seria a 
doua se vor întrece la BRAȘOV, 
iar cei din seria a III-a, la TG. 
MUREȘ.

Ultimele două etape din cadrul 
diviziei de libere, ca și cel de-al 
doilea turneu individual se vor 
disputa în lunile octombrie și no
iembrie.

Luptătorii de la greco-romane se 
vor alinia la startul în competiția 
pe echipe în ziua de 11 martie, 
cînd vor susține meciurile din pri
ma etapă, Etapa a II-a va avea loc 
la 25 martie, iar turneele indivi
duale din cadrul Diviziei se vor 
disputa între 20 și 22 aprilie, la 
GALAȚI (seria I), CLUJ (seria a 
II-a) ți CRAIOVA (seria a III-a).

Putem vorbi, oare, despre box alt
fel decît o fac cei care privesc spor
tul cu mănuși eu rezerve și uneori 
chiar cu aversiune ? Aceștia, neavi
zați, nu fac nici o deosebire între 
boxul amator și cei profesionist, pă
rerea lor despre lupta din ring fiind 
formată îndeosebi în sălile de cine
matograf. S-au scris multe pagini de 
literatură și s-au făcut multe filme 
inspirate din viața boxerilor profe
sioniști. Viața tragică a acestora, pîn- 
dită de pericole și nenorociri, ne-a 
fost prezentată și pe o față și pe cea
laltă. Dar între activitatea omului 
urcat pe ring pentru a-și cîștiga exis
tența și activitatea sportivului ama
tor nu poate fi puș semnul egal. La 
noi în țară boxul-profesie a fost des
ființat acum 25 de ani, iar boxul- 
sport (introdus chiar în programul e- 
levilor din multe școli europene), știe 
toată lumea, dezvoltă calități fizice 
și morale excepționale, valoarea sa 
educativă fiind deosebit de mare. De 
toate aceste lucruri ne-am convins 
odată în plus discutînd cu cîțiva ti
neri din secția de box a clubului 
sportiv Progresul București.

Prin sala de box din strada dr. 
Staicovici se perindă în fiecare săp- 
tămînă 50—60 de băieți între 12 și 
17 ani. Vreo 40 dintre ei vin cu re
gularitate la antrenamente, fiind și 
legitimați. De toți aceștia se ocupă 
antrenorii Ion Vasilov, Mihai Voinca, 
Toma Radulescu și Dumitru Fieraru. 
Și-au împărțit băieții pe grupe și în
cearcă să-i facă... mari campioni. Cu 
unii dintre ei munca începe de la A, 
adică de acolo de unde începe îm
păcarea poziției de gardă cu legile 
echilibrului. Apoi, la fiecare antre
nament, minute în șir de gimnastică, 
timp în care trupurile se oțelese iar 
gindurile zboară spre rafturile cu 
mănuși... Mulți învață de abia aici 
să sară coarda, exereițiu pe care 
pînă nu de mult îl considerau doar 
o joacă a fetelor. Și cînd au învă
țat ceva, repetă în fața oglinzii pînă 
cînd acel „ceva“ este executat așa 
cum dorește antrenorul. Mai tîrziu, 
după luni de muncă, urmează me
ciurile...

— Ce te-a atras spre box ? — îl 
întrebăm pe Teodor Mitroi (16 ani) 
care a venit în sală doar de două 
săptămîni.

— Nu pot să vă spun ceva precis. 
Mi-au plăcut meciurile văzute la te
levizor. De mult vreau să vin la box, 
dar nu am îndrăznit...

— Ești elev ?

TOVARĂȘE ANTRENOR?:*
— Da, la Grupul școlar Vulcan. în 

anul II lăcătuși mecanici...
— îți place să te bați ?
— Nu. Am nota 10 la purtare... Pe 

ring e altceva...
Lui Teodor nu-i place să se bată. 

Cu Ionel, un alt elev, a fost, însă, o 
întreagă poveste. „Era mica teroare 
a colegilor" — ne spunea antrenorul 
Ion Vasilov. Ionel confirmă, rîzînd:

— Așa este. îmi plăcea să mă bat 
cu băieții...

— Și învingeai întotdeauna ?
— Nu. Tocmai de asta am venit, 

să învăț să boxez...
— Și... înfrîngerlie nu te linișteau ? 

_— Nu. întotdeauna doream să mă 
răzbun. Acum însă m-am cumințit. 
Dacă m-aș mai bate la școală, nu 
m-ar mai primi maestrul la sală. Tre
buie să am note bune și la purtare. 
Și acum nici nu mă mâi interesează 
incăiererile cu colegii. Sînt niște pro
fani. I-aș face K. O. cît ai clipi...

Gheorghe Enache, elev în anul II 
la Liceul pentru, industria alimenta
ră, a început să practice boxul prin 
1968, cînd avea 12 ani.

— Eu am venit la sală să mă fac 
mai voinic — ne mărturisește. Cînd 
am început antrenamentele, aveam 
doar 37 de kilograme.

Acum Enache boxeazâ la categoria 
semiușoară (60 kg) și maestrul Vasi
lov speră să-l vadă campion național 
chiar anul acesta.

Am fi dorit să stăm de vorbă și cu 
singurul campion național de juniori 
care se pregătește la Progresul „gre
ul" Constantin Tănase, elevul an
trenorului Toma Rădulescu. Dar lip
sea în ziua aceea. „E plecat la o fil
mare pentru Cireșarii" — ni s-a ex
plicat.

Am întrebat dacă părinții tinerilor 
boxeri trec pe la sală să se intere
seze de copiii lor. „Unii vin și la an
trenamente" — ne spune antrenorul 
Ion Vasilov. Mă și mir cum de nu 
a venit tovarășul Ciucă, tatăl lui Ma
rian. Băiatul iui a făcut pină acum 
vreo 6 meciuri, dintre care a ciștigat 
cinci. Cînd mă întîlnește, mă întrea
bă : „Băiatul meu promite, tovarășe 
antrenor ?‘‘

...Am plecat, din sala de box de la 
Progresul avînd convingerea că aco
lo se face treabă bună. Copiii devin 
puternici și curajoși, învață să învin
gă cavalerește și să privească înfrîn- 
gerea cu demnitate. Nicăieri nu se 
pot înțelege mai bine decit tntr-o 
sală de box multiplele sensuri ale 
„fair-play‘‘-ului.

Petre HENȚ

admirat.de
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SECȚIILOR DIN DIVIZIA B
în cadrul acțiunilor de îmbunătă

țire a activității fotbalistice, ieri a 
avut loc la sediul F.R.F. o ședință la 
care au fost convocați președinții 
secțiilor de fotbal ale echipelor de 
Divizia B. Principala problemă a fost 
aceea a comportării în prima partea 
campionatului și — în directă legă
tură cu aceasta — sarcinile de viitor, 
în vederea îmbunătățirii instruirii și 
a jocurilor, a selecției și educației la 
formațiile din eșalonul secund.

In cuvîntul său, tov. Ion Balaș, vi
cepreședinte al F.R.F., a arătat că 
această convocare urmărește în pri
mul rînd un schimb de opinii, un 
dialog direct între conducerea fede
rației și președinții secțiilor ; ea are 
ca scop îmbunătățirea muncii, în așa 
fel ca printr-un efort comun să se 
contribuie la ridicarea nivelului eșa
lonului secund, verigă importantă a 
fotbalului nostru. în continuare s-a 
arătat că echipele de Divizia B au 
obligația să practice jocuri de cali
tate care să atragă masele de spec
tatori, dar în același timp să repre
zinte un permanent izvor de creștere 
a talentelor, de formare necontenită 
a jucătorilor valoroși, atît de necesari 
fotbalului de performanță. S-a sub
liniat interesul manifestat de o serie 
de secții care au făeut eforturi deo
sebite în vederea asigurării condiți
ilor materiale și pentru intensificarea 
procesului de instruire și al educației 
jucătorilor, cum este cazul la Poli
tehnica Timișoara, Minerul Baia Marc, 
C.S.M. Sibiu, Gloria Buzău, 
Tulcea, Olimpia Satu Mare 
schimb, un total dezinteres 
servat la Dunărea Giurgiu, 
menea, au fost evidențiați o 
antrenori care au respectat 
ile federației, căutînd să pună 
tică toate cunoștințele lor 1 
rea îmbunătățirii antrenamentelor. 
Aceștia sînt P. Popescu (Metalul Bucu
rești), C. Laurențiu (Politehnica Iași),

Dunărea 
t etc. In 

s-a ob- 
De ase- 
serie de 
indicați- 

i în prac- 
In vede-

fCHIPA RAPID ÎVOLUEAZA
MIINi IA SZfKESFEHfRVAR

Echipa Rapid, care se pregătește 
In vederea meciului de la 7 martie 
cu Leeds United, a plecat ieri di
mineață în Ungaria. Feroviarii 
bucureșteni vor evolua, mi. ne. La 
Szekesfehervar Ia compania echi
pei locale, divizionara A Videoton.

Au făcut deplasarea următorii 
16 jucători i Niculescu (portar). 
Pop, Mușat, Grigoraș, Codrea, Ște
fan (fundași). Marin Stelian, An- 
gelescu, Savu. Naom, Dinu (mij
locași), Năsturescu, Dumitriu II, 
Neagu, Petreanu. Dumitriu III (îna
intași).

Lotul este însoțit de antrenorii 
Bazil Marian ți Gheorghe Nuțescu

C. Teașcă (F. C. Galați),
(Politehnica Timișoara), 
(Olimpia Satu Mare),

I. Ionescu 
__ „ Gh. Staicu (Olimpia Satu Mare), V. Grosaru 

(Metrom Brașov), și alții. Și politica 
de creștere și formare a cadrelor ti
nere s-a îmbunătățit față de anii tre- 
cuți. Spre exemplu, la Minerul Baia 
Mare (Roznai, Condruc), Metalul 
București (Troi, Mateescu), Metrom 
Brașov (Anghel), Progresul Bucurați 
(Beldeanu, Dudu Georgescu, Tăr.ă- 
sescu, Dumitriu IV și alții), secțiile 
acestor echipe avînd satisfacția pri- 
movării mai multor jucători astăzi 
în rîndurile echipelor de Divizia A. 
Dar și din acest punct de vedere sir.t 
încă multe secții care se situează la 
polul celălalt, umblind după jucători 
plafonați, cum ar fi cazul secțiilor 
Chimia Rm. Vîlcea (Andrei, Haîdu). 
Progresul Brăila (Tr. Pouescuu Me
talurgistul Cugir (Racksi) sau Metalul 
Drobeta Tr. Severin (Pavlovici). Si
tuația disciplinară s-a îmbunătățit ie 
asemenea In turul campionatj’u: i-.- 
registrîndu-se doar 27 ae jucători e-

liminați în ambele serii, 
mică decît în trecut.

Dar, tn continuare, este

cifră mai
Dar, tn continuare, este necesar să 

se Ia unele măsuri care să ducă la 
ridicarea nivelului jocurilor prin : 
mărirea numărului, duratei *1 inten
sității anțrenamer.uloe : obliee'.ivita- 

artoenamecieior îa 
i sfmbâtă ; creșterea 
ort ia vedere» ur.ei 
itâti tn teren, pentru 

acuparea jadiefoasă a spațiilor libere-, 
a unei mai bace orga-țâri aflt ÎH 
atac cit și Tn in jocurile de
acasâ și din deplasare; —stsți-
rea proeedeek.- tefcxo-tartjce prin 
ies fisurarea t-, con
diții asemănătoare ce. .~r de joc: o

rea efiraciUții ; depistarea ri forma
rea unor jucători sjrfttri de «rac in
cisivi ; introducerea obligatorie, la 
sCrsitd Sec*.-» tort, a efe-tt-ăriî 
testelor Cooper fi ArtramL

tea introducerii 
zilele de luni și 
capacității de ef 
msf mari nv-bt!:

urfl

u

U.T.A. iNTR-0 FRUMOASĂ IARNĂ,
PLINA DE AMBIȚII

Săptămtna trecută, într-o 
vlnt firav de primăvară. La 
malul Mureșului, aproape de podul 
nou, U.T.A. trăiește un mic moment 
festiv. Se inaugurează clubul său. Un 
club cum au marile echipe de fotbal 
pe care formația textilistă le-a vizi
tat Cu o sală lungă și înaltă, cu 
două mese de biliard o vitrină de 
trefee, televizor... Cu - camere pentru 
cazarea echipei înaintea meciurilor. 
Cinci camere elegante cu o estetică 
intimă— O terasă ce dă spre superba 
curgere fără timp a Mureșului... Pre
ședintele clubului, Mihai Flore, ra
diază de bucurie cînd face o mică 
z-c-zentare a acestui vis împlinit, rea- 
iizat cu sprijinul activ al tuturor fac
turilor de conducere din municipiu. 
Și nu uită să precizeze că totul se 
afiâ abia la început. „La parter vom 
amenaja o sală a susținătorilor ; vom 
face o sală de audiții, vom dota clu
bul cu multe jocuri distractive, vara 
deschidem o mică bază nautică..."

★
Tn seara aceea, cînd U.T.A. de- 

mvnstrase inițiativa și forța sa or- 
car.izatorică s-a vprbit foarte mult 
si sincer despre echipa de fotbal. Lo- 
cuT IX din turul .campionatului nu 
mulțumește .pe nimeni. Fiecare e con
vins ca actuala poziție nu-i pe ma
ură valorii echipei. O convingere 

pretată, din cîte am.aflat, în zilele 
de pregătire intense. La un moment 
dat a vorbit antrenorul Nicolae Du- 
mitrescu. N-a fost un toast, ci un 
iei de profesiune de credință. „Luăm 
total de la început ! Trebuie să ne 
comparăm cu noi, dacă vrem să ajun
gem iar printre echipele fruntașe. 
Ne-am pregătit foarte bine in aceas
tă iarnă. Mobilizarea trebuie să fie

seară cu 
Arad, pe

însă mai mare Tn campionat. Eu cred 
în această mobilizare superioară din 
primăvară. Pentru că pînă acum, în 
pregătiri, fiecare dintre jucători a 
fost sincer cu el însuși. Și asta re
prezintă enorm !...“

★— Ce a fost cu Popovici și Kun ? 
De ce au plecat din pregătiri la Ora
dea, fără voîa nimănui ?

— Problemă delicată ! Ar fi vrut 
să plece Ia o echipă bucureșteană. 
Le-am spus că nu Je dăm drumul și 
e mai bine să joace pînă la vară. 
Altfel, pierd și ei, pierde și echipa 
de care-și leagă, poate, cele mai mari 
bucurii ale vieții de fotbalist .Ne-am 
înțeles așa. Și acum, ambii se pregă- 

parcă n-ar fitesc conștiincios, de 
fost nimic..."

Nicolae Dumitrescu 
pedagog...

e ?i un mare

PE TEME ACTUALE

• TACTICA TURNEELOR • FORMULA 
TRANSFERĂRILOR AMICALE

Esei be*

® Antrenorul giuleșleoilor jocW
Au mai rămas doar 23 de rite 

pînă la primul rendez-vous al ra- 
pidiștilor bucureșteni cu jucătorii iu: 
Leeds United — în ma-șa Inth a 
sferturilor de finală din „Cupa cu
pelor" — și fiecare ceas care ne 
apropie de importanta confruntare a 
celor două team-uri Q pe jar*
pe antrenorul Rapidului, Baci Ma
rian, de firea lui dominat de • K- 
niște aparentă care secunde, iasă, 
o frămîntare interioară. Acuza,
timpul nu i-ar permite o altă pos
tură— Duminică seara, aaxcerxrul 
formația gxuleștene cobora *- 
vionul care-1 adueea din AngRa, 
unde, sîmbătă. urrzăriae partide Lei
cester-Leeds (rearranrira reruiratrl. 
2—0). A doua a dimineața, pe *~ 
celași aeroport Manan iși teri* 
In primire echipa, kabarcinda-ee. 
împreună, pentru o sccâ corsâ. spre 
Szekesfehervar, unde Rapt--*-1 va «- 
volua miere Jrt.

Așa pitit case era. t=*re dosi 
moane. Baril Marias te< a ftet o 
cr* și pent» *3â <ja «agi ak edeu 
vești proaspete despre mecrad de la 
Leicester, mai precis despre echipa 
valoroșilcr Jacky Cbarltoo. Orke. 
Eremr.er et eo_.

— V-ați deplasat pentru Leeds ri 
ați tâzut-a pe Leicester, a fast pri
ma noastră interpelare, inspirait de 
scorul final.

— Așa s-ar putea înțelege, dar. In 
realitate, lucrurile ău stat cu totul

- ■

ă
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Antrenorul Santamaria, pentru 
*-și întări satisfacția ne-a declarat 
că pentru meciul cu selecționata 
noastră nu 
vingătoare. 
probabil:

Borja — 
Ochoa — Poli, Carboneil — Marti
nez, Ronero, Amiano, De Diego, Pe
pin. In cadrul acestui „11“ e posi
bilă o singură schimbare: dacă 
Granero, ușor accidentat la Las Pal
mas. va fi indisponibil, locul lui va 
fi preluat de Juan Maria. (Mențio
nez că extremul dreapta Martinez 
a fost reținut pentru apropiatul joc 
cu Grecia, care se va desfășura la 
Malaga).

Lotul no6tru vrea să onoreze bu
nele aprecieri pe care gazdele le 
au la adresa fotbalului românesc. 
Jucătorii noștri țin seama și de fap
tul că meciul cu Espanol Barce
lona (care se va desfășura în noc
turnă, 1a orele 20,45 — 21,45 ora 
noastră) se dispută cu prilejul ju
bileului de 50 de ani de la con
struirea complexului sportiv Espanol.

va modifica echipa în- 
Xată, de altfel .11'-le

Granero, De Felipe,

La ora citod scriu aces*.e r 
formația noastră nu es:e coc 
Se confirmă, totuși, neve 
Dinu în linia de fund. De 
nu se știe dacă Dinu va 
locul lui Sameș sau *n 
Boc. A fost luat in discute și Ha; 
nai, pentru— Dejeanu. Dună cft r 
pare, Dobrin va deține postul d 
mijlocaș cer.imi. Tn arac se va porc 
probabil, cu trioul de la Nb 
Troi, Dumitracbe, Icrdânescu. 
este exclusă, totuși, trecerea lui 
dănescu In postul de rirf central. 
In locul lui bumitoacr.e.

Conducerea tehnică a echipe: este 
nemulțumită de timid.ratea șutului 
la poartă al înaintașilor noștri. Se 
constată un fel de teamă citrar în 
situațiile 6imple. în cursul antrena
mentelor de luni șl 
cursul celor de marți, se va 
în mod special asupra retnedi 
castor greșeli.

Al doilea joc din cadrul turneului 
franco-spaniol se va desfășura cu 
beneficiul unor noi acumulări fi
zice și tehnice. Să sperăm că fot
baliștii noștri vor presta un joc 
care să reflecte ascensiunea de toți 
așteptată.

.V

proba

INIȚIATIVE LOCALE
(Urmare din pag l)

de fotbal în curs de gazonare, două 
terenuri de tenis, dintre care unul 
este înzestrat cu instalație de noc
turnă, un teren de handbal, sală de 
tenis de masă și biliard. Comple
xul, care va fi extins, este dotat 
cu instalații sanitare anexe. La 
asociația „Sănătatea" s-a construit 
un complex (teren de baschet, vo
lei, tenis, pistă de popice), asocia
țiile „Presim" și „Carpați" au con
struit terenuri de fotbal, la asocia
ția „Constructorul I.C.M.J." s-a a- 
menajat un teren de volei și o sală 
de box și se află în construcție un 
teren de fotbal și de rugby.

In comunele și satele județului 
au fost, de asemenea, construite 
baze sportive. în comuna Nehoiul 
s-a dat în folosință o sală de po
pice cu 2 piste și a fost gazonat 
terenul de fotlbal. Ia Poșta Cîlnău 
s-a construit un teren de fotbal 
împrejmuit cu gard prefabricat; în 
comuna Blăjani a fost amenajat 
un splendid teren de fotbal, la a- 
ccastă acțiune participînd cu în
suflețire aproape toată populația.

în Buzău se află în amenajare 
Parcul tineretului, care va cuprinde 
în final lacuri de agrement dotate 
cu ambarcațiuni, ștrand, spații cu 
instalații de joacă pentru copii și 
terenuri simple pentru jocul cu 
mingea. Majoritatea lucrărilor au 
fost efectuate prin muncă volun
tară de către cetățenii municipiu-

Din atîtea și atîtea cazuri, constatăm că a apărut și o tactică 
a turneelor. Poate mai corect ar fi să vorbim despre asprele învă
țăminte ale turneelor. Echipele — naționale sau de club — din' 
Europa au trebuit să plătească cu zeci de eșecuri, de sezoane ratate, 
turneele de durată și programate în momente nepotrivite efectuate 
pe continentul ..fotbalului fierbinte" (am numit America de Sud) 
Și constatat! și dv. că — acum — numărul fotbaliștilor care trec 
Atlanticul pentru jocuri amicale a scăzut considerabil. Mai există 
și turneele în țări apropiate care au ca scop efectuarea antrenamen
telor si a jocurilor de verificare pe terenuri oricum mai convenabile 
decît cele de acasă. Altfel, toată strădania, toată cheltuiala sînt de 
prisos. „Tactica" turneelor n-a dat prea multe roade — de ce șâ 
n-o spunem — în sezonul actual pentru echipele noastre. între puțin 
reușita expediție Steaua în Liban și Siria( așa cum o afirma Con
stantin însuși) și tentativele Rapidului de a găsi un turneu denatura 
să-i ajute cit de cit în oțelirea forțelor pentru grelele șocuri cu 
Leeds, întîlnim diverse formule de a rezolva chestiunea jocurilor 
peste hotare în condiții care să reprezinte un avantaj in pregătire 
și nu un handicap. Și nu știm, zău, dacă nu s-a uitat și soluția ofe
rită de ultimele zile, cînd terenurile și vremea în vestul țării au fost 
minunate. Acolo s-a jucat ca în plin sezon ; dar numai formațiile 
localnice s-au bucurat (din nefericire) de acest avantaj.

Drept este, s-a făcut un mare pas în direcția rezolvării delicatei 
chestiuni a transferărilor prin bună înțelegere. Metoda tratativelor 
cu avantaje reciproce, a adus mulți jucători de talent la categorii 
superioare de competiție, umplînd locuri care resimțeau nevoia unor 
forțe tintere și valoroase dar au și acordat echipelor care i-au cres
cut compensații. Optica, destul de obtuză în urmă cu ani. s -a modi- 
ficat, și 'astăzi auzim cum C.F.R. Pașcani se laudă cu fotbaliștii lan
sați în prima divizie și anunță că este dispusă și la alte înțelegeri 
cu condiția să nu-i fie periclitată situația ei în campionat. Tocmai 
de aceea’găsim că recurgerea la soluțiile „de forță" șt de .nespor- 
tivitate”, in sensul penal al cuvîntului, devin direct ridicole. Ple
carea cu jucători peste noapte, pe ascuns, abandonarea unor discuții 
pe față nu vor rezolva nimic. Se va ajunge cel mult la încordarea' 
raporturilor între respectivele cluburi sau asociații, la trimiterea în 
inactivitate forțată, acea carantină prevăzută de regulament; a unor 
jucători de talent aflați intr-un moment crucial al carierei lor, la 
atîtea urmări triste și nedorite. Nu uitați, stimați conducători de 
cluburi, sistemul schimburilor de jucători. Fie și pe timp limitat 
O cale mai puțin utilizată, cum constatăm. S-a uitat că. spre pildă 
unul dintre cele mai reușite schimburi, pentru toate cele patru părți 
a fost Motroc —Ene II. El a revalorificat doi jucători în pierdere 
de moral și randament redîndu-i performanței pentru multe sezoane.

Eftimie IONESCU

_______ '____————----------------------------- ------------- ——----

★
Dialog mai lung cu 

cu, căpitanul echipei.
— Dintre numele noi ale echipei, 

Condruc, Pîrvu, Câldăruș și Purima, 
care crezi că e cel mai util echipei 1

— Toți sînt utili ! Știi, însă, cînd 
trebuiau să fie incluși toți acești ju
cători în lot ? Imediat după ce eli
minasem pe Feiyenoord.

— Ce zici, Mircea, de returul e- 
chipel ?

— Echipa va urca ! Revenirea lui 
Nicolae Dumitrescu va aduce un plus 
tactic echipei. Sau ceea ce i-a cam 
lipsit în tur. Și U.T.A. a ciștigat foar
te multe bătălii, tactic. Echipa va 
urca și pentru faptul că ne-am pre
gătit tarte bine în această iarnă.

— Despre „bătrînul“ inginer, ajuns, 
la 31 de ani, ce spui ?

— Trag cot la cot cu cei tineri. 
Cum ani făcut-o în toți cei 15 ani de 
cînd joc fotbal. Și mă pregătesc să 
dau examen cit de curînd pentru a 
lua încă o categorie de clasificare 
ca... antrenor.

Mircea M. IONESCU

Mircea Petes-

[
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IUI BA7II MM
.Capa cupelor"

zru metodic, gîndit, în această di
recție : se pregătește, de pildă, ata
cul pe partea dreaptă, ei bine, pe 
latura opusă apare la finalizare 
fundașul lateral stingă. Și... invers.

— V-a tentat adineauri o compa- 
-z:ie Lee^s-Tottenham. Puteți risca 
un verdict ? Care dintre ele vi se 
pare a fi mai puternică 1

— Aș zioe că Leeds, deși risc, vă 
repet, ca rezultatul meciului să mă 
contrazică. Ea este mult mai stilată, 
șue fotbal mai mult, joacă mai va
ra:, mai viclean. Jucătorii ei știu 
să plimbe balonul la firul ierbii, 
folosesc La maximum întreaga su
prafață a terenului, alternează în 
«nod derutant pasa scurtă cu cea 
lungă. Cu alte cuvinte, pentru a 
Inchâa paralela, în timp ce la Tot- 
tenham mai puteai să-i ghicești in- 
Mqțflle, ea punînd accentul în ofen- 
sivă pe centrările înalte, la Leeds 
e mai greu. Iși plimbă partenerul 
de pe o parte pe alta pînă descoperă 
o Lsurâ in defensiva Iui. Și mai 

cevx In afară de această ma- 
tur.ute. Leeds are o încăpățînare, 
o râura te in sensul bun al cuvîntu- 
M. lfa cedează lupta de loc, trage 
cu cLn;:i și La 0—2. Este drept. Ia 
Le rests- cam de prin minutul 60, 
cura gradale au înscris cel de al 
ooGea sol. presiunea lui Leeds în- 
c-rp-.se să poarte pecetea unei oa- 
recari Lese de clarviziune. Timpul 
«ne șe acvgea, parcă mai repede 

Deeds. îi împiedica pe Allan 
Clarke. Micke Jones, Peter Lorimer 
să s-ează cea mai bună soluție.

— Deci și o echipă mare își pier
de «-.ror: capul. Si trecem această 
omenecseA^ carență la capitolul 
c-rrată-i... incu-a)ante pentru Ra
pid?

— Numai să ajungem și noi tn 
eceas â situație, de a-i pune pro- 
bleme lui Leeds, a încheiat dialo
gul nostru Bazil Marian cu mo- 
cesria eare-1 caracterizează. O mo- 
certie care într-o interpretare mai 
largă, ar descinde, parcă, din mult 
cunoscutul proverb „paza bună tre
ce primejdia rea".„

G. NICOLAESCU
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DUPĂ „DIALOGUL14 DINTRE ARBITRII BUCUREȘTENI Șl CRONICARII SPORTIVI
Problema arbitrajului cu multi

plele ei aspecte asupra -cărora n-a 
existat, nu există și nu va exista 
niciodată un consens unanim, a stat 
întotdeauna în centrul atenției, iu
bitorii fotbalului discutînd despre 
arbitri mai mult decît despre... ju
cători. Așa stînd lucrurile, acum 
cînd nu ne mai despart decît cîteva 
săptămîni de reluarea activității, 
competiționale la toate nivelurile, a

la o astfel de even- 
făcut propunerea să 
un clasament al ar-

nu se ajunge 
tualitate, s-a 
se alcătuiască 
bitrilor, ultimii doi urmînd să— re
trogradeze, asemeni echipelor. Ori
ginală, fără doar și poate, o aseme
nea propunere nu prea are șanse 
de a fi luată măcar în discuție, 
necum adoptată, neputînd exista e- 
lemente precise pentru alcătuirea 
respectivelor... clasamente.

mai regulamentare, cum a fost aceea a* 
a lui N. Petriccanu, în meciul Uni- • 
versitatea Craiova — F. C. Argeș,-if 
care nu i-a acordat lui Oblemenco .ț 
nu „un gol cum nu s-a mai văzut", ț 
ci un gol neregulamentar înscris cu j 
mina.

Dar, accentul principal la această j 
„masă rotundă" a fost pus pc fap- ; 
tul că arbitrajul este „judecat" de -f 
multe ori de oameni care nu cu-

ALLA.V CLARKE. una din săge
țile" hă LEEDS UNITED

•HINT 11 SATE NARE

OLIMPIA - 0JPESII DOZSA
La invitația clubului F. C. Bihor 

astăzi sosește în țara noastră cu
noscuta echipă Ujp-esti Dozsa care 
activează in prima divizie a cam
pionatului maghiar. Fotbaliștii din 
Budapesta vor susține o 6uită de 
trei jocuri. Mîine vor evolua la Satu 
Mare cu Olimpia, la 16 februarie la 
Deva cu Mureșul, ar. la 18 februa
rie la Oradea cu F. C. Bihor. După 
cum ne-a informat președintele clu
bului F. C. Bihor. Gh. Băleanu, din 
rindurile jucătorilor de la Ujpesti
nu vor lipsi internaționalii Bene, 
Fazekaș, Zambo, Dunai II și III. 
Szentmihalyi și Jubasz.

„Cavalerii fluierului" la sfat..
fost binevenită acțiunea C.M.B.E.F.S. 
de a organiza o 
care să prilejuiască 
mical între arbitri 
cronicarii sportivi.

Discuțiile au fost 
ideile care au stat 
propuneri, chiar dacă ar putea în- 
tîmpina justificate împotriviri, au 
venit să ilustreze preocuparea care 
există și în rîndufile „cavalerilor 
fluierului" pentru îmbunătățirea ac
tivității lor. Unii s-au pronunțat 
pentru reducerea numărului de ar
bitri 'din lotul A, ceea ce ar per
mite renunțarea la actualul sistem, 
al rotației dînd posibilitatea arbitri
lor de valoare să fie folosiți mai 
des, mai ales la conducerea unor 
meciuri importante. Un asemenea 
punct de vedere nu este nejudi- 
cios, sistemul rotației servind mai 
degrabă orgoliul unor arbitri, de- 
cît fotbalului. Nu este mai puțin a- 
devărat, însă că, în felul acesta, 
se ivește pericolul ca lotul A să 
devină un cerc închis, cu „senatori 
de drept", al căror loc nu mai 
poate fi luat de nimeni. Pentru a

„masă rotundă", 
un „dialog" a- 
bucureșteni și

interesante, iar 
la baza unor

O altă idee care a fost ventilată 
cu prilejul acestei reuniuni, a fost 
aceea a desemnării arbitrilor, la un 
meci sau altul, prin tragere la sorți. 
Nu este pentru prima oară cînd ne 
întîlnim cu o asemenea propunere 
menită, în orice caz, să elimine 
suspiciunile in legătură cu delega
rea unui anumit arbitru, la un anu
mit meci. Probabil că există și ar
gumente carte se opun acestei soluții, 
sorții puțind crea două categorii de 
arbitri, unii delegați prea des șt 
alții prea rar, chiar intr-un lot A 
mai restrîns. Dar, vina n-ar mai 
aparține Colegiului central al arbi
trilor. ci sorților. Și apoi, poate că 
s-ar găsi o cale de a nu se pro
duce astfel de inechități. Oricum, 
ideea trebuie reținută. Să nu uităm 
că ea n-a venit din masa publicului, 
ci chiar din rindurlle arbitrilor.

Unele discuții s-au referit și la 
aprecierile care se fac asupra arbi
trajelor, insistîndu-se mai puțin a- 
supra manierii de arbitraj, a asigu
rării bunei desfășurări a jocului și 
îndreptîndu-se reflectorul asupra u- 
nor faze de joc, uneori greu de 
determinat, iar alteori interpretate

■ din unghiuri de vedere personale, 
subiective. S-a ajuns astfel să se 
reproșeze arbitrilor și deciziile cele- SOLUȚIE IMPORTANTA PENTRU SATISFACEREA NECESARULUI DE BAZE SPORTIVE

lui. Am văzut, tot la Buzău, in 
locurile libere și 
preajma cartierelor 
din ciment. Tot 
amplasa panouri 
chet; la fel la RImnicu

Tot la Buzău am aflat 
moașă inițiativă a consiliului ju
dețean al organizației pionierilor, 
care a făcut din turism o activi
tate extrem de îndrăgită in rindul 
pionierilor. Zed de organizații au 
construit corturi, au fost arr.ena-

parcurile din 
mese de tenis 
aici 
de

se vor 
minibas- 
Săral 
de o tru

jale campinguri proprii. La Săra
ta Monteoru a fost .construit4 un 
sat turistic de 80 de locuri, la Ar- 
băr.ași o tabără pionierească de 
400 de locuri, la Harțagu la fel.

Am enumerat doar cîteva dintre 
obiectivele sportive și turistice con
struite și amenajate în județul 
Buzău în trecutul apropiat. Deci
zia nr. 377 este 
materializare și 
drum bun va fi 
capăt.

tul. Așa 
Bistriței, 
om interesat și priceput tn ale spor
tului, „bazinul stă prea mult timp

cum remarca și primarul 
Andrei Waingartner, un

gol în timpul săptămîni. C.J.S.F.S. 
ar fi putut face "mai mult pentru 
inițierea copiilor din oraș la înot 
și — de ce nu — chiar la polo“.

• Pistă de aeromodelism la Dej

în plin proces de 
sperăm că acest 
străbătut pînă la

Foto : Dragoș NEAGU 
nosc regulamentul, care nu l-au răs
foit nici măcar o singură dată. Și, 
oricît ar părea de necrezut, printre 
aceștia se numără și mulți jucă
tori divizionari. De-aici, tensiune în 
teren și în tribune, proteste, vocife
rări, injurii la adresa arbitrilor etc. 
S-ar putea spune, deci, că necu
noașterea regulamentului reprezintă 
un permanent pericol .pentru buna 
desfășurare a meciurilor.

Și, deși nu se vorbește pentru 
prima oară despre această proble
mă, ea continuă să stea pe planul 
al... zecelea în preocupările antre
norilor și ale secțiilor de fotbal.

în curînd începe returul. Proce
sul de instruire a echipelor este 
în plină desfășurare, luîndu-Se 
toate măsurile pentru obținerea u- 
nei bune pregătiri fizice și a creș
terii potențialului tehnieo-tactic. Nu .... 
trebuie uitată, însă, nici latura dis
ciplinară a spectacolului sportiv. De 
aceea, cererile arbitrilor ni se par 
cit se poate de îndreptățite : stu
dierea regulamentului să constituie 
unul din obiectivele de prim ordin 
ale echipelor, în această perioadă:. . 
Poăte că și arbitrii vor aplica mai 
bine regulamentul, știind că toată 
lumea îi cunoaște nrevpdaril» '

Jack BERARIU

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES
18 FEBRUARIE 1973

• ...Iar la Bistrița-Năsăud Decizia nr. 75
Aceeași preocupare față de condi

țiile de desfășurare a activității 
sportive există și la Bistrița. Și 
aici, tot o decizie a Consiliului 
popular al județului Bistrița-Nă- 
săud (decizia nr. 75 din martie 
1972) are in vedere luarea unor 
măsuri în vederea asigurării bazei 
materiale necesare acțiunilor spor
tive în școlile și asociațiile județu
lui. Amenajarea spațiilor de joacă 
pentru copii în orașele și comune
le unde se construiesc locuințe, a- 
menajarea unor terenuri de sport 
simple în curțile școlilor ți cămi
nelor culturale, trecerea în folosin
ța asociațiilor sportive a terenu
rilor de sport și a bazelor sportive 
care au fost în administrarea co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare — iată cîteva din măsu
rile luate pentru crearea condiții
lor materiale necesare nevoiei de

mișcare, 
torilor 
Bistrița, 
șanu" și 
trița au 
ca elevilor (sub îndrumarea orga
nizațiilor U.T.C. și a cadrelor di
dactice), terenuri de tenis și volei.

Mindrie a orașului este însă 
ștrandul, dat în folosință vara tre
cută, care cuprinde un bazin de 50 
m, cu 8 culoare, două bazine pen
tru copii, o tribună cu 500 de 
locuri, spații de joacă pentru cei 
mici. Factorii care au contribuit 
la realizarea lucrărilor, Consiliul 
popular municipal Bistrița și 
C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud au reușit 
să angreneze un mare număr de 
locuitori ai orașului la munca pa
triotică, cheltuielile de construcție 
fiind simțitor reduse. Dar, construi
rea acestei baze nu reprezintă to-

de exercițiu fizic 
județului și ai 
La liceele „Andrei Mure- 
„Liviu Rebreanu" din Bis- 
fost amenajate, prin mun-

a locui- 
orașului

Și în orașele vizitate din județul 
Ciuj, Dej și Turda, Se face sim
țită grija organelor administrației 
locale pentru asigurarea de condi
ții materiale necesare practicării 
sportului. La Dej s-a construit, cu 
sprijinul substanțial al Consiliului 
popular orășenesc, o pistă de aero- 
modelism — sport în care pe a- 
ceste meleaguri s-au obținut fru
moase succese, chiar de nivel in
ternațional. La liceul ..Andrei Mu- 
reșanu" s-au construit prin munca 
patriotică a elevilor, cu ajutorul 
profesorilor, al conducerii școlii și 
al comitetului de părinți, terenuri 
de handbal cu tribune și instalație 
de nocturnă. Tot la Dej, un lucru 
inedit: în prețul — modic — 
intrare la patinoar este inclus 
un... pahaț cu lapte fierbinte, 
ne-am convins, de acest drept 
folosesc toții copiii.

La Turda, în cadrul unei ședin
țe ținută in primăvara trecută la 
comitetul municipal de partid, s-a 
luat hotărîrea ca în perimetrul fie
cărui cartier să se amenajeze o 
bază sportivă după modelul celei 
din cartierul Mihai Viteazul, care 
cuprinde un teren de fotbal și două 
de volei. Pînă acum s-au amenajat, 
prin grija consiliului popular, cu

de
Și 

Și, 
se

contribuția locuitorilor cartierului, 
o bază sportivă in cartierul Opri- 
șan (teren de fotbal și teren de 
handbal) și alta în cartierul Colonie 
Cimentul (teren de fotbal), iar în 
perimetrul școlii de zootehnie s-a 
dat în folosință o 
pusă din terenuri 
și volei.

platformă com- 
de fotbal, tenis

★
V-am prezentat 

mai sus cîteva din realizările da
torate inițiativei locale, în unele 
din județele și orașele țării. Nu 
putem spune că realizările amin
tite satisfac integral nevoia de baze 
sportive a celor ce iubesc sportul 
Și doresc să-1 practice. Mai sînt. 
desigur, multe de făcut, dar, pu
tem trage, fără teama de a greși 
cîteva concluzii îmbucurătoare

Trebuie să subliniem în primul 
rînd grija organelor de partid și 
de stat locale, care vin în sprijinul 
construirii și amenajării terenuri
lor și spațiilor destinate sportului. 
Am notat, de asemenea, și atenția 
deosebită acordată sportului școlar 
Este un lucru de mare însemnăta
te pentru că aici se pun bazele de
prinderilor motrice, aici se for
mează gustul Și dragostea pentru 
sport.

în rtndurile de

Numai cinci zîle mal aveți la 
dispoziție pentru a vă putea procu
ra biletele la tragerea excepțională 
Pronoexpres din 18 februarie 1973, 
tragere care acordă în număr NE
LIMITAT : autoturisme DACIA 
1300 și DACIA 1100, excursii în 
U.R.S.S. — partea sudică — dura
ta cca. 21 zile, excursii în TURCIA 
— cu autocarul — durata cca. 8 
zile, precum și numeroase premii 
în bani de valoare fixă și variabi
lă. Procurați-vă din vreme biletele.

e Ciștigătorii autoturismelor și ai 
excursiilor atribuite la tragerea ex
cepțională Loto din 30 ianuarie 
1973 : categoria 1 : (5 autoturisme 
DACIA 1300) : 
dor — 
Român 
nilă — 
stanța ;
Galați ; 4. Iosif Margareta și 5. Du
mitrescu Alexandru din București 
Categoria 2 : (2 autoturisme SKO
DA S 100) : 1. Dobinca loan — Su
ceava ; 2. Brînzan 
Tulcea. Ciștigătorii premiilor de 
25.000 lei (din care 
ITALIA și diferența în numerar) : 

Brăila ; 2. David 
Ciștigătorii

Antoniu și 2. Costea Gavril

1. Ardelean Teo- 
com. Cefa satul Sînnicolaul 
jud. Bihor ; 2. Tarasoly Dă- 
com. Cogealac jud. Con- 
3. Zărnescu Constantin —

Ecaterina

o excursie în

1. Ion Radu
Mihail — București, 
excursiilor în ITALIAcategoria 
4: (15 excursii de cîte 1 loc) : 1.

Misner
din Oradea ; 3. Roșeț Gheorghe — 
com. Teregova jud. Caraș Severin ; 
4. Necula Ion — Constanța ; 5. 
Preda Gheorghe — com. Brezoa- 
iele jud. Ilfov ; 6. Fîntîna Dumitru
— Craiova ; 7. Buruș Miron — To- 
plița jud. Harghita ; 8. Mățu Sa- 
veta — Simeria jud. Hunedoara ; 
9. Socolescu Emil — Bolintinul din 
Vale jud. Ilfov ; 10. Bălan Tudor
— Giurgiu ; 11. Frohlich Renate — 
Sighișoara ; 12. Prasza tuliu — Sîn- 
eraiu de Mureș jud. Mureș ; 13. 
Dragoș Ion — Urlați jud. Prahova ; 
14. Codorean Aurel și 15. Nica Va- 
sile din București.
PREȘ NR* *6 EDIN ~7 FEBRUARIE" 1

Extragerea I : Cat. i : 2 variante 
a 100 000 lei ; Cat. 2 : 1.60 a 50 911 
Cat. 3 : 15,75 a 5172 lei ; Cat. 4 : 
a 1 402 lei ; Cat. 5 : 136,25 a 593 lei ; 
6 : 5 183,90 a 40 lei.

Report categoria 1 : 1 195 504 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. 13 : 5,50 ._ 

riante a 14 158 lei ; Cat. c : 69,20 a 7 125 
lei ; Cat. D : 2 713,25 a 60 lei : Cat. E : 
187 a 200 lei ; Cat. F : 3 729,45 a 40 lei.

Report categoria A : 511 036 lei.
Premiile de 100 000 lei jucate sfert de 

la categoria 1. au fost obținute de MA
NEA NICOLAE din Mangalia și VAR- 
GALUI CHIRITA din București, iar 
premiul de 50 011 lei de la categoria a 
2-a l-a obținut IORDACHE, ALEXAN
DRU din București

Rubrica redactată 
de LOTO PRONOSPORT

TRAGEM PRONOEX-
1973 :

25% 
lei ; 
55.70 

; Cat.

va*



UN IMPORTANT SUCCES AL ȘAHULUI NOSTRU FEMININ

PENTRU PRIMA OARĂ, TREI JUCĂTOARE 
ROMANCE IN „INTERZONAL"

Tradiționalul festival șahist care 
se ..dispută în .fiecare an în micul 
orășel olandez. Wijk aan Zee, a sta
bilit. anul acesta pe lîngă un re
cord ■ de participare — au fost pre- 
zenți aproape 700 concurenți din di
verse țări ale lumii — și unul de 
importanță: pe lîngă obișnuitele 
turnee ale marilor maeștri și maeș
trilor a fost organizat, pentru pri
ma oară, și un turneu sub auspi
ciile Federației internaționale de 
șah- Este vorba despre cel de-al 
doilea concurs zonal european din 
cadrul competițiilor eliminatorii 
care vor desemna în ultimă in
stanță pe viitoarea adversară a 
campioanei mondiale, Nona Gaprin- 
dașvili.

După succesul din celălalt turneu 
zonal european, disputat în toamna 
anului trecut Ia Pernik, în Bulga
ria, în care, după cum se știe, ju
cătoarele noastre Alexandra Nico- 
lau și Gdrtrude Baumstarck s-au 
clasat la egalitate pe locurile 1—4, 
participare^ celorlalte două concu
rente românce în Olanda ne des
chidea șansa de a mări numărul 
reprezentantelor țării noastre la 
turneul interzonal. Această șansă a 
fost valorificată: la capătul unei 
lupte dificile, campioana României 
Elisabeta Polihroniade a ciștigat 
dreptul de a participa la etapa ur
mătoare a campionatului și n-a lip
sit mult ca și cealaltă jucătoare a 
noastră, Margareta Teodorescu, să 
se califice și ea.

Am spus mai înaint-» că a fost 
e luptă dificilă. într-ad zăr, la star
tul competiției s-au prezentat 18 
concurente (față de 14 la Pernik) 
dintre care 8 dețineau titlul de 
maestră Internațională, iar foarte

£n timpul partidei

[MtRSOH fITTIPALDI

CtL MM RAPID

SI Pf CIRCUITUL

DE H SIO PAOIO

Wijk aan Zee — 1973. Elisabeta Polihroniade (stingă) 
cu Ursula Wasnetsky (R F.G )

succes încă 3—4 partide. Margareta 
Teodorescu, a jucat și ea bine, dar 
a avut momente de slăbidune, mai 
ales în cîteva partide în care obți
nuse deja un avantaj decisiv. Din 
neferidre, aceste partide au fost cu 
concurente directe (Hartston și Rad
zikowska) astfel că rezultatul lor a 
influențat decisiv atît configurația 
clasamentului, cît și (mai ales) mo
ralul jucătoarei noastre. în final, 
Elisabeta Polihroniade împarte locu
rile 1—4 cu cele mai apropiate ri
vale.

în urma rezultatelor înregistrate 
în cele 2 turnee zonale europene — 
ambele terminate cu un dead-heat 
pe primele 4 locuri — președintele 
F.I.D.E. dr. M. Euwe, la propunerea 
comisiei pentru șahul feminin — a 
hotărît ca toate aceste jucătoare să 
fie admise în turneul interzonal și 
de asemenea 4 jucătoare din cam
pionatul U.R.S.S.

«r Numele si prenumele Țara 4 2 5 4 9 4 7 3 9 Io a o <4 IS 14 17 18
1*4 Mana IVANKA 7^ia 0 7z 1 1 t 0 1 7 1 1 1 t 1 Vi 1 7 12’zS
4-4 Katja jovANoviGi Jugoslavia Yz 'A % Yz 1 0 Yi 1 i 1 1 0 1 1 1 1 1 n-7
4-4 jane wtstone Anglia 1 '/z 7i 7 1 0 7i 0 7i 1 1 1 1 1 1 1 1 1254
1-4 Elisabeta Pclihhokiade ițumânia Yz % % 1 7 0 7z Vz 1 1 7i 1 1 1 1 1 1 12^

5 Duhița Jivwvigi Jugoslavia. 0 % 7z i) 1 7, 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 nT
4 Annie LAAKMăh R.T.G. 0 0 0 Yz 0 1 Yi 1 4 7 Yi 1 î 1 1 1 ti

7-8 Knjitini nMJZiKflW5KA Polonia 0 1 1 1 7 0 1 7i 0 7i 0 1 1 0 1 1 1 W’/i
7-8 Margareta teoporesgu România. 1 % '/z '/z 0 7z 0 7 Yz 1 1 0 7. 1 1 1 1 10^
' 9 CortlJ VREENEH olanda 0 0 1 7z 0 0 7 7 Ta 7 1 4 7t 1 1 1 3 7

16-11 Amelia Pihmuci Jugoslavia 0 7 0 0 0 1 7 7 0 71 1 71 7 1 1 1 3 7
It-II Bonslan Borisova Bulgarii 0 0 0 D 4 0 7z 0 7 1 t D 1 7i 1 t 1 6 7z

a pepita reniiER Spama 0 0 0 7z D 7 1 9 7 7 0 1 1 1 0 4 7i Ui
I) (insula. WA5NET5KY 0 1 0 0 0 7z 0 1 & 0 1 0 0 4 7i 1 i 7
14 Rue TIMMEB olanda 0 0 0 0 0 0 0 7 0 Yz D 0 1 1 1 1 0 s
f5 Mih’nfâMERUNl Franța 0 0 0 0 6 0 4 0 7 7i y2 a 0 0
14 inje kattimGER Austria '/z 0 0 0 0 9 0 □ 0 0 a 1 7i 0 a E8 1 EE1
47 târla WETTSTEIN Elveția. 0 0 0 0 4 D 0 6 0 0 0 0 0 0 7z7 1 3
18 Ț. n'sincHRu irlanda. % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7z 0 1 7 0 0 214

vid ; S.U.A. — 
lerie Browne ; 
Cardoso ; R. P. 
suren ; Australia — Luise Maddem.

Fără îndoială, va fi cel mai mare 
concura feminin disputat pînă acum 
și faptul că numai primele 3 cla
sate vor cîștiga dreptul de a lua 
parte la meciurile, candidatelor, îm
preună cu vicecampioana mondială. 
Alia Kușnir, va face ca lupta 
mai acerbă ca orieînd.

Oricum, însă, faptul că 3 
toare românce se află de pe 
în rândurile primelor 20 jucătoare 
din lume, constituie, fără îndoială 
un fapt îmbucurător. Această înaltă 
calificare cuprinde însji și mari o- 
bligații: între cele 20 trebuie să ne 
situăm cît mai sus pe scara valo
rilor, în zona mult râvnitei candi
daturi la campionatul lumii.

Performanța este în limita posi
bilităților jucătoarelor noastre șL 
cu o bună pregătire, multă voință 
și ambiție, ea poate fi obținută. O- 
cazia este minunată, condiții există 
— să încercăm !

Eya Aronson, Va- 
B razii ia — Ruth, 
Mongolă — Hand-

să fie

jucâ- 
acum

dintre celelalte erau jucă-
periculoase

multe 
toare experimentate, 
pentru orice adversar. Urmarea a 
fost că lupta pentru calificare a ră
mas deschisă pînă la ultima rundă, 
Cînd încă 6 concurente păstrau 
șanse de calificare. Cîștigînd ultima 
partidă într-un stil excelent la Jiv- 
kovici, Elisabeta Polihroniade a a- 
rătat că are stăpînirea de sine și 
calmul necesar partidelor decisive, 
obținînd un succes personal de mare 
valoare.

In general, nivelul jocului prestat 
de jucătoarele noastre la acest 
Concurs a fost ridicat. Elisabeta 
Polihroniade n-a pierdut decît o 
Singură partidă, în urma unei gre
șeli neașteptate într-o poziție avan
tajoasă, la Radzikowska și a de
monstrat un șah constant și eficace 
de-a lungul turneului. De remarcat 
că, în ultimele runde ea mai păs
tra suficiente rezerve de energie, 
care i-ar fi permis să susțină cu

RIO DE JANEIRO 12. (Agerpres). 
La Sao Paolo pes*^ 100000 de spec
tatori Lan trzrajat frenetic timp de 
aproape doci ore pe compatriotul lor 
Emers-tr. Flttroaldi fa disputa pe care 
acesta o svsvfaea ca cei mai buni 

fa .Marele premiu au- 
I Braziliei”, cea de-a 

ta.'rt.jirratulul mondial 
La capăt— unei curse 
aufaciibîiisttil brazilian 
fdeiii suporteri, obți- 
ită victorie, a doua fa 

senatului, anun- 
acest an princi
pul de campion

dor

ca:
c;

JUNIORII NOȘTRI-PE LOCUL II 
LA TURNEUL INTERNATIONAL 
DE LUPTE DIN BULGARIA

SOFIA, 12 (Agerpres). — Intîlni- 
rea triunghiulară de lupte greco- 
romane, disputată în localitatea 
bulgară Kiustendjil, între selecțio
natele de juniori .ale Iugoslaviei, 
României și Bulgariei, s-a înche
iat cu victoria tinerilor sportivi 
bulgari. Ei s-au clasat pe primul 
loc cu 4 puncte, fiind urmați de 
reprezentativa României — 2 punc
te și de echipa Iugoslaviei — 0 
puncte.

P. LUPAN ÎNVINGĂTOR [1500 m în 3:48,9]
ÎN CONCURSUL ATLETIC DE LA BUDAPESTA
BUDAPESTA 12 (Agerpres). — 

La Budapesta s-a desfășurat un 
concurs internațional atletic pe te
ren acoperit, la startul căruia au 
fost prezenți sportivi și sportive 
din Austria, R.D. Germană, Iugo
slavia, Polonia, România, U.R.S.S. 
și Ungaria.

Dintre atleții români s-a eviden
țiat semifondistul Petre Lupan, 
care a terminat învingător în cursa 
de 1500 m cu timpul de 3:48,9. 
Sportivul sovietic Baritan a cîști-

In turneul de la sofia

gat două probe : triplusalt cu 16,33 
m și săritura în lungime cu 7,54 m. 
In proba feminină de 60 m g, vțc- 
toria a revenit atletei maghiare 
Bruzsenyak care, cu timpul de 8.2 
a stabilit un nou record național. 
Sprinterul sovietic Aleksandr Kor- 
neliuk a fost cronometrat în 6,5 pe 
60 m iar maghiarul Major a cîști
gat proba de săritură în înălțime 
cu 2,16 m.

Alte rezultate : masculin : 800 m : 
Zsinka (Ungaria) l’50”l ; 400 m : 
Susanj (Iugoslavia) 49.1 ; Feminin î 
400 m : Kolesnikova (U.R.S.S.) 54,6 ; 
săritura în lunigme : Toth (Unga
ria) 6,14 m.

S. SAMARIAN 
antrenor emerit

si-2 răsol 
ntad o b 
actuala ec 
țindu-se ; 
pal: 
al

întrecerea s-a desfășurat pe cir
cuitul Interlagcs, pe na timp extrem 
de călduros (33 de grade Ia umbră), 
fapt care a sporit dificultatea cursei.

Concurfctd pe o mașină „Lotus", 
Emerson Ftttipaldi a fost cronometrat 
cu timpul de 1 h 43 tSA (medie orară 
tt3țm tan^ S l-a întrecut cu aproa
pe 5 sec. pe țxir.ttpalul său rival, 
scoțianul Jadce Stewart (pe .Tyr
rell*), clasat pe locul secund cu 
Ih 44:09,1. A3 urmat ta clasament 
neozeelandez*— Desds Hulme (.Mc 
Laren*) — 1 h 45 42, italianul Arturo 
Mezzario (.Ferrari^, belgianul Jacky 
Ickx (.Ferrarn ’ și elvețianul Clay 
«war,.--: pe .BRM*). Francezul
Francois Overt (pe .Tyrrell*) a ocu
pat locul 11

In urma =a 
Fittipaldi si-a 

în
Pe locurile :

J.

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI
S-A CLASAT PE LOCUL SECUND

COSTA DEL SOL
Gheorghiu remizează

st, De-z
tx — 5

victorii, Emerson 
nlidat poziția de 
d mondial, tota- 
probe, 18 puncte, 
care stat clasați 
0 p-, Francois Ce- 
- 6 p. și Jacky

SOFIA, 12 (prin telefon). — In 
continuarea campionatelor interna
ționale de sabie ale Bulgariei s-a 
desfășurat un turneu pe echipe în
cheiat, ca și întrecerea individua
lă, cu un rezultat bun pentru 
tivii noștri. •

Reprezentativa României a 
parte din seria A în care a 
nut, mai întîi, două victorii la scor 
identic (10—6) atît în fața echipei 
Poloniei, cît și a R.F. a Germaniei, 
în primul meci au punctat pentru 
formația noastră : Irimiciuc-4,
Vlad-3, Nicolae-2, Nilcă-1, iar în 
cel de al doilea, realizatorii victo
riei au fost: Irimiciuc-3, Culcea-3, 
Nilcă-2, Vlad-2. Asigurîndu-și locul 
1 în serie, cu aceste două victorii, 
sabrerii noștri nu au mai insistat 
suficient în ultimul meci, cel cu 
formația primă a Bulgariei și au

spor-

făcut 
obți-

Irl-plerdut cu 7—9. Au punctat : 
miciuc-3, Culcea-3, Nicolae (care 
s-a accidentat la un deget al mîi- 
nii drepte și nu a mai putut trage 
în celelalte meciuri) — 1.

în turneul final (pentru locurile 
1—4) echipa noastră a întîlnit, mai 
întîi, 4-ul Ungariei. Irimiciuc a tras 
excelent realizînd 4 v, dar ceilalți 
coechipieri — dezavantajați evi
dent și de arbitraj — nu au mai 
reușit să contribuie decît cu 2 v 
(Nilcă și Vlad). Cu același scor au 
pierdut sabrerii români și partida 
cu R.S.S. Bielorusă. Au punctat: 
Irimiciuc-3, Culcea-2, Vlad-1.

CLASAMENT FINAL : 1. R.S.S. 
Bielorusă; 2. ROMÂNIA ; 3. Un
garia ; 4. R.F. a Germaniei; 5. Bul
garia A.; 6. Polonia.

Octavian VINTILA
■■ ■ ■■■ ■—■ ............. . ........ . ............ ... . .

cu Matanovici
MADRID 12 (Agerpres). — îri 

runda a 2-a a turneului internațio
nal de șah „Costa del Sol“, care 
se desfășoară la Malaga, marele 
maestru român Florin Gheorghiu 
a remizat în 18 mutări cu iugosla
vul Matanovici.

în clasament conduc Florin 
Gheorghiu (România), Pomar (Spa
nia), Benko (S.U.A.), Quinteros (Ar
gentina) și Parma (Iugoslavia) — 
toți cu cîte li/2 puncte.

VICTOR CIOCALTTA

STEAUA SI DINAMO ÎNFRUNTA DIN NOU
5

Astfel, după disputarea celor două 
turnee zonale europene, țara noas
tră a obținut, pentru prima oară, 
calificarea a 3 jucătoare în turneul 
interzonal. Este un succes remarca
bil, care se situează pe linia re
zultatelor de valoare obținute de re
prezentantele șahului feminin ro
mânesc.

In toamna acestui an, probabil în 
octombrie, Elisabeta Polihroniade, 
Alexandra Nicolau și Gertrude 
Baumstarck, vor avea de înfruntat 
elita șahului mondial în cadrul tur
neului interzonal. Iată numele ce
lorlalte participante la această mare 
competiție (pe țâri) : ViSÂ — 
Nana Alexandria, Tatiana Zatulov- 
skaia, Marta Șui Valentina Koz- 
lovskaia. Ira Levitina, Natalia Ko- 
nopleva (6 participante);
— Maria Ivanka, Zsuzsa 
Eva Karakas ; Iugoslavia 
lunka Lazarevici, Katja

Ungaria 
Veroci, 

— Mi- 
Jovano-

în turneul semifinal al „Cupei cupelor44 la volei

id a fost o echipă de competiție 
doar în ultima seară

ta

cu 
a-

FLORENȚA, 12 (prin telefon, de 
trimisul nostru special).

Așadar, turneul s-a încheiat 
victoria echipei locale O’Ruini, 
plaudată duminică seara de o sală
arhiplină, care a urmărit cu sufle
tul la gură desfășurarea mai inte
resantă decît se aștepta a partidei 
cu reprezentanta noastră, Rapid 
București.

O’Ruini a cîștigat pînă la urmă 
cp 3—2 și s-a calificat alături de 

.. Csepel Budapesta pentru turneul fi- 
j. nai masculin al „Cupei cupelor**. 

Florentinii au răsuflat, însă, ușurați 
numai după ultimul fluier al arbi- 

i*. trului iugoslav Achimovici, la două 
ore și un sfert de la începerea 
partidei. Un merit în privința spec- 

.. tacolului oferit în gala de încheiere 
a turneului semifinal disputat în ca
pitala Toscanei, revine și Rapidu- 

!■ lui care, duminică seara, a jucat 
așa cum nu am mai văzut-o din 

. partida de astă-toamnă cu Steaua.
Dar nu putem trece cu vederea 
și faptul că O’Ruini, datorită ca
lificării în turneul final, asigurată 
chiar și cu înfrângere în meciul cu 
echipa lui Drăgan, a jucat cu mai 
puțină concentrare ca de obicei. 

. Dar, atunci cînd au strins rîndu- 
rile,cum a fost în setul al treilea 
de pildă, a cîștigat fără greutate. 
Mai tîrziu, însă, intrînd în jocul 
voit mai lent al vicecampioanei 

< i noastre, nu s-a mai putut ridica la 
valoarea din primele două meciuri.

Făcînd abstracție de această rea- 
. , litate, despre Rapid se poate spune 

totuși că s-a comportat mai a- 
proape de valoarea sa reală. Astfel, 
vom remarca jocul lui Drăgan care, 
spre deosebire de meciul cu Csepel, 
s-a comportat la înălțime, tn timp 
ce Bădiță s-a încadrat din ce în ce 
mai bine în sextetul ranidist.

RAPID: Chițigol. Penciulescu 
(Cătălin), Drăgan, Marian. Bădiță 
(Penciu), Mocuța; O’RUINI: Mat- 
tioli. Venucci (Carmagnani), Salem- 
tne, Fanfani, Bondi (Martelli), Men- 
cini.

A condus, cu greșeli, cuplul iu
goslav Achîmovicî — Trhulj.

în primul meci de duminică, con
trar așteptărilor. Csepel Budapesta 
a dispus de A.Z.S. Olsztyn cu 3—2,

după două ore și jumătate de joc. 
Victoria formației din capitala 
Ungariei se datorește exclusiv unui 
jucător : trăgătorul principal Buzek, 
care cu cei peste doi metri ai săi 
și cu forța sa de șut impresionantă, 
aproape că a fost imposibil de blo
cat. De altfel, chiar cînd acționa în 
linia a doua era pus în valoare 
de mingile coechipierilor săi. Buzek 
se înălța și trăgea necruțător de 
dincolo de linia de 3 metri. Pe 
bună dreptate se felicitau studenții 
de la A.Z.S. Olsztyn atunci cînd îl 
blocau pe trăgătorul maghiar. în 
schimb, A.Z.S. a lăsat impresia u- 
nel echipe mai omogene valoric, mai 
legată, dar ea nu are un Buzek-

Mircea TUDORAN
Au luat sfîrșit întrecerile grupelor 

semifinale ale competițiilor continen
tale la volei masculin. Iată rezulta
tele înregistrate în ultima zi și cla
samentele finale :

CUPA CUPELOR : grupa B (So
fia) : Skoda Ceske Budejovice — Blo- 
keer 3—0, (7, 14. 13). Zvezda Voro- 
șilovgrad — Levski Spartak Sofia 3—2 
(8, —6, —9. 12. 12) ; clasament : 1. 
Zvezda, 2. Levski Spartak, 3. Skoda, 
4. Blokeer.

Pentru faza finală a competiției 
s-au calificat echipele : O’Ruini Flo
rența, Csepel Budapesta, Zvezda Voro- 
silovgrad si Levski Spartak Sofia.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : 
grupa A (Brno) : Resovia — Dozsa 
Budapesta 3—0 (7, 10, 7), Zbrojovka 
Brno — S. C. Leipzig 3—1 (14, 15, 
—9, 8) ; clasament : 1. Resovia, 2. 
Zbrojovka, 3. S. C. Leipzig, 4. Dozsa ; 
grupa B (Amsterdam) : T.S.K.A. Mos
cova — A.M.V.J. Amsterdam 3—1 
(—8, 9, 8, 1), Ruda Hvezda Praga — 
Panini Modena 3—0 (8, 4, 11) ; clasa
ment : 1. Ț.S.K.A., 2. Ruda Hvezda, 
3. A.M.V.J., 4. Panini.

Echipele Rosovia, Zbrojovka Brno, 
Ț.S.K.A. Moscova și Ruda Hvezda 
Praga s-au calificat pentru turneul 
final.

IĂ TURNEUL DE EĂ BUDAPESTA
Maestrul internațional Victor 

Ciocâltea va lua parte între 13 fe
bruarie și 4 martie la un mare 
turneu internațional la Budapesta. 
Concursul, organizat cu prilejul a- 
niversării unui mileniu de la înte
meierea capitalei Ungariei, reu
nește o participare de prim rang, 
în frunte cu marii maeștri Karpov, 
Gheller, Holmov și Vaganian 
(U.R.S.S.), Smejkal (Cehoslovacia), 
Szabo, Bilek și Lengyel (Ungaria), 
maeștrii internaționali Velimirovici 
(Iugoslavia), Hecht (R.F.G.), Ribli, 
Csom și Adorian (Ungaria).

CELEBRITĂȚI ALE BASCHETULUI EUROPEANor*. nu au mai 
rlktr nervoase și 
locul secund pe 

ce Candrian și 
două locuri. Cu 

me apar pozi- 
clasament de e- 
ilasate în final 
r.drea — Perru- 
a — Bonichon), 
eră de o lungă 

de

(Urmare din pag. I)

-'e pe pista

IN CUPELE
EUROPENE

Dinamo 
(83—99), 

Moscova 
GEAS

entul complet 
Mizai de bob

GRUPA A : Levski-Spartak 
(73—68); 

Leningrad

(Urmare din pag II

Pi

SCRISOARE DIN ANGLIA

zisă a campionatului mondial. vom 
aminti că, după trei manșe, orgă 
nizatorij au stabilit ca ultima cobo 
rîre să fie efectuată m 
primii 12 clasați, prin e 
timpilor realizați la sfirs 
șelor I și a Il-a. Ac 
de mame:

al
2 

R_F.G. I (Zimmerer — 
VuscteeMen 4 AT! ; 2. ELVEȚIA 
I: (Caairfcui — Schenker) 4:31,15 ; 
l ROMÂNIA I (PANTURU — 
FOCȘENKANV) 4-31.41 ; 4. R.F.G.

(FMh — HoMorf) 4:3X07; 5. 
“A H 4.XL60: 6. ELVEȚIA 

«-33JM; T. ITALIA I 4:34,61;
■RIA H 4.3L92; 9. ITA- 
4:3X09; 10 AUSTRIA I 

ȚDIA II 4:35,96; 12.

îj — ne oatru 
; din anul 1969 de 
e Zordo. pe atunci 
I (4J1.73) a fost 
eje’-e clasate pe 
ri, adică R.F.G. I, 
âma I.
natiză. luni, bobe- 
la campionatele 

ji reiau coborârile de an- 
ăe astă dată pentru pro- 

ae. care se va des- 
și dum.mcă.

dovedește din plin atenția cu care 
întîmpină ei disputa cu Juventud. 
De altfel, o scurtă declarație făcută 
de Titus Tarău, unul dintre cei mai 
aplaudați jucători în întrecerea de 
la Badalona, este semnificativă în

LA BASCHET
Returul ultimei etape a sferturilor 

de finală ale cupelor europene la 
baschet programează, săptămîna a- 
ceasta, următoarele meciuri (între 
paranteze, rezultatele din tur): 
C.C.E. _ BĂIEȚI, GRUPA A : Steaua 
roșie Belgrad — Simmenthal Milano 
(85—108), Real Madrid — Maccabi Tel 
Aviv (88—87) ; GRUPA B î ------
București — Slavia Praga 
Ignis Varese — Ț.S.K.A.
(76—97) ; FETE, GRUPA A î 
San Giovanni — Daugava Riga (51—87), 
K.S. Lodz _ TFSE Budapesta (61—71); 
GRUPA B: S.C. Pernik — Sparta Pra
ga (42—57), Vozdovac Belgrad — Cler
mont Ferrand (64—101) ; CUPA CU
PELOR — BĂIEȚI, GRUPA A : Spar
tak Leningrad — Spartak Brno 
(82—74); GRUPA B î Steaua Bucu
rești — Juventud Badalona (81—77) ; 
FETE, --------- ‘ “
Sofia _ Hapoel Tel Aviv 
GRUPA B : Spartak 
M.T.K. Budapesta’ (81—49).

acest sens: „Sintem bucuroși și 
mîndri de succesul din primul meci 
cu Juventud, dar sintem totodată 
convinși că și la București vom fi 
obligați să ne comportăm Ia nivelul 
maxim al posibilităților. Juventud 
este o formație foarte puternică, 
în stare de orice rezultat, și de 
aceea nu ne putem îngădui nici o 
slăbiciune, care ne-ar putea fi fa
tală. Și ar fi păcat să ratăm ca
lificarea în semifinale...**.

Cealaltă reprezentantă a Româ
niei în cupele europene, Dinamo, 
are o misiune mai ingrată în fața 
echipei Slavia Praga. Dar, deși 
concurează doar pentru locul 3 în 
clasamentul grupei» B a C.C.E. (în 
semifinale s-au calificat primele 
două clasate : Ț.S.K.A. Moscova și 
Ignis Varese), dinamoviștii au am
biția de a învinge pe Slavia și chiar 
de a reface handicapul de 16 puncte 
(83—99) înregistrat în partida de la 
Praga. Intenția lor poate fi trans
formată în realitate (joi la ora 20, 
în sala Floreasca), dar numai cu 
îndeplinirea unor condiții enunțate 
foarte convingător de antrenorul 
Dan Niculescu: „La Praga le-am 
reproșat băieților că s-au lăsat e- 
nervați de jocul dur al gazdelor. Ei 
au înțeles acest lucru șî am încre
dere că la București vor fi pe cit 
de combativi, pe atit de lucizi

CRUYFF 
INTR-O 
NOUĂ 
POSTURĂ

In concursul atletic de solă la Houston 
(Texas), Rod Milbum a stabilit cea mal 
bună performanță mondială pe teren 
acoperit în proba de 120 yarzi garduri, 
cu timpul de 13,3. Pe locurile următoare: 
Davenport și Gibbson, ambii în 13,4, re
zultat ce egalează vechiul record deținut 
de Milburn. Cursa de 100 yarzi plat a 
fost cîștigată de sprinterul jamaicah 
Don Quarrie, cu 9,4, Iar cea de 449 yarzi 
a revenit lui John Smith (S.U.A.) — 
47,4. Al Feuerbach a realizat în proba 
de aruncarea greutății 20,89 m, 
du-1 din nou pe rivalul său 
Woods — 20,47. La săritura cu 
Steve Smith — 5,18 m.
B
In ziua a doua a concursului 
țional de atletism, desfășurat pe teren 
acoperit In ’localitatea olandeză Leiden. 
Willy Polleunis a cîștigat proba de 3 000 
m plat, cu timpul de 7:32,6. Pe locul 
secund s-a situat Andre Ornelis 7:54,o.

întrecîn-
George 

prăjina :

Interna

In primul tur al concursului internatio
nal „indoor" de tenis de la Copenhaga 
a fost înregistrată o mare surpriză : 
Erik van Dlllen l-a învins în două se
turi cu 6—1, 6—0 pe Arthur Ashe. In 
celelalte partide: Rosewall — Jovanovic! 
6—3. 6_0; Cox — Leonard 6—3, 6—0:
Kodes — Franulovici 6—3, 6—2: Metre- 
veli — Loyo Mayo 6—4, 6—3; Fairlie — 
J. Ulrich 6—0, 4—6, 6—3; Stilwell — Case 
6—3, 2—6,

STANLEY ROUS, SPECTACOLUL FOTBALISTIC,
TELEVIZIUNEA Șl VIITORUL PREȘEDINTE F.I.F.A.
_  Crimpeîe dintr-o convorbire cu conducătorul forului suprem al soccerului

STANLEY ROUS

connors Învingător la salt lake city
In finala probei de simplu a 

turneului internațional de tenis 
de la Salt Lake Ciîy (S.U.A.), fa
voritul Jimmy Connors l-a învins 
ușor, cu 6—1. 6—2, pe tînărul său

compatriot Paul Gerken. In fi
nala de dublu, perechea Estep 
(S.U.A.) — Ramirez (Mexic) a dis
pus de cuplu] cehoslovac Kukal — 
Hrbec cu 6—4, 7—6.

Sir Stanley Rous, președintele 
F.LF.A. de maî mult de 10 ani. a Im- 

cu puțin timp în urmă 75 de ani, 
mine un fenomen, aș zice aproape 
traeoL de energie, de robustețe 
un om capabil să reziste voia]u- 

ă oboselilor care aproape că dis- 
un tinerel de 23 de ani. Rămine 
in urma lui un om cu 10 ani mal

Denis Follows, secretarul federa- 
eneleze. acela care vrea să devină 
i președintele forului suprem al 
iluluL Săracul Follows nu stă de- 
>me ; a avut un infarct (nu e multă 

me de atunci) și trebuie să aibă 
!tă grijă în prix-ința limitelor efor
ilor sale. Rous, dimpotrivă * "*~“ 
ies In lung și-n lat de o 

senzațională. A-l găsi acasă. 
Londra. într-un cartier vecin 
mele, acest plăcut cartier Holland Park, 
este ca și cum ai face 13 rezultate la 
Pronosport.

Alaltăieri, totuși, am avut noroc. Am 
luat masa împreună cu el șl am șuetat 
in doi.

Cu Rous am vorbit cîte puțin despre 
toate ; despre declinul numărului de 
spectatori, despre problema televiziunii 
și despre cîte altele ! E un om plăcut, 
păstrează un aer impunător cu părul 
său complet alb. cu imensa lui față 
roșie și sănătoasă și mal cu seamă prin 
modul său foarte vioi de a întreține o 
conversație. El nu se miră de faptul că 
suporterii au început să vină în număr 
mai mic la fotbal. Rous vorbește mai 
mult despre ^o diminuare a interesu
lui pentru activitatea multora dintre 
cluburi care se reflectă nu numai in 
modul cum tși organizează ele viața, ci 
și tn felul cum joacă echipele lor. Mai 
departe, există o tendință de împotri
vire tn privința fotbalului, tn școB, 
elevii sînt acum încurajați să se dedice 
altor sporturi care nu sînt discipline de 
echipă, precum hipismul, scrima, alpi
nismul- Dar principala cauză rămîne 
aceea că fotbalul de astăzi nu mai dis
trează, nu mai destinde. Fotbalul tinde 
să abandoneze mantia lui atrăgătoare 
de spectacol. Personalitățile tn rindul 
jucătorilor se împuținează văzînd cu 
ochii și tineretul, mai cu seamă, do
rește spectacol și vedete*.

Apropo de televiziune, Rous e convins 
că ceea ce contează și ceea ce face rău 
fotbalului nu este atît transmisia di

străbate 
manieră 

aici la 
locuinței

cectă, cît acee^ a altor spectacole din 
alte discipline sportive. Iată un punct 

de vedere pe care nu l-am mai întîlnit 
la vreun alt oficial al fotbalului. Și ca 
să fiu sincer, e un punct de vedere 
pe care nu-1 împărtășesc. După mine, 
televiziunea duce la părăsirea în masă 
a stadioanelor prin transmisiile sale di
recte. Țările care au reușit să-și for
meze telespectatorii în „optica înregis
trărilor". acelea au încă recorduri de 
afluență și în fruntea lor trebuie să 
cităm Italia și R.F. a Germaniei, care 
— chiar și atunci cînd în mod excepțio
nal programează transmisii în direct — 
elimină din circuitul transmisiei orașul- 
gazdă și întreaga sa zonă.

Acestea au fost cîteva crîmpeie din 
convorbirea mea cu Stanley Rous, pe 
care l-am găsit, v-o repet, plin de vioi
ciune. de pasiune și... de încrederea că 
nu va părăsi fotoliul prezidențial în 
furtunoasa alegere din 1974. Dar sentința 
nu stă sub voința septuagenarului con
ducător de astăzi, al lui F.I.F.A.. ci de 
rezultatul cursei pentru voturi în care 
el și ambițiosul său rival Joao Havelange 
sînt angajați. Și nu de ieri, de alaltă
ieri.

BRIAN GLANVILLE
Londra, februarie

Faimosul interna
țional olandez, 
Cruyff — atacan
tul clubului Ajax, 
s-a transformat 
zilele trecute in
tr-un... prezenta
tor de echipament 
sportiv. Echipa
mentul prezentat 
de Cruyff, invitat 
special la Paris, 
este 
nei
ceze

produsul u- 
fabrici frau
de materiale 
sportive

INTERNAȚIONALUL FILIPOV SANCȚIONAT PENTRU INDISCIPLINA
Un caz de indisciplină relatat de 

la Sofia. „Eroul“ este portarul titular 
al echipei Ț.S.K.A. Sofia și al re
prezentativei Bulgariei, Filipov. La 
ora actuală el nu mai figurează în 
nici una din cele două formații, 
ca urmare a unei abateri comise 
înaintea plecării lotului național în

Cipru și Grecia. Filipov a părăsit 
cantonamentul lotului de la Ve- 
lingrad, fără permisiune, și s-a îna
poiat a doua zi. Federația l-a 
sancționat și lotul a plecat în tur
neu fără el. Cum Filipov nu se 
găsește la prima sa abatere, se 
pare că va suferi o sancțiune dras
tică.

CAMPIONATE... CAMPIONATE
SPANIA (etapa a 21-a) ; Burgos — 

Coruna 0—1: Saragossa — Valencia 0—1: 
Granada — Oviedo 4—0: C.F. Barcelona — 
Betls SEVILLA 2—0: Atletico Madrid — 
Beal Madrid 1—2: Las Palmas — ESPA- 
NOL BARCELONA 0—2; Castellon — 
Real Sociedad 3—0: Celta Vigo — Malaga 
1—0: Gljon — Atletico Bilbao 2—0. Cla
sament: 1. C.F. Barcelona 31 p.; 2. Espa- 
nol Barcelona 28 p.; 3. Atletico Madrid 
27 p.

FRANȚA (etapa a 23-a) : Nancy — 
Sochaux 4—2; Nantes — Valenciennes 
1—0: Rennes — Marsilia 2—3: Strasbourg 
— Aneers 0—0: Nisa — st. Etienne 1—1; 
NTMES — Red Star 1—1; Sedan — Ajac
cio 5—0; Lyon
Reims 1—1; F.C. Paris
Clasament : 1.
p.; 3. Marsilia

Metz 3—0; Bastia — 
— Bordeaux 4—3.

Nisa 33 p.; 2. Nantes 32 
29 p.; 4. Nîmes 29 p.

TURCIA (etapa a 17-a) : Galatasaray
— Sekerspor 1—0; Fenerbahce _  P.T.T.
3— 0; Ankaragilcti — Altay 2—1; GtJztepe
— Vefa * *. U . ------------*"
0—1; Boluspor — Adanaspor 0—0: Mer- 
sin “J-l-.. ; t. Z
— Beșlktaș 2—0. Clasament : 1. Galata
saray 25 p.: 2. Fenerbahce 23 p.; 5. An- 
karagilcil 22 p.

GRECIA (etapa a 13-a) : Panathlnalkos
— Arts 7—1; Olymplakos Pireu — Foștir

— Olymplakos Nicosia 3—1: Ethnikos —
Olymplakos Voios 2—0: Pack — ' ’“
4— 0; Serrai — Aek 2—0: Kavala
nahaikl 0_ 0; Kalamata
2—0. Clasament : 1. Paok 54_p.; 2. Olym- 
niakos Pireu 51
50 p.

OLANDA (etapa 
terdam — M.V.V.

1—0; Bursaspor — Glresunspor 
Boluspor * "* ‘ *' —
- Eskisehirspor 1—2: Samsunspor

saray 25 p.: 2. Fenerbahce 23 p.; 3. An- 
karagilcil 22 p.

GRECIA (etapa a 13-a) :_Panathlnaikos 
3—1; Heraklls Jpanlonios 1-^: Aegaleo 

Trîkala 
— Pa- 

_______ Atromitos
p.; 3. Pan’athlnăîkos

a 21-a); Sparta Rot- 
Maastricht 4—0; Ex-

celsior Rotterdam — Az 67 Alkmaar
1— 0; F.C. den Haag — Haarlem 3—0: 
F.C. den Bosch — F.C. Amsterdam 0—0; 
F.C. Twente Enschede — Go Ahed De
venter 3—0: Telstar — Nec Nijmegen 
3—1; Nac Breda — Feyenoord Rotter
dam 0—5; F.C. Groningen — F.C. Utrecht
2— 1; Ajax Amsterdam — P.S.v. Eindho
ven 3—1. Clasament : 1. Feyenoord Rot
terdam 38 - ■ ” ■ —
3. Sparta

BELGIA
Beerschot
nols 0_0; ______ _ _____ . ..
F.C. L16ge — Crossing Schaerbeck 0—0; 
St. Trond — Cercle Bruges 0—0, Racing 
White — Union St. Gilloise 1—3; F.C. 
Bruges — Standard Liege 2—2. Clasa
ment : 1. F.C. Bruges 31 p.; 2. standard 
Liege 27 p.; 3. Anderlecht 26 p.

p.; 2. Ajax Amsterdam 36 p.; 
Rotterdam 33 p.
(etapa a 20-a) : Anderlecht — 
3—0: Berchem — F.C. Mali- 
Antwerp — SK Lierse 4- •i:
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