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La scurt timp după vizita de lu
cru întreprinsă în 16 întreprinderi, 
instituții de învățămînt superior și 
institute de cercetare științifică din 
Capitală, vizită care a constituit, la 
început de an nou, un puternic sti
mulent în munca desfășurată de co
lectivele acestor unități pentru în
făptuirea cincinalului înainte de 
termen, joi dimineață, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
rai al partidului, președintele Con
siliului de Stat, a fost oaspetele 
uzinei „Vulcan", veche și puternică 
citadelă muncitorească, și al Insti
tutului Proiect-București.

Secretarul general al partidului a 
fost însoțit de tovarășii Ilie Verdeț, 
Gheorghe Cioară, Dumitru Popescu 
și Cornel Burtică.

Această vizită se înscrie in pro
gramul atît de vast și dinamic al 
activității pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară cu înaltă 
responsabilitate în fruntea partidu
lui și a statului, reafirmînd stilul 
de muncă propriu conducătorului 
poporului nostru de a se consulta 
permanent și direct cu creatorii de 
bunuri materiale și spirituale, de a 
stabili împreună cu ei, pe baza cu
noașterii nemijlocite a realității, cele 
mai potrivite măsuri pentru soluțio
narea neîntîrziată a problemelor ri
dicate astăzi de organizarea și mo
dernizarea economiei noastre națio
nale, de sporirea eficienței întregii 
activități productive, de a examina 
la fața locului, cu concursul facto
rilor de răspundere din ministere, 
centrale industriale și alte instituții, 
posibilitățile reale de perfecționare 
continuă a vieții economice și social- 
culturale.

In cursul Intîlnirii au fost reluate 
și dezbătute pe larg o serie de pro
bleme importante analizate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în cuvinta- 
rea rostită la Conferința organizației 
municipale de partid București, spe
cialiștii înfățișînd modul în care se 
transpun în viață indicațiile date de 
secretarul general atît la Conferință, 
cit și cu prilejul vizitelor anterioare.

Dezvoltarea generală a întreprinde
rii, creșterea producției de utilaje 
corespunzător cerințelor programului 
energetic național, specializarea pe 
produse de înaltă tehnicitate, trece
rea la fabricarea și de agregate si
derurgice complexe au constituit ele
mente ale dialogului cu specialiștii 
șt muncitorii uzinei „Vulcan", cu fac
tori de răspundere din ministerul de 
resort.

Tovarășul Ntcolae Ceaușescu, a- 
preciind rezultatele obținute pînă 
în prezent, arată că există în uzină 
importante rezerve pentru ridicarea 
eficienței, pentru sporirea întregului 
potențial productiv, recomandînd să 
se acorde atenție folosirii raționale 
a tuturor spațiilor de producție exis-

tente, amenajării de noi locuri pro
ductive în incinta uzinei.

în timpul vizitării principalelor 
secții de producție, secretarul ge
neral al partidului urmărește cu a- 
tenție procesele de producție, modul 
de amplasare a utilajelor și de folo
sire a spațiilor de producție, fluxul 
fabricației și al aprovizionării cu 
piese, discută cu specialiști, maiștri, 
muncitori despre preocupările lor. 
despre felul în care se realizează 
prevederile maximale de plan, con
dițiile de muncă și de viață ale a- 
cestora.

Pentru cîteva momente muncitorii 
întrerup activitatea pentru a-și ma
nifesta prin aplauze și urale bucu
ria de a avea din nou în mijlocul 
lor pe tovarășul Nicolae Ceausescu.

Vizita continuă Ia cea mai moder
nă unitate a uzinei — secția de pe
reți membrană — construcție nouă, 
amplasată pe platforma industrială 
din sudul Capitalei.

în toate momentele vizitei la uzi
nele „Vulcan", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost înconjurat cu sen
timente de aleasă stimă și prețuire, 
cei ce muncesc aici reafirmindu-și 
încrederea și adeziunea deplină a 
acestui harnic colectiv la politica 
partidului și statului nostru, pusă in 
slujba innoririi României socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și ce 
stat care l-au însoțit, au avut apoi 
o întilnire de lucru cu edilii Ca
pitalei privind programul de dez
voltare a construcțiilor ce locuințe, 
a dotărilor social-culturale și a mij
loacelor de transport pentru viitorii 
ani, în municipiul București.

Discuția are loc Ia Institutul Pro- 
iect-BucureștL Secretarul general al 

cat și aici cu 
coincide cu 
de ani de

țenilor, deși ele au fost discutate o 
dată cu schițele de sistematizare. 
Situații asemănătoare sint și in alte 
cartiere.

Proiectanțij arată că în cartierul 
Drumul Taberei a fost prevăzut un 
centru civic, cu magazine, poștă, ci
nematograf etc., precum și un parc 
și teren de sport.

— Un singur centru de agrement 
pentru un cartier ca acesta, cu 
200 00® de locuitori, este insuficient, 
relevă tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Pe lingă el trebuie amenajate și altele 
de dimensiuni mai mici. Constructo
rii consideră că dacă lasă spații goa
le intre blocuri se rezolvă și această 
necesitate. Trebuie asigurată o mai 
mare densitate a construcțiilor iar 
terenul cîștigat să fie destinat parcu
rilor, terenurilor de sport și de joa
că, care pot fi amenajate fără multe 
cheltuieli. Asemenea locuri de re
creare trebuie să fie amenajate pen
tru cvartale de 10—15 mii de locui
tori.

Secretarul general al partidului 
atrage atenția că această soluție tre
buie avută in vedere și in cartierele 
mai vechi, atît in Capitală cit și în 
alte centre din țară. In aceeași or- 

idei. tovarășul Nicolae

In vizită la grivița roșie
40 de ani de la luptele ceferiștilor
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și petroliștilor din 1933

0 GLORIOASA ANIVERSARE

partidului este întimp 
mult entuziasm. Vizii 
aniversarea a douăzeci 
activitate a Institutului.

Proiectele realizate 
două decenii de activit 
materializate in noile î 
cartiere care asigură 
mai bune de locuit și i _ 
proiecte și studii vizează dezvolta
rea urbanistică și arhitectonica ar
monioasă a orașului pentru viitorii 
ani.

Asupra lor se opresc tn amănunți
me discuțiile pe care conducătorul 
partidului și starului ie are cu cei 
ce proiectează viitorul Capitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
sistat în cadrul discuțiilor asu
pra necesității amenajării centrelor 
civice din noile cartiere, 
nelor de agrement cit și a parcă
rilor și spațiilor de joacă și 
pentru copii ți tineret. Am 
și azi prin cartierul Berceni — sub
liniază secretarul general al parti
dului — și am văzut că nu sint re
zolvate aceste deziderate ale cetă-

zo-

sport 
trecut

dine de i~ 2___ “r__2 “„2__
Ceaușescu se interesează de stadiul 
in care se află proiectele pentru 
amenajarea unui adevărat „oraș al 
copiilor- cu instalații și amenajări 
moderne.

Sint discutate apoi în fața unor 
machete studiile și soluțiile arhitec
tonice adoptate pentru diferite ar
tere ale orașului.

în contextul analizării probleme
lor dezvoltării viitoare a Capitalei 
o atenție deosebită a fost acordată 
m soluționării transporturilor în co- 
mun. Ing. Iacob Teiușanu, directorul 
general al întreprinderii de trans
port București, a prezentat în acest 

stadiile elaborate pînă în pre- 
în vederea construirii unei linii 

de metrou, precum și a unei rețele 
de trenuri electrice, de mare viteză, 
In zonele periferice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează îndeaproape de soluțiile 
propuse, recomandă urgentarea stu
diilor.

La încheierea discuțiilor, luîndu-și 
rămas bun de la edilii Capitalei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le urea
ză mult succes în activitatea lor.

Colectivul institutului, arhitecți, 
ingineri, proiectanți, s-a angajat să 
depună toate străduințele. întreaga 
capacitate creatoare pentru realiza
rea unor proiecte cît mai bune, 
prin care să traducă în viață pre- 
țicasele indicații date și de această 
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru dezvoltarea armonioasă a o- 
rașului. pentru îmbunătățirea condi
țiilor de locuit și de viață ale cetă
țenilor Capitalei!

sens

„GRIVIȚA ROȘIE". Un nume ca
re înseamnă mult în istoria noas
tră contemporană. înseamnă uri 
certificat de maturitate al clasei 
muncitoare; înseamnă un stindard 
al partidului ridicat — în anii regi
mului burghezo-moșieresc — în 
lupta împotriva oprimării sociale.

Pornisem spre „Grivița Roșie" cu 
gîndul de a cunoaște mai amănun
țit activitatea depusă la locurile de 
muncă de iubitorii de sport din a- 
ceastă importantă citadelă indus
trială bucureșteană. Și am reușit, 
căci interlocutorii noștri au avut 
numai cuvinte de laudă la adresa 
sportivilor și a felului lor de a 
munci. Iar multe dintre datele a- 
flate ne-au fost furnizate de că
tre cel mai vechi activist sportiv 
din uzină, pensionarul strungar Va- 
sile Constantinescu, care a muncit 
la Grivița 46 de ani.

„Am fost și sînt încă, la cei 60 
de ani ai mei, un mare iubitor al 
sportului — ne-a spus el. Pe vre
muri, era greu să-ți permiți luxul 
de a alerga după mingea de fotbal, 
de pildă. Ne cumpăram singuri e- 
chipament, unii n-aveau și le luau 
colegii, prin chetă“.

Dar pasiunea pentru sport, pen-

• ••

tru mișcare în aer liber a învins 
toate greutățile și astfel a luat fi
ință prima echipă muncitorească 
de fotbal din Capitala, C.F.R.-ul 
— strămoșul Rapidului de astăzi. 
Interlocutorul nostru se număra 
printre cei trei ceferiști și alți 
cîțiva muncitori fondatori. Au venit, 
apoi, vremurile gr®Je din anii 
’29—’33. Pensionarul de astăzi, acti-

REALIZĂRI IN DOMENIUL 
PRODUCȚIEI MATERIALE 
(luna ianuarie — 1973)

Producția 
la sută

Producfia 
sută.

globală — 102,2

marfă — 102,8 la

Pe tărîmul sportului.vistul neobosit pe tărîmul sportului, 
totdeauna prezent în uzină, nu tre
ce ușor peste anii aceia. Povestește 
întîmplări triste, cu clipe dramati
ce, cu jertfe de vieți...

Dar istoria merge înainte și fața 
bătrînului strungar, de care toată 
lumea vorbește cu mult respect, se 
luminează din nou.

„Ani fost președintele unuia din
tre primele colective sportive or-

COORDONATE 
ALE SPORTULUI DE MASA

Fotbal: 26 echipe
Handbal : 26 echipe
Volei : 26 echipe
Tenis de masă : 68 sportivi
Șah : 73 de sportivi
Ăcfiuni turistice : 89, cu 3 600 

de participant, în 1972
Competiții specifice : „Cupa 

ceferistului", „Cupa metalurgis
tului", zile cultural-sportive.

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 2-a)

Se împlinesc 40 de ani de la 
desfășurarea eroicelor lupte 
muncitorești din februarie 
1933, moment însemnat în 

istoria poporului nostru, a năzu
ințelor sale nestinse către liber
tate, democrație și dreptate socia
lă.

Ele grăiesc și vor grăi peste vre
muri despre înalta conștiință pa
triotică, combativitatea, abnegația 
și spiritul de sacrificiu ale pro
letariatului din țara noastră, în 
frunte cu partidul comunist, puse 
în slujba cauzei oamenilor mun
cii.

Punct culminant în șirul marilor 
bătălii sociale din perioada 1929— 
1933, luptele muncitorilor ceferiști 
și petroliști de acum patru decenii 
reprezintă — totodată — cele mai 
viguroase acțiuni proletare orga
nizate și conduse de Partidul Co
munist Român pînă la cel de al 
doilea război mondial. Prin am
ploarea și influența lor asupra e- 
voluțlei social-politice a țării, ele 
au ilustrat pregnant că Partidul 
Comunist Român, în pofida con
dițiilor grele ale ilegalității, s-a 
afirmat statornic ca stegarul in
tereselor fundamentale ale mase
lor muncitoare, organizatorul și 
conducătorul lor încercat în lup
ta de eliberare socială și națională. 
In același timp, clasa muncitoare 
și-a dovedit în fața întregii na
țiuni fierbintele ei patriotism, s-a 
afirmat drept cea mai înaintată 
forță a societății românești. Au
toritatea și prestigiul clasei mun
citoare, ale comuniștilor, Influen
ța lor în rîndul maselor au sporit 
considerabil.

Apare limpede, în perspectiva 
istoriei, că, deși înăbușite în sin
ge, luptele revoluționare djn ia-

nuarie—februarie 1933 au avut 
profunde urmăFi în viața social- 
politică a țării. O parte din re
vendicările muncitorilor au fost 
satisfăcute ; opinia publică a în
fierat represiunile ; s-au înregis
trat importante deplasări în ra
portul forțelor de clasă, în favoa
rea clasei muncitoare și a deta
șamentului său de avangardă, par
tidul comunist.

Dar unul dintre rezultatele cele 
mai importante ale acestor grele 
bătălii a fost maturizarea și căli- 
rea politică a partidului comunist, 
întărirea organizațiilor Iui, dezvol
tarea experienței sale și a măies
triei de a conduce pînă la victoria 
finală lupta seculară a poporului 
rontăn pentru libertate și indepen
dență.

Astăzi, cînd poporul nostru, stă- 
pîn pe destinele sale construiește 
neabătut, sub conducerea partidu
lui, societatea socialistă multila
teral dezvoltată, privim cu justi
ficată mîndrie patriotică, cu ad
mirație și recunoștință faptele'glo
rioase ale înaintașilor, jertfele lor.

Pentru tineret, mai ales, cunoaș
terea eroicului trecut de luptă al 
clasei muncitoare, al partidului, 
constituie unul din principalele 
mijloace de dezvoltare a conștiin
ței socialiste.

„Acest trecut glorios, releva to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
stă ia baza dezvoltării viitoare a 
poporului nostru, în centrul poli
ticii educative ! Numai dacă vom 
ști să îmbinăm în mod armonios 
trecutul glorios cu prezentul vom 
reuși să trasăm căile făuririi cu 
succes a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, să creăm pre
misele necesare făuririi comunis
mului în România".

Cernea încearcă o aruncare la

In C. C. E. Ia baschet masculin,

DINAMO A FĂCUT „SUTA“
CU SLAVIA PRAGA: 100-64!

Formația

română.

intre primele

șase echipe

de club

din Europa

coș, dar este faultat de Blazek.
Foto 1 Theo MACARSCHI

Evoluția echipelor românești în e- 
diția 1972—1973 a cupelor europene Ia 

iet s-a încheiat ieri seară, în 
sala Floreasca, unde Dinamo a re-' 
purtat un succes net asupra celebrei 
formații cehoslovace Slavia Praga : 
190—64 («8—32). învinși la Praga cu' 
83—99, campionii României au reali
zat scorul general 183—163, clasin-
du-se, astfel, pe locul trei In grupa 
B a sferturilor de finală ale C.C.E. 
și, deci, printre primele șase echioe 
de club din Europa.

în partida de ieri, a fost clar, de 
la înceout, că dinamoviștii sînt puși 
pe fapte mart intercepțiile, contra
atacurile și aruncările de la distan
ță s-au succedat vijelios și, ca ur
mare. tabela de scor indica în min. 
18 44—28 in favoarea gazdelor, deci 
o diferență de 16 puncte, care anula 
handicapul înregistrat la Praga. în 
continuare, praghezii au dat o luptă 
disperată pentru a prelua conduce
rea, dar eforturile lor s-au izbit de 
dirzenia lui Diaconescu, Novac, Po
pa. Georgescu și Dragomirescu, cei 
mai buni jucători ai formației Di
namo. In repriza secundă, bucureș- 
tenii au urmărit un singur scop — 
să facă „s uta* — pe care l-au rea
lizat, deși pe parcurs prof. Dan Ni- 
culescu a rulat aproape întregul lot.

Au înscris : Popa 27, Georgescu 18,

17, Dragomirescu 16, Diaco-
Do.

Novac
nescu 8, Chivulescu 7, Cernea 5, Ni- 

nculeseu 2 pentru Dinamo, respectiv 
țRuzkka 15, Konopasek 14, Horak 12,

. Klimes 8. Blazek 7, Hraska 6, Am- 
‘mer 2. Zidek și Zednicek nu au fă
cut daplasarea la București. Au ar
bitrat I. Szabo (Ungaria) și M. Ali- 
fraghis (Grecia).

D. STANCULESCU

SPORTIVII CARE NU SE PREGĂTESC TEMEINIC
SI NU CONCUREAZĂ CU AMBIȚIE NU ÎNVING!
Intr-un articol recent publicat în ziarul „Sportul" am prezentat unele 

exemple de sportivi români care, pe baza unei pregătiri temeinice, 
dublată de o angajare în competiție cu foarte mare ambiție ș* făcînd 

dovada unor calități morale și de voință deosebite s-au autodepășit, obți- 
nînd performanțe dintre cele mai înalte, inclusiv titluri și medalii la cea 
mai grea confruntare sportivă internațională — Jocurile Olimpice.

Sigur că și voința are limitele ei. Performanțele sportive excepționale 
constituie rezultatul mai multor factori. Frecvent, o serie de competiții 
scot în evidență faptul că, la un nivel relativ egal al pregătirii sportive, 
condiția hotărîtoare a victoriei este pregătirea morală și de voință.

La Olimpiada de la Miinchen, de 
exemplu, au venit foarte mulți spor
tivi excelent pregătiți. Aceștia s-au 
antrenat mult, intens, după toate re
gulile și modelele științifice, au avut 
la dispoziție condiții de viață și de 
pregătire dintre cele mai bune, baze 
sportive moderne, alimentație, mij
loace de recuperare etc. Dintre a- 
ceștia, numai unii au atins, însă, ni
velul performanțelor-vîrf. Explicațiile 
au fost diverse. O serie de motivări 
și cauze s-au referit la factorul psi
hologic. Unii sportivi nu au posedat 
o suficientă pregătire psihologică 
pentru a concura la nivelul cerut de 
cea mai importantă competiție spor
tivă mondială. In condițiile unei 
mari răspunderi și încordări intense 
au concurat lipsiți de suficientă vi
goare fizică, de nervi tari și o vo
ință puternică. Nu au avut capacita
tea necesară stăpînirii de sine și di
rijării acțiunilor în direcția obținerii 
scopului propus. Ei nu au reușit să-și 
învingă emoțiile și să concureze ne
crispat, dar cu hotărîre, curaj, dîr- 
zenie, să abordeze cu luciditate lup
ta sportivă și să aleagă cele mai bu
ne soluții tehnico-tactice pentru a în-

vinge dificultățile din momentele cele 
mai dificile și neprevăzute, prilejuite 
de evoluția nefavorabilă sau favora
bilă a rezultatului, de atitudinea pu
blicului, de arbitraj etc.

Experiența olimpică ne-a arătat că 
și unii dintre sportivii noștri sînt de
ficitari în pregătirea psihologică și 
de voință, ceea ce nu le permite să 
obțină rezultate superioare, să se au- 
todepășească.

Iată un exemplu. După cum se știe, 
echipa de volei a fost învinsă la 
Olimpiadă de. Japonia și R.D.G. cu 
3—0 și de Brazilia cu 3—2, fevoluînd 
ca o echipă cu jucători copleșiți de 
emoție, lipsiți de spontaneitate, cu 
frică de răspundere, care se agitau 
mult dar fără eficiență. Iată explica
ția dată de Biroul federației asupra 
acestei comportări sub nivelul posi
bilităților și așteptărilor. In 1971, toți 
componenții echipei s-au angajat cu 
mult entuziasm, au muncit cu tra
gere de inimă, ceea ce a determinat 
creșterea generală a valorii pe toate 
planurile (fizic, tehnic, tactic) și s-a 
materializat printr-o . comportare 
foarte bună la campionatele europe
ne din 197 Xn anul 1972 s-a produs,

insă, o schimbare de atitudine la ma
joritatea jucătorilor, automulțumirea, 
îngîmfarea ș.a. manifestîndu-se în 
mod deosebit ia voleibaliștii tineri, 
care au considerat, probabil, că suc
cesele obținute la campionatele eu
ropene i-au consacrat, că sînt jucă
tori formați și nu mai au prea mult 
de învățat. De aici și o schimbare de 
atitudine față de muncă, culminind 
cu manifestări refractare în antrena
mente și jocuri, care au dus pinâ la 
schimbarea unor teme pentru a u- 
șura efortul, lipsa de colaborare și 
respect între unii jucători, tendințe 
individualiste, vedetiste.

Sigur că superficialitatea manifes
tată în unele împrejurări, in antre
namente și în regimul de viață se 
răsfrînge negativ în competiții, avînd 
ca rezultat neîndeplinirea obiective
lor și angajamentelor de performan
ță asumate.

Dar, nu este suficient să 
tești serios și cu pasiune și 
ință. In competiții există 
foarte importante, in fața 
pare că, din cauza unor 
afectiv-morale, unii sportivi nu reu
șesc să-și fructifice toată pregătirea, 
calitățile de care dispun.

Echipa de polo a ratat posibilitatea 
clasării pe locuri fruntașe pentru că 
sportivii noștri au început unele 
jocuri copleșiți de emoție și încor
dare, ceea ce a permis adversarilor 
să ia inițiativa din primele minute și

te pregă- 
să ai vo- 
momente 

cărora se 
deficiențe

prof. GH. VLĂDICA

(Continuare în pag. « 3-a)

meci de omogenizare

DUPĂ EVOLUȚIA FOTBALIȘTILOR NOȘTRI LA BARCELONA

SUB mit ASPECTELE
De astăzi, jucătorii antrenați de Valentin Stănescu 
vor afla la Sevilla • P*nă la partida de marți, este 

posibilă organizarea a încă unui
BARCELONA, 15 (prin telefon de la 

trimisul nostru special).

în completarea relatărilor noastre 
din noaptea trecută, vă sîntem da
tori cîteva date informative asupra 
meciului cu Espanol, cîștigat cum 
se știe de lotul reprezentativ cu 
2—0 (1—0) precum și cu prezenta
rea cîtorva momente mai impor
tante ale jocului. Mai întîi, for
mația spaniolilor: Borja (Vellko- 
vici) — Granero (Ramos), Ochoa — 
Romero, De Felipe (Juan Maria), 
Carbonell (Cayuler) — Poli. De Die
go. Amiano, Jose Maria (Longhi), 
Pepin. Toate înlocuirile au fost

se

Dumitru și-a regăsit 
verva obișnuită, miercuri 
seara, pe stadionul Es
panol din Barcelona.

efectuate în repriza secundă. Ra
port de cornere : 12—11 pentru Es- 
panol. Șuturi pe poartă : 17—10 
pentru lotul nostru reprezentativ.

ÎN PROBA DE 10 Km SENIOARE A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE SCHI FOND

AAARCELA LEAMPA ÎNVINGĂTOARE
PO1A.XA BRAȘOV 15 (prin telefon).

Ziua a doua a campionatelor națio
nale de fond a continuat cu desfă
șurarea probei de 10 km senioare, 
in care Marcela Leampă (Dinamo Bv.) 
și-a dovedit din nou măiestria cîști- 
gînd la o diferență de aproape trei 
secunde, ceea ce in ierarhia schiului 
este echivalent cu o clasă de valoare. 
Campioana pe anul 1973 a făcut o 
cursă remarcabilă știind să distri
buie efortul in mod egal în porțiu
nile de plat, in urcuș, dar și în co- 
borire. Adversarele sale grupate se 
află la o diferență apreciabilă, toc
mai prin insuficienta știință de or
ganizare a cursei. Proba de fond 
femei a fost singura cursă indivi
duală desfășurată azi, restul fiind 
rezervate întrecerilor pe echipe, adi
că ștafetelor. Acest gen de curse 
sînt foarte spectaculoase, deosebit 
de gustate de public și concurenți, 
prin faptul că startul se dă în bloc

și prin aceea că întocmai curselor 
de 5 000 și 10 000 m plat din atletism, 
desfășurarea cursei are loc integral 
sub ochii publicului care asistă la 
schimbările de tactică, la efortul in
dividual dar și la perspectiva de cla
sare a întregii echipe. De pildă în 
cursa de 3x7 km juniori mari Di
namo Brașov era principala favorită, 
a și cîștlgat la o diferență conside
rabilă față de urmăritoarele sale, 
în această cursă primul schimb al 
ștafetei dinamoviste Ștefan Urs a 
pornit foarte bine instalîndu-se pe 
ptlmul loc. Principalul său adversar

Samoilă Tomoș, din echipa Steagul 
roșu în precipitarea startului și-a 
rupt un schiu necesitînd aproximativ 
30 secunde pentru schimbarea lui. 
Tn efortul enorm desfășurat ulterior 
pentru ajungerea grupului care se 
depărtase, Tomoș a fost șicanat de 
un alt concurent dinamovist, Vasile 
Rucăreanu, care încerca prin mijloa
ce lipsite de fair-play să-l împiedice

Mihai BIRA

Jocul s-a aratat echilibrat 
primele minute. Prima acțiune pe
riculoasă aparține gazdelor dar 
Poli (min. 3) șutează pe lîngă poar
tă. Mai departe, combinații mai 
mult la centrul terenului, purtate 
cu multă fantezie și viteză. în min. 
15, la o lovitură de colț executată 
de Troi, Dobrin șutează sub bară, 
portarul este învins, dar, în ultima 
clipă, Ochoa salvează de pe linia 
porții. ÎN MINUTUL 20 ÎNREGIS
TRĂM PRIMUL GOL AL PARTI
DEI : BELDEANU ÎI PASEAZA 
LUI DUMITRACHE. DEMARCAT, 
ȘI ACESTA ÎL LANSEAZĂ EXCE
LENT PE TROI, PE ARIPA DREAP
TĂ. PITEȘTEANUL FACE O 
CURSĂ IMPETUOASĂ, ÎL SCOA
TE PE PORTAR DINTRE BUTURI. 
ÎL FENTEAZÂ ȘI ÎNSCRIE PE 
LÎNGĂ EL : 1—0. Șase minute mai 
tîrziu jucătorii noștri au o nouă 
bună ocazie, Dumitrache centrează 
de pe aripa stîngă, Troi ajunge sin-

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 3-a)

• o situație devenită cronică, dar privită cu

firească o oarecare scădereEste 
a numărului activităților sportive de 
agrement pe timp de iarnă. în afa
ra schiului, a patinajului, a excursi
ilor la cabane, altceva cu greu se 
poate întreprinde. Cu excepția, 
doar, a asociațiilor care dispun de 
săli de sport, precum și a Caselor 
de cultură ale sindicatelor (acestea 
din urmă construite în tot mai 
multe orașe ale țării) — lăcașuri ce 
pot găzdui diverse și atractive ma
nifestări. Or, tocmai modul cum în
țeleg directorii Caselor de cultură 
ca și consiliile județene, municipale 
și orășenești ale sindicatelor să in
cludă, în programele zilnice, acti
vități sportive constituie obiectul 
însemnărilor de față.

Sau, mai exact spus, cum cele 
mai multe dintre ele uu înțeleg!

Sucevenii se mîndresc — și 
bună dreptate — cu moderna 
impunătoarea casă de cultură 
sindicatelor din localitate, dată
folosință cu cîțiva ani în urmă. 
Cite activități sportive nu s-ar pu
tea organiza aici ! Dar, în pofida 
faptului că în decursul unei săp- 
tămîni multe din încăperi stau ne-

pe 
și 
a 

în

folosite și ignorînd, pe de altă par
te, numeroasele indicații transmise 
de Comitetul Executiv al Consiliu
lui Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor (ultima fiind cea din 
iunie anul trec»t, prin care se sta
bileau sarcini precise în domeniul 
activității sportive de masă și de 
performanță) tovarășii care coordo
nează activitatea de agrement pen
tru oamenii muncii din întreprin
derile și instituțiile sucevene și-au 
spus, probabil, că într-o casă de 
cultură... sportul n-are ce căuta. 
Stranie atitudine !

După cum aflăm de la tovarășul 
Efrem Cherteș, 
sport-turism a 
al U.G.S.R., se 
și, firesc, se 
OBLIGATORII, 
rășilor de la Suceava, pentru a fo
losi spațiile casei de cultură și în 
scop de agrement sportiv. Dar la 
Suceava, aceste sarcini nu sînt luate 
în seamă. De ce ?

Și dacă Suceava ar fi un caz sin
gular ! O suprafață de aproximativ 
400 de metri pătrați de la Casa de 
cultură a sindicatelor din Petroșani

adjunctul comisiei 
Consiliului Central 
explică, se insistă 

transmit sarcini... 
de mulți ani, tova-

multă îngăduință

ar putea fi atribuită inițierii și 
practicării, de către cei ce doresc, 
a unor sporturi ca box, judo, lupte. 
Dar cum spuneam, este mai comod 
pentru diriguitorii amintitului așe- 
zămînt să ignore total activitățile 
sportive. După cum aceeași ciudată 
optică o au, despre rolul caselor de 
cultură ale sindicatelor, și directo
rii acestor lăcașuri de la Galați și 
Baia Mare.

Să mai amintim — în încheierea 
acestor însemnări — că O SALA 
AVÎND DIMENSIUNILE DE 30/20 
M.P. ȘI ÎNALTĂ DE 8 METRI, de 
la clubul cultural Minerul din Lu- 
peni este cu totul și de mult timp 
abandonată pentru sport.

Nedumerirea noastră provine din 
faptul — confirmat, după cum s-a 
văzut, de factori cu cea mai înaltă 
responsabilitate în mișcarea spor
tivă sindicală — că fiind cunoscu
tă de multă vreme o asemenea sta
re anormală de lucruri, NU SE 
IAU MĂSURI HOTĂR1TE PENTRU 
CURMAREA EI.

Să sperăm că se va pune, totuși, 
piciorul în prag ! ,

Ion GAVRILESCU ‘a!»



NOI COMPETIȚII ÎN CINSTEA ZILEI DE 16 FEBRUARIE *n campionatele de sală

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE FINALE
BUCUREȘTI

In cinstea zilei de 16 Februarie, aso
ciația sportivă Spartac organizează o 
serie de competiții Ia șah, popice, te
nis de masă șl tir. Pînă în prezent, la 
întreceri participă un mare număr de 
tineri și tinere din cele 70 de întreprin
deri ale comerțului interior.

★
Duminică 18 februarie, la orele 8,30. 

în pădurea Pustnicul va avea loc un 
interesant concurs de orientare turistică 
organizat de secția sport-turism din Con
siliul municipal al sindicatelor. Partici
pă toate asociațiile sportive sindicale din 
Capitală, precum și cluburile Voința, 
Universitatea și unele școli din Bucu
rești. (O. GUȚU — coresp.)

ARAD
Pe malul Mureșului a avut 

îoc, în organizarea Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și sport, 
o interesantă competiție, crosul spor
tivilor legitimați. Ba această origi

nală întrecere atletică pe teren va
riat — organizată în cadrul manifes
tărilor sportive do-ate cu -Cupa 16 
Februarie” — au participat peste 60 
de concurenți, începind cu juniori 
mici și încheind cu seniori. Alături 
de atleți. au alergat la acest cros fot
baliști, luptători, boxeri, jucători de 
tenis de masă, voleibaliști etc. Scopul 
acestei competiții : verificarea stadiu
lui de pregătire fizică a sportivilor 
legitimați.

Iată ciștigătorii : FETE — 15—16 
ani : Ibolya Slavic (Lie. 1) ; 17—U
ani : Lucia Oneț (Șc. sp. 1); senioare : 
Elisabeta Hălmăgean (Lie. 1). BĂ
IEȚI — 15—16 ani : I. Mateșaa (Lie. 
1); 17—19 ani: Gh. Goldis (Șc. sp. 
Gloria) : seniori : E. Grunwald (Lie. 
1). (Șt. IACOB — coresp. județean)

LUPENI
Din inițiativa conducerii Case. Pionie

rului din Luper.i, la sala de sper: Mi

nerul dm localitate, a fost organizat an 
frumos concurs de tenis de masă, re
zervat elevilor <Lr ;:<a'.:ta»e. Nuraâral 
mare de partKtpar.ț; (1M bâ*e*î «ț M 
fete) care au reprezenta- școtiie gene
rate nr. 1. 2. 3. â. 6 și liceul dui locali
tate. precum și Sccala generală nr 4 
d.n Vulcan, a obugat pe orgaz-izatem 
competiției să instaleze nu mai puțin de 
zece mese de joc in sală.

Iată ciștigătorii : clasele I—IV, fete : 
Dana Pădureanu — Șc. g-ra^ ar. 6 . bă
ieți : Adrian. Calda — Șc. g-ra^ nr. 1 ; 
clasele V—VI ; fere : Mariana Tudor-ț
— Șc. g-raJ nr. « ; băieți : Gheorghe 
Reslga — 3c g-ral* nr. S. clasele vn— 
Vin. fete : Drcgtuța Anghei — Șc. g-rală 
nr. 3 : băieți : Ion Csomași — Șc. g-rală 
or. 6.

A urmat concursul rezervat elevilor 
tegiiimați ;a Școala sportivă din Petro
șani. care an oferit celor prezent: dispu
te foarte spectaculoase. Primul loc a 
revenit elevei Si-.da Savin de la Școala 
generală nr. 6. Ia Sete, și lui Hie Roșu
— Școala generală nr. X la b*e,_ 
(S. BĂLĂCI — coresp.)

HUNEDOARA. 15 (prin telefoude 
la trimisul nostru). — în concursul 
republican de tenis pe teren aco- 
p6.”.\ rezerva* scmorîlor $1 senioa- 
relor. care se dispută in sala Con
strue: irul din localitate, au fost for
mate grupele fZUR Ie. Pentru locurile 
1—4 s-au calificat următorii jucă
tori : Toma Oriei, Dan Nemeș 
(ambii Progresul >. Viorel Sol Irin 
Constantul Popovici (ambii Steaua) 
Pentru locurile 5—8 joacă : Iosif 
Kerekes (Dinamo Brașov), Bebe 
Almăjan (Dinamo), Gheorghe Boa- 
ghe și Mihai Russa (ambii C3.U 
Construcții).

La fete, in prima grupă (locurile 
1—4) s-au calificat: Iudith Dibar 
Gobn (Dinamo Brasov). Valeria Bi
bi (Steaua). Virginia Rurici și Ma
riana Simionescu (a —cele Dinamo) 
în grupa a doua (tocurile 5—8 : 
Felicia Bucur (Dinamo Brașov).

Florența Mihai (Dinamo). Elena 
Takaci (Progresul), Anca Floreștea- 
nu (C.S.U. Construcții).

Dintre rezultatele premergătoare 
alcătuirii grupelor, este de mențio
nat victoria tinărului component al 
lotului național de seniori. Dan Ne
meș, in fata mai experimentatului 
său adversar, Gh. Boaghe, pe care 
l-a întrecut cu 6—3. 6—7, 6—3. în 
rest: Fopovici—Kerekes 7—5. 1—6, 
6—(: Dibar — Mihai 6—2, 6—1 : 
Balaj — Takaci 6—0. 7—6 ; Simi- 
or.escu — Bucur 6—3, 6—3 ; Ra
ziei — Floreșteanu 6—2. 6—2.

Și iată primele rezultate din tur
neul final: Ovici — Popovici £—2, 
6—l • Sotiriu — Nemeș 6—1 6—7, 
6—2 (Nemeș a revenit de la 0—5 în 
setul doi !) ; Kerekes — Russu 1—6, 
6—2. 6—3.

Ion GAVRILESCU
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ION PANȚURU (bob)

pentru calificarea in

FILE DE ISTORIE, DE PRODUCȚIE, DE SPORT... ACȚIUNI SPORTIVE DEDICATE 
ZILEI DE 16 FEBRUARIE

(Urmare din pag. 1)

ganizate in întreprinderi în 1949. 
Se practicau la noi in uzină , la 
acea vreme, borul, halterele, crosul, 
rugbyul, aeromodelismul, natația și 
turismul. Iar astăzi, credeți-mă, mă 
bucur din inimă să-i văd pe urma
șii muncitorilor-sportivi de atunci, 
rugbyștii sau aeromodeliștii noștri, 
numărlndu-se printre cei mai buni 
din țară.

— De ce veniți, pensionar fiind, 
în Lecare zi în uzină ?

— Dumneata, tinere, n-ai de unde 
să știi că, după o viață întreagă de 
muncă nu te poți despărți ușor de 
locurile care parcă fac parte din 
ființa ta.

Dar Vasile Constantinescu nu este 
singurul om a cărui viață este lega
tă de Grivița Roșie. Nu spunem o 
noutate dacă afirmăm că uzina — 
și nu numai ea — își formează 
și-și modelează oamenii. Președin
tele asociației sportive, ion Gheor
ghe, și electricianul Ion Cristescu, 
membru al consiliului ei. ne vor
besc despre mulți alții. Printre ei, 
Mihai Țibuleac, cunoscutul rugbyst. 
descoperit încă de cînd juca în e- 
chipa de pitici, actualmente unul 
dintre cei mai pricepuți specialiști, 
lăcătușul Mihai Ionescu, electricianul 
Petre Barbu, de asemenea rugbyști, 
voleibaliștii Petre Vulpașin — labo
rant, Victor Melinte — sudor, Ilie 
Vasile — contabil, cărora li se 
adaugă Dorel Onuțan și Fernando

Godini, care practică tenisul 
masă, instructorul Vasile 
arbitrii voluntari Dumitru 
Valentin Denifan, Ion Dosan, 
Dumitru și mulți. mulți alții. Dato
rită oamenilor săi minunați, prin 
pasiunea pe care aceștia o pun în 
tot ceea ce fac, asociația sportivă 
Grivița Roșie este una dintre cele 
mai puternice din țară. Sînt oa
meni care știu să muncească atunci 
cînd trebuie și să-și petreacă 
timpul liber într-un mod plăcut și 
util. In orice caz, ceea ce s-a vădit 
cu pregnanță, de-a lungul vizitei 
noastre, a fost faptul că sportivii 
de la Grivița Roșie caută din toa
te puterile să apere prestigiul de 
care se bucura uzina, prin rezul
tatele remarcabile obținute astăzi.

de 
Stancu,^ 
Vasile, 

Ion

Montarea in Bucegi a unei 
plăci comemorckve in aminti
rea evenime’’‘eior din februarie 
1933.

Competiții de tenis de masă 
și șah, ale căror fnale se vor 
disputa la sfirșitui acestei săp- 
tămini.

„Cupa 16 Feoruarie* la box, 
în ziua de 24 februarie.

30 de participanți la „Crosul 
16 Februarie*.

Patru excursii 'o munte, cu 
salariații uzinei.

în domeniul producției materiale, 
ca și prin succesele repurtate pe 
terenurile de spcn

in meciul cu Juventud Badalona

CEDIND IN MOMENTELE DECISIVE, STEAUA A RATAT

CALIFICAREA IN SEMIFINALELE CUPEI CUPELOR
Mare a fost deziluzia celor 3.000 

de spectatori veniți, miercuri seară, 
în sala Floreasca pentru a fi mar
torii calificării echipei Steaua în 
semifinalele Cupei cupelor. Dar, 
așa cum s-a mai petrecut în 
cupele europene chiar cu team-uri 
mai redutabile decît Steaua, avan
sul de numai patru puncte, reali
zat în deplasare, și avantajul tere
nului propriu (implicit al publicu
lui) s-au dovedit insuficiente pen
tru obținerea victoriei finale, care 
a revenit, după cum se știe, forma
ției Juventud. Aceasta, deși învin
să la Badalona, deși condusă la 
București cu șapte puncte, a avut 
resurse fizice și, mai cu seamă, mo
rale pentru a recupera, demon- 
strînd din plin că faima de care 
se bucură în baschetul european 
este pe deplin meritată. Buscato (32 
de ani, 1,79 m înălțime) a dovedit 
că este încă un mare 
fel de valoros ca acum 
cînd a fost selecționat

jucător, la 
cîțiva ani 
(în cîteva

FĂRĂ HAPPY-END
Sigur că victoria este im

portantă, sigur că o dorim. 
Dar ea nu stă totdeauna la 
cheremul nostru și din aceas
tă pricină nu e cazul să facem 
o tragedie. Sînt filme care au 
happy-end. Altele n-au, ceea 
ce nu înseamnă că nu pot fi 
bune.

Miercuri seara, în sala Flo
reasca, admirabilul spectacol 
baschetbalistic a valorat a- 
proape cît o victorie. Slalo
murile lui Nicolae Pîrșu și 
mai ales Dorin Dumitru, pă
trunderile lor fulgurante, ex
celența privirii periferice, care 
duce la pase improvizate, neaș
teptate, pe cît de surprinză
toare — au delectat un public 
care, pentru prima oară in 
aceste două luni de festival 
baschetbalistic internațional, a 
covirșit gradenele singurei și 
neîndestulătoarei săli bucureș- 
tene.

în asemenea momente de 
tensiune și euforică dezlăn
țuire sportivă, parcă se șterg 
toate limitele între actorii de 
avanscenă și cei de figurație. 
N-au fost puțini cei ce, uimiți 
de sterilitatea unui pivot res
pectabil cum e Gheorghe Oc
zelak, au început să răsfoiască 
memoria vecinilor pentru a 
afla cine este apariția plină 
de farmec (dar mai ales de 
eficacitate) ce poartă numele 

autorul unei 
de 8 coșuri 
un sfert de

de Dan Poleanu, 
incredibile serii 
în mai puțin de 
oră de joc I

Dintre pilonii 
nu trebuie, firește, 
jucătorii spanioli și în primul 
rînd Francisco Buscato. scund, 
dar prodigios în aruncările la 
coș din orice poziție, 
dovedit că un titular 
teului internațional 
fair-play (1969) poate 
odată și un jucător

spectacolului 
ignorați

El ne-a 
al tro- 
nentru 
fi tot- 

___  _ ,______ valoros. 
In jurtil lui au pivotat, cu o 
omogenitate pe care numai ru
denia de singe o dă, cei trei 
frați Enrique. Narciso și Jose- 
Maria Margall Tauler.

Nu știm dacă victoria spa
niolilor va spori vînzarea apei 
gazoase, tonică, pe bază de 
chinină, care se numește 
„Schwepps", ctim bine se pu
tea citi pe tricourile verzi. 
La urma urmei, o asemenea 
ăpâ se- bea dacă-ți place, nu 
de dragul lui Santillana... Știm, 
în schimb, că — părăsind chiar 
competiția — Steaua a făcut 
efectiv cinste sportului româ
nesc prin ținuta generală de-a 
lungul turneului.

Victor BANCIULESCU

în sala Constructorul, din Capi
tală, a început turneul de șah al 
maeștrilor, care constituie totodată 
un prilej de verificare și selecție 
a lotului nostru național.

Tragerea la sorți a stabilit ur
mătoarea ordine pe tabela de con
curs :

1. Vaisman, 2. Neamțu, 3. Stan-

continen-rînduri) în reprezentativa 
tului, un tehnician desăvîrșit și un 
pericol permanent pentru coșul ad
vers, Santillana și Estrada au do
minat panourile, iar Enrique și 
Narciso Margall au întregit perfect 
cvintetul spaniol. Atacul eqhipei 
Badalona a fost complet (contra
atacurile, acțiunile poziționale, a- 
runcările la coș de sub panou și 
de la distanță s-au succedat cu 
regularitate), iar defensiva a izbu
tit, în special prin flotări în jurul 
pivoților români, să intercepteze 
multe mingi.

Și, totuși, chiar în condițiile unui 
joc excelent practicat de Juventud 
(după declarația antrenorului nord- 
american Clinton Morris, cu mult 
superior celui de la Badalona), 
Steaua putea realiza calificarea, 
deși, în contrast cu adversarii, bucu- 
reștenii au evoluat sub valoarea 
manifestată în deplasare. Au fost, 
însă, cîteva momente cheie, pe care 
elevii antrenorului Vasile Popescu 
nu au izbutit să le rezolve favo
rabil. Primul l-am înregistrat în 
min. 14, cînd Dumitru (excepțional 
pînă atunci) a comis, la intervale 
fulgerătoare, două greșeli personale 
care, adăugate altor două (în mi
nutele 8 și 13), l-au obligat pe an
trenor să-l înlocuiască. Absența lui 
Dumitru s-a făcut resimțită și în 
atac și în apărare și, ca urmare, 
oaspeții au putut egala. Un alt 
„moment*1 au fost ultimele 90 de 
secunde, în care Steaua nu a mai 
înscris nici un punct! Or, se știe, 
în 90 de secunde o partidă poate fi 
cîștigată și pierdută de cîteva ori. 
Dar, fără nici un coș marcat, rezul
tatul nu poate fi decît unul singur 
pentru jucătorii care nu reușesc să 
fructifice. în sfîrșit, ar mai fi acea 
minge scăpată de Oczelak cu 30 de 
secunde înaintea fluierului final, 
deci în perioada absolut decisivă, 
in care s-ar fi putut întoarce rezul
tatul în favoarea echipei Steaua. 
Peste toate acestea, trebuie să a- 
dăugăm ușurința cu care a fost 
încercat coșul de La 8—9 metri, nu
mărul surprinzător de mic al con
traatacurilor (doar trei, dintre care 
unul încheiat cu coș înscris), anga
jarea destul de rară a pivoților (în 
special a lui Oczelak care, 
drept, nici nu a alergat prea 
pentru a se demarca) și tracul 
a pus tot mai mult stăpînire 
baschetbaliștii de la Steaua, 
deosebire 
din ce în ce mai 
Poleanu s-a desprins de atmosfera 
de teamă ce cuprindea treptat echi
pa Steaua, înscriind dezinvolt și 
îndemnindu-și colegii spre terenul 
advers.

Astfel Steaua a ratat calificarea 
deși putea, la fel de bine, să o rea
lizeze. I-a lipsit doar puțin să pra

este 
mult 
care 

pe 
spre 

de oaspeți care evoluau 
relaxați. Singur

ALTE REZULTATE DIN
Nici o surpriză nu s-a înregistrat, 

pînă acum, în ultimele meciuri dis
putate în cadrul sferturilor de fi
nală ale cupelor europene la bas
chet. în C.C.E. la băieți. Ignis a 
dispus (la Varese) de Ț.S.K.A. Mos
cova cu 78—65 (37—30), dar primul 
loc în grupa B a revenit tot bas- 
chetbaliștilor sovietici, cîștigători cu 
97—76 în partida de la Moscova. în 
grupa A, Simmenthal Milano a în
vins la Belgrad pe Steaua roșie cu 
80—74 (32—30) și și-a rotunjit coș- 
averajul cu scorul total de 188—159 
(în tur, 108—85 pentru Simmenthal). 
Ambele echipe s-au calificat în se
mifinalele C.C.E.

A ÎNCEPUT TURNEUL DE

ciu, 4. Pavlov, 5. Stoica, 6. Mi
titelu, 7. Nacht, 8. Voiculescu, 9. 
Ghinda, 10. Botez, 11. Ungureanu, 
12. Drimer.

în prima rundă, partidele Stan- 
ciu — Botez, Pavlov — Ghinda, 
Stoica — Voiculescu și Mititelu — 
Nacht au fost remize. Întîlnirile 
.Vaisman — Drimer și Neamțu —

Pîrșu (avîndu-l in spa
te pe Buscato) într-una 
din puținele 
trunderi spre 
vers.

Fote: Dragoș

Ulii

sale pă- 
coșul ad-

NEAGU

moveze mal sus decît o făcuse 
miercuri seară. Sîntem cor.vin 
eșecul i-a afectat pe reprezen . 
României în Cupa cupelor. însă 
credem că ei au bărbăția de a priv 
cum se cuvine întreaga kn 
ție. și învâțind din greșeu. se v< 
pregăti cu și ma; multă sirguin- 
pentru ca, la viitoarea lor pan e: 
pare în cupele europene, să 
mai bine decît au făcut-o 
acesta.

Partidele
turneul final al concursurilor repu
blicane rezervate juniorilor ce se 
desfășoară în sala Steaua s-au sol
dat cu rezultate scontate, exceptînd 
victoria lui T. Pelea (Dinamo) în 
fața colegului său de club C. Io
nescu cu 5—6, 6—1, 6—4.

Rezultate : JUNIOARE : Elena 
Popescu (Dinamo) — Lunela Oră- 
șeanu (Constr. Hunedoara) 6—4,
3—6, 6—5 ; Ana Balasz (Constr.
Hunedoara) — Alina Teodorescu 
(Șc. sp. 3) 6—0, 6—2 ; Mariana
Ilie (Steaua) — Maria Benedec (Șc. 
sp. Tg. Mureș) 6—1, 6—0 ; Adina 
Cațjnacan (C.S.U. Construcții) — 
Gabriela Szoke (Dinamo) 6—2,
6—1 ; Maria Romanov (Cutezăto
rii) — Ileana Constantin (Progre
sul) 6—4, 6—5 ; JUNIORI cat. 15— 
16 ani — S. Chișu (Șc. sp. Sf. 
Gheorghe) — V. Tomescu (Steaua) 
6—2, 6—4 ; S. Orășeanu i 
Hunedoara) — O. Sola (Șc. 
mișorra) 6—3, 6—2 ; M. 
(Progresul) — M. Florescu 
zătorii) 6—1, 6—3 ; cat.
ani — C. Curcă (Progresul) — I. 
Rusen (Progresul) 6—0, 6—2 ; M. 
Tăbăraș (Progresul) — M. Taloș 
(C.S.U. Construcții) 6—0. 6—3 ; D. 
Mirza (Progresul) — C. Corceac 
(Șc. sp. Sf. G-heorghe) 6—1. 6—3 ; 
Ă. Bădin (Dinamo) — Gr. Ristea 
(Steaua) 
(Steaua) 
nedoara) 
(Șc. sp. 
(Progresul) 6—3, 3—6 6—2.

S. IONESCU

Născut la Comarnic, 
la 11 septembrie 1934. 
Este maistru la Uzi
na de mecanică fină 
din Sinaia. A debutat I 
tn sport in anul 1950, 
jucînd fotbal (și-a în
cheiat activitatea în 
această disciplină în 
anul 1968, ca portar al 
echipei Carpațl Sinaia). 
Practică bobul din a- 
nul 1959. Primul său 
antrenor a fost Con
stantin Dragomir. Per
formanțe internaționa
le : ia Jocurile Olimpi
ce : 1968 — locul III la 
bob 2 ; la campionate
le mondiale : 1969 —
locui II la bob 2 ; 1973 
— locul HI la bob 2 ; 
campionatele europe
ne • 1967 — locul I la 
bob 4. locul II la bob 
2 ; 1968 — locul n la 
bob 4 ; 1969 — locul II 
la bob 2. locul II la 
bob 4 ; 1970 — locul Ill 
la bob 4 ; 1971 : locul I 

■la bob 4. In anul 1963, 
la prima sa participa
re internațională (cam
pionatele mondiale de 
la Igls), a cucerit „Cu
pa mondială a tinere
tului".

(Constr. 
sp. Ti- 
Mirza 
(Cute- 

. 17—18

6—3, 6—3 ; Ion Li viu
— C. Popescu (Constr. llu-

6—0, 6—3 : A. Niculescu 
Timișoara) — P. Bozdog

na in carturile de fmalah din
tre a cîștigat patra și a pier- 
t r. st. ez. A realizat coșavera- 
Șe- smal 599—611.

Cele SM de puncte au fost înscri
se ce : Oczelak 160. Tarău 139, Sa- 

z 75. Dumitru 64, Gheorghe 49, 
Pîm 34. Dimancea 29, Poleanu 20, 

rf 12. Au mai fost 
eanu și Ronay.

evol

0. STANCUUSCU

RADIOGRAFIA MECIULUI
STEAUA : ») aruncări om 

ne — 27 reușite (45’ ■» ; 17 ar 
libere — 11 reușite <64*») ; 29 m 
recuperate (12 în ofena.vț 11 
defensivă). 14 mingi ciștigate. 12 
mingi pierdute. Tarău : 18 ara 
din acțiune — 8 reușite. 5 ara 
libere — 3 reușite ; Sare :
2— 2 ; Pirșa : 5—2. 0—0 : Gheorghe:
3— 0, 2—1 ; Poleanu : 12—9. 0—0 ;
Dumitru : 3—2. 2—2 ; OezeUk :
11—1. 6—3

JUVENTUD : 67 aruncări din ac
țiune — 31 reușite ;4C' ’«) : 10 arun
cări l.bere — 10 reușite 10f •'; 23 
mingi recuperate (12 :s ofenr ri. 11 
în defensivă). 7 mingi câștigate. 10 
mingi pierdute. Sân ti Ian* : 14—6.
4— 4 : Estrada : 12—4. 2—2 : E. Mar- 
gall: 15—8. 2—2 : Fii ba : 2—1. 2—2: 
Oleart : 3—1. 0—0 ; Buscato : 15—9. 
9—0 ; N. Margall : 6—2. 0—0.

OCZELAK, CELE MAI MULTE 
PUNCTE

în ediția a VI-a a Cupei cupelor. 
Steaua a susținut opt meciuri 
(72—83 și 81—67 cu Maccabi Rama: 
Gan. 76—80 și 76—70 cu Racing 
Ford Anvers în eliminatorii ; 87—80 
$i 61—82 cu Jugoplastika Split, 
81—77 și 65—72 cu Juventud Ba-

CUPELE EUROPENE

S-a întors în țară lotul de schiori 
alpini români, care a participat la 
concursul internațional din Iugosla
via, dotat cu trofeul „Pedraga He- 
ruca“. Condițiile de desfășurare a 
curselor de slalom și slalom uriaș 
au fost foarte bune, la aceasta con
tribuind și excepționala organizare 
asigurată de gazdele iugoslave. Con
cursul s-a bucurat de o participare 
valoroasă, întrucît au răspuns invi
tațiilor unii dintre cei hiai buni schi
or! din Austria (6 concurenți), Elve
ția (8 concurenți), Polonia (3 concu
renți), Cehoslovacia (3 concurenți), 
la care s-au adăugat și trei echipe 
din țara gazdă. Așadar, schiorii ro
mâni au avut adversari bine cotați 
pe pian internațional într-un con
curs important. în cadrul căruia s-au 
acordat punctaje F.I.S. — B. La pro
ba de slalom uriaș, primele trei 
locuri au fost ocupate, în ordine, de 
către Kasper Schweiger (Austria) cu 
2-19,03, urmat de compatriotul sâu 
Franz Wolf cu 2:19,11 și iugoslavul 
Marko Kavciei cu 2:20,37. Schiorii 
r< mâni Constantin Văideanu, cu 
2:29,53 și Marian Burchi cu 2:29,82 
au ocupat locurile 2.3 și, respectiv, 
25 din 35 de concurenți care au ter

A'esa Voința ain

MÎINE SE REIAU
EPOPICE

desfășurare a multor competiții 
o ediție a „mondialelor*.

Capitală, locul de 
amploare, printre care și

în Cupa cupelor, baschet baliștii de 
la Spartak au cîștigat la Leningrad 
cu 82—77 (33—35) in fața formației 
Spartak Bmo, obținind primul loc 
în grupa A (pe locul secund, Mo- 
bilquatro Milano).

La fete. în C.C.E., Clermont Fer
rand a reeditat succesul din tur 
(101—64) asupra echipei Vozdovac 
Belgrad : 83—73 (39—46), iar GEAS 
Sesto San Giovanni a părăsit în
vinsă terenul propriu : 61—82 (35— 
39) cu Daugava Riga (în tur 51— 
87). în Cupa cupelor : Spartak Le
ningrad — M.T.K. Budapesta 71— 
44 (37—28), în tur 81—49. Levski — 
Spartak Sofia — Hapoel Tel Aviv 
77—58 (44—32), în tur 73—68.

SELECȚIE AL MAEȘTRILOR

întrerupt.
din runda a 2-a:

Ungureanu s-au
Iată rezultatele

Vaisman — Neamțu 1—0, Drimer 
— Nacht 1—0, Ungureanu — Stan- 
ciu 0—1, Botez — Pavlov ’/»—‘/a. 
Ghinda — Stoica ’/z—Vz, Voicu- 
lescu — Mititelu 0—1.

în clasament conduc Stanei’i s! 
Mititelu fiecare cu cîte IV2 p.

ÎNTRECERILE CAMPIONATULLI DIVIZIEI A
2 puncte, sint cel puțin încă 6 echi
pe amenințate cu retrogradarea. Deci, 
motive pentru care credem că re
turul campionatului va avea o des
fășurare „bă tăioasă “.

lată acum pe scurt care este si
tuația în fruntea seriilor. La femei 
— seria Sud — patru formații se află 
la egalitate de puncte, cîte 12 și 
anume Gloria, Rapid. Laromet (toa
te din București) și Metrom Brașov, 
dar în urma lor se găsesc, la numai 
două puncte distanță. Voința Buru- 
rejti, campioana țării. Petrolul 
Băicoi și Cetatea Giurgiu. în seria 
Nord conduce Voința Tg. Mureș cu 
14 p, dar are patru urmăritoare, 
toate la egalitate de puncte (10), Vo
ința Cluj, C.S.M. Reșița. Hidrome
canica Brașov și Voința Mediaș. în 
zona periculoasă a clasamentelor, pe 
locurile 9—10, sînt Instalatorul și 
Frigul, ambele din Capitală cu 4 si, 
respectiv, 2 p (seria Sud) Voința 
Timișoara (4 p) și Record Cluj (2 p). 
La bărbați, aceeași incertitudine, 
Constructorul Galați conduce autori
tar în seria Sud cu 14 p, față de 10 
puncte cîte au Rapid București, Glo
ria București, Flacăra Cîmpina. Con
structorul București și Victoria Bod. 
tn seria cealaltă. Voința Cluj, Voința 
Tg. Mureș și Jiu) Petrila toate au 
cîte 12 puncte, dar n-au abandonat 
lupta pentru primele locuri nici 
echipele C.F.R. Tg. Mureș și C.F.R. 
Timișoara, ca să amintim numai pe 
acestea dintre cele patru formații 
care au totalizat în toamnă cîte 10 
puncte 
romet
Brașov 
Reșița 
în seria Nord. (T.K.),

Slmbătâ și duminică, cele 40 de 
echipe participante la întrecerile 
campionatului Diviziei i\ își vor 
relua activitatea, disputîndu-și retu
rul competiției. Această cea de a 
doua jumătate a campionatului, edi
ția 1972—1973. se anunța deosebit de 
disputată și. ca atare, este așteptată 
cu legitim interes de către 
participanți și iubitori ai sportului 
popicelor.

Returul va opune echipe 
bine pregătite. Acum 
formațiilor s-au antrenat cu multă 
seriozitate pentru noul sezon, iar 
unele sexteturi au fost remahiate. 
Astfel, Voința București, campioană 
la femei, care a terminat turul pe 
locul 5 in serie, va avea în forma
ție pe maestra emerită a sportului 
Elena Cernat ; Olimpia Reșița, ame 
nir.țată cu retrogradarea, are acum 
printre jucătorii ei pe maestrul eme
rit al sportului Ion Micoroiu. 
sexteturile Voința Tg. Mureș — alît 
la femei cit și la bărbați, Voința 
Cluj, Hidromecanica Brașov, Petro
lul Băicoi, Cetatea Giurgiu au pro
movat din pepiniera proprie tineri 
talentați. Tn plus, situația In clasa 
ment a multor formații, 3—4 echipe 
cu același număr de puncte în frun
tea sau coada clasamentelor, face ca 
întrecerile returului să fie mai a- 
tractive. Tn toate cele patru serii 
sint cel puțin 20 de divizionare care 
candidează la un loc printre cele 12, 
care vor lua parte la turneul final 
pentru desemnarea campioanelor. Tot 
așa și la subsolul clasamentelor, unde 
în afara formațiilor Record Cluj 
frigul București (la femei) și Voința 
Lugoj, care în mod practic nu mai 
au cum să refacă handicapul, deoa
rece In toamnă au obținut doar cite

numeroșii

mult mai 
majoritatea

iar

Pe ultimele locuri sînt La- 
București (6 p) și Rulmentul 
(4 p) în seria Sud, Olimpia 

(4 p) și Voința Lugoj (2 p)

Neîndoielnic. Ion Panțuru este 
unul dintre cei mai mari boberi 
din istoria acestui sport. Prezent 
timp de un deceniu pe pîrtiile 
care au găzduit întrecerile Jocu
rilor Olimpice, campionatelor 
mondiale și campionatelor euro
pene, talentatul sportiv român a 
izbutit remarcabila performanță 
de a cuceri. în acest răstimp, 10 
medalii — de aur, argint și bronz 
—. alăturîndu-se, prin răsunătoa
rele sale succese, celor mai pro- 
eminenți boberi ai lumii — Eu
genio Monti, Fritz Feierabend, 
William Fiske, Francisc Tyler, 
Victor Emery, Antony Nash — și 
continuînd astfel tradiția lui A- 
lexandru Papană și Alexandru 
Frim, campioni ai lumii în anii 
193.3 și 1934.

Curajul și virtuozitatea lui Ion 
Panțuru s-au vădit pentru prima 
dată în anul 1963 cînd. pe pîrtia 
de la Igls, a cucerit „Cupa Mon
dială a tineretului" oferită celui 
mai bine clasat dintre piloții de- 
butanți la campionatul mondial. 
Apoi, îndemînarea sa deosebită,' 
strădania neobosită de a studia 
fiecare particularitate a pistelor 
de concurs, modestia care l-a a- 
jutat să învețe de la cei mai ex

perimentați (Eugenio Monti, de 
care îl leagă o caldă prietenie, 
i-a fost unul dintre „profesori"), 
ambiția de a ajunge în vîrful 
ierarhiei și de a contribui la glo
ria sportivă a României, toate a- 
cestea au determinat izbînzile lui 
Iorț Panțuru în sportul celor cu
rajoși.

Acum cînd se apropie de împli
nirea a 39 de ani (vîrstă la care 
cei mai mulți boberi devin an
trenori sau oficiali), reprezentan
tul României a demonstrat încă o 
dată marile lui calități. Tn înde
părtata stațiune Lake Placid din 
S.U.A., acolo unde cîștigase me
dalia de argint a campionatelor 
mondiale din anul 1969, Ion Pan
țuru s-a avîntat ca un bolid prin 
labirintul dificilei piste și, colabo- 
rînd exemplar cu vechiul său co
echipier Dumitru Focșeneanu, a 
cîștigat medalia de bronz, făcînd 
ca tricolorul României sâ fluture 
din nou pe catargul echipajelor 
premiate.

Acesta este maestrul emerit al 
sportului Ion Panțuru, cel ce ofe
ră prin talentul, curajul și tena
citatea lui un exemplu strălucit 
pentru viitorii piloți ai boburilor 
pe care va scrie ROMANIA.

CONCURSUL „PEDRAGA HERUCA“ (IUGOSLAVIA)

minat cursa, la startul căreia se în
scriseseră inițial 56 de schiori.

O comportare mult mai bună au 
avut reprezentanții noștri în proba 
de slalom special, unde au ocupat 
locurile 10 — Marian Burchi, cu 
1:45,57 și 11 — C. Văideanu, cu 1:45,71. 
în fruntea clasamentului de slalom 
special s-au clasat concurenții austri

eci Werner Fiegel (1:40,25) Kasper 
Schweiger (1:41,17) și Michael Koch 
(1:43,47). O comportare mai slabă, 
datorată și faptului că au fost prin
tre puținii juniori prezenți la acest 
concurs de seniori, au avut-o ceilalți 
doi reprezentanți ai noștri, Alexan
dru Manta și Nandor Szabo.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE FOND

(Urmare din pag l)

de a se apropia de grupul fruntaș 
Noi credem câ prima echipă dina- 
movistă nu ar fi avut nevoie de un 
astfel de ajutor fiind prin compo
nența și forma sportivă manifesta
tă superioară, dar faptul în sine s-a 
petrecut și el trebuie consemnat ca 
o lipsă de sportivitate și colegiali
tate a schiorului amintit. Culmea este 
că în final echipa Steagul roșu a 
fost descalificată deși se clasase pe 
locul II, prin omisiuni de Ia regu
lamentul de desfășurare a concursu
lui, cu toate că juriul probei îi per
misese să ia startul. Sîntem pentru 
respectarea integrală a prevederilor 
regulamentare, dar credem că este 
bine ca acestea să nu fie folosite în 
scopul de șicane sau răfuială între 
antrenori și diverse cluburi, pentru 
aceasta juriul de concurs trebuie să 
dovedească mai multă autoritate, fer
mitate și inițiativă. Tn întrecerea ju
niorilor II, 3x5 km, 16 echipe por
nite din start și-au desemnat cîști- 
gătorii care coincid de fapt și cu 
pronosticurile inițiale. A cîștigat 
Școala sportivă Brașovia urmată la 
diferență de Școala sportivă M. Ciuc 
și Liceul experimental de schi Pre

deal. In cursa 3x3 km fete a cîști
gat după cum era de așteptat, dar 
numai cu un metru avans, echipa 
Dinamo Brașov față de redutabila 
formație a Școlii sportive din Vatra 
Dornei. Regretabil este că în desfășu
rarea probelor de ștafetă o parte din 
sportivi și chiar din antrenori orbiți 
de pasiune, au încurajat frenetic 
pe concurenții proprii, au alergat 
alături de ei, ceea ce litera regu
lamentului interzice și în plus creează 
un aspect de dezordine.

CLASAMENTE : 10 km. fond se
nioare : 1. Marcela Leampâ (Dinamo 
Brașov) 42,06, 2. Rodica Clinei (Trac
torul) 44,55, 3. Adriana Barabaș (Trac
torul) 45,13 ; 3x7 km juniori : 1. Di
namo (Urs, Ionetecu, Gîrniță), 74,33, 
2. Tractorul (Catargiu, Perciog, Duca) 
77,53, 3. S.B.C. Sinaia (Păunescu, 
Clinciu, Mîndruș) 78,26 ; 3x5 km ju
niori : 1. Școala sportivă Brașovia 
(Tamaș, Oltean u, Solovăstru) 65,38, 
2. Școala sportivă M. Ciuc (Benedec, 
Tanco, Laszlo) 69,35. 3. Liceul expe
rimental Predeal (Gîrbâcea, Bâsa, 
Moise) 69,46 ; 3x3 km : 1. Dinamo
Btașov (Milă, Rimbu, Bășa) 46.24 2. 
Școala sportivă Vatra Dornei (Oiaru 
Mititelu, Pața) 46,25, 3. Școala spor
tivă Gheorghieni (Szekeli, Szekeli, 
Tudor) 47,26.

GABRIEL MOICEANU-^ 

SĂRBĂTORIT DE CLUBUL DINAMO
Astăzi, începînd de la ora 17,30, 

are loc — la sediul clubului 
sportiv Dinamo — sărbătorirea 
fostului rutier Gabriel Moiceanu. 
Ciștigător al cursei Paris — 
Rouen — Paris, învingător de 
etape în „Cursa Păcii", Praga — 
Berlin — Varșovia, și în alte 
competiții de amploare, Gabriel 
Moiceanu are în palmaresul său 
succese nenumărate și în marile 
întreceri din țară, printre care 
titluri de campion național și 
de învingător în „Turul Româ
niei". Cu trei ani în urmă, el a

spus adio disciplinei care l-a 
făcut cunoscut în lumea sportu
lui. Sărbătorirea retragerii sale 
din activitate a întîrziat însă 
(mai bine mai tîrziu decît nici
odată !) și este prilejuită acum 
de apariția cărții lui Emil Ien- 
cec, intitulată „Din Muscel la 
Piramide cu Gabriel Moiceanu**

Cu prilejul sărbătoririi vor 
vorbi despre Gabriel Moiceanu 
— ciclistul și omul — ziariști și 
colegi de echipă, festivitatea 
urmînd să se încheie cu un pro
gram artistic.

73! RUGBY „CUPA DE IARNĂ“

Pe terenul Constructorul s-au în- 
tîlnit formațiile Steaua, actuala li
deră a campionatului diviziei A, și 
Constructorul, fruntașa seriei I în 
divizia secundă, într-o partidă con- 
tind pentru etapa întîi a „Cupei de 
iarnă" la rugby. Superiori în toate 
compartimentele, steliștii au domi
nat în permanență, jucînd deschis, 
ceea ce le-a permis să cîștige deta
șat i 53—0 (17—0). De menționat, to-

tuși, că tn formația Constructorul 
au evoluat mulți juniori. Au jucat: 
STEAUA : Cioarec, Munteanu, Cior
nei. Șerban, Pintea. Achim, P’«to- 
lache, Corneliu, Mateescu, Enaehe, 
Budicâ, Teleașă, Ionescu, Vasilică. 
Durbac. Braga, Bucur, Gh. Mircea, 
Giba, Căinaru, Suciu, Dumitru Be
nedec, Nedelcu ; CONSTRUCTO
RUL : Bică, Dobre, Vușcan, Toma, 
Arapalea, Vlădescu, Tablă, Boian
giu, Damaschin, Meiu, Vasilescu, Co- 
chia, Cristescu. Puchianu .Chipăilă. 
Goga, Lăzărescu. (O. GUTU).

MARIA ALEXANDRU

LA TURNEUL „TOP 12"
Campioana noastră națională Ma

ria Alexandru, însoțită de antrenoa- 
rea federală Ella Constantinescu, a 
plecat ieri la Turneul european 
„Top 12", ce se va desfășura la 
Boblingen (R. F. a Germaniei), sub 
egida Uniunii europene de tenis de 
masă. întrecerea, care reunește cei 
mai buni 12 jucători și jucătoare ai 
anului 1972 din Europa, se Va dis
puta sistem turneu, începînd de as
tăzi, pînă duminică.

ANUNȚ
Cursul de perfecționare a 

antrenorilor din Capitală se 
deschide în ziua de marți 20 
februarie a.c., ora 12.00 cu 
lecția i „Dinamica dezvoltării 
motrice și creșterii somatice fn 
perioada 7—19 ani". Expune 
prof. Virgil Mazilu, cercetător 
principal la Centrul de cerce
tări științifice și documentare 
al C.N.E.F.S.

Cursul are loc la sediul 
C.M.B.E.F.S., din strada Bise
rica Amzei nr. 6.
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gur La balon dar ezită să șuteze și 
ratează. în min. 27, la o lovitură 
liberă de la 18 m executată de Jose 
Maria, Răducanu este bătut, dar 
mingea lovește bara. Pînă la pauză 
înregistrăm șutul puternic și peri
culos al lui Dumitru (min. 37) și 
marea ocazie a lui Beldeanu care, 
primind balonul de la Iordănescu, 
ajunge singur la 6 metri de poartă 
dar trage în Borja.

în a doua parte, echipa noastră 
domină și își creează două bune si
tuații de marcare (min. 47 și 51 > 
prin Sătmăreanu și respectiv Bei- 
deanu. Asistăm, mai departe, la c 
echilibrare a întrecerii determinată 
și de faptul că în echipa gazdă a . 
intrat mulț'i jucători cu forțe Droas- 
pete. MINUTUL 70 ADUCE AL

DOILEA GOL AL ECHIPEI NOAS
TRE : SĂTMĂREANU ÎI PASEA
ZĂ LUI DUMITRACHE CARE IL 
VEDE BINE DEMARCAT PE CEN
TRU PE IORDĂNESCU. O MINGE 
LA TIMP TRIMISA ȘI IORDĂNES
CU SE AFLĂ 1N FAȚA DOAR CU 
PORTARUL VELIKOVICI, ÎMPIN
GE MINGEA PE LÎNGA EL DAR 
ACEASTA NU SE DUCE IN DI
RECȚIA PORȚII. CU UN ULTIM 
EFORT IORDĂNESCU REAJUNGE 
BALONUL ȘI-L EXPEDIAZĂ IN 
PLASĂ.

In ansamblu, un joc mult mai 
bun ca cel de la Nimes. Teren tâ 
a fost bine acoperit. s-a jucat 
grupat. Formația a dovedit o mobi
litate sporită. în care a excelat 
linia de mijloc. Susținerea, prin ro
tație, a acțiunilor de la mijloctâ 
terenului și chiar din careul advers 
de către fundașii centrali s-a exe-

PROBLEME METAFIZICE
Minunată este perioada ace 

a vieții noastre de fotbaliști 
dupâ ceea ce a făcut Steaua 
șabadabadaua aceea spaniolă 
baschet și România cu Espa 
iar ne facem că plouă și redeve 
nim ceea ce și sîntem : fotbaliști
— minunată e vremea aceasta c 
gheață pe teren, cu vorbe nost: 
prin ziare, cu nebuni care 
de-acasă, pe lapoviță, să vadă 
antrenament, cu antrenori — c
— în mod — vizibil — n-au 
urmărit — rezultatul... Mai < 
chestia aceasta mă înnebuneș 
meciurile în care nu se urmărește 
rezultatul, ci fel de fel de 
bleme metafizice, cum ar fi c 
genizarea, tehnica în viteză. ■ 
za în tehnică, cursivitatea acțijr.;. 
și intercalarea ofensivă a furda 
șilor în pasivitatea 
Inima mea cîntă : iar
ba dă colț și antreno
rii nu se gîndesc la 
infarct. Ei opresc jo
cul cu mare plăcere și 
încep să dea sfaturi 
fără să le pese de ce 
scrie pe tabelă : de 
ce ai pasat, mă, o- 
biect de lux, la 3 me
tri de poartă ? De ce 
te-ai lansat în atac, 
coțofană primitivă, 
cînd nu ai avut aco
perire pe flanc ? Unde 
ți-au fost ochii, copil 
al durerii provinciale? 
Vrei să te schimb cu 
unul de la Progre
sul ? Acum aduc o ex
tremă stingă din doctor Staico- 
vici !...

Fie vorba între noi, nici jucă
torii nu se gîndesc la a fi sa- a 
nu fi. Dacă nu contează ce scrie 
pe tabelă, dacă lucrăm la omogeni
zare și nu la cîștigarea de puncte, 
dacă facem metafizică — e per
fect. Și-eu aș ține-o tot într-un 
antrenament în care să nu conte
ze rezultatul. Ne-am învîrti in
tr-un basm de vorbe frumoase, 
ne-am tot sfătui și nu ne-am pă
rui, ne-am da în bărci, în leagă
ne, am face toată ziua teste și 
teste, ne-am îngriji dantura, am 
iubi natura, nevasta și copiii. Via
ță sportivă fără goluri, fără în
vinși și fără învingători — să tot 
trăiești, trai nineacă pe banii ba- 
bachii, cum îi zice jupîn Dumitra- 
che lui Spiridon într-o „noapte 
furtunoasă", luîndu-1 tare, din 
scurt, chiar la palme, revoltat în 
onoarea lui de familist care nu 
admite, mă-nțelegi... Asta-i neno
rocirea : că nu putem evita run
dul de noapte al lui jupîn Du- 
mitrache, nu putem să ne ferim 
de nopțile furtunoase, nu putem 
ignora onoarea noastră de fami
liști cu ambițul ei. Căci mai toți 
sîntem Spiridoni mai mult sau 
mai puțin onești. E ceea ce mă 
și face să fiu suspicios cu această

Metri de

atacanți

tea

miilunâtă
rn — r.’j —

wporseri ta 
p declaram pre- 
emogenizare care 
iltate exzeiente a 

știu efae, și ce
perspective a deschis! Derspectâ- 
va ca in campionat antrencmî să 
se îmbolnăvească de inimă și ju
cătorii să devină metafiri-:!. Im; 
place deCî, in general, și teoeetâe, 
vremea asta a nerezsdtatekxț car 
practic o suspicionez, cum se zsce 
O întrebare fantastic de absurdă 
mă străbate din cap cină In p- 
cioare. E o Întrebare atât de stra
nie, atât de gravă, că aș urca Ia 
tren să stau de vorbă cu psiho
logii echipelor: lumea ar fî to
tal absurdă, domnilor, dară la 
antrenamente ar conta rezulta
tele ?

CORESPONDENȚA :
Ion Craioveanu — Craiova : A- 

cuzațiile pe care mi le-aduceți — 
că sînt laș, părtinitor, că nu văd 
cum englezii filmează cu 6 ca
mere, că de ce tac cînd ni se dau 
doar două finale de judo ș.ajn.d_ 
— au o asemenea siguranță de 
sine, o asemenea forță, incit e de 
mirare cum de-ați omis să vă 
dați adresa, pentru a vă răspunde 
personal. Ea atâta vehemență, de 
ce un asemenea anonimat ?

BELPHEGOR

cutat corect și prompt In vervă 
aripa dreaptă, undeTroi a acționat 
cu multă dezinvoltură. Dumitrache 
a efectuat multe mișcări pe lăți
mea terenului, derutând apărarea 
spaniolilor. Am notat o mult, mai 
bună colaborare intre posturi. ac- 
ti-inâe 6-au efectuat cu judiciozi
tate și nu 
exagerarea 
plăcut de 
centru a.e 
schimburi. de locuri cu Dumitrache. 
Despre acesta din urmă aș adăuga 
că ’este necesar să fie mai mult sus
ținut tind are balonul.

Arian, dapre programul în con- 
ttnoare ai fotbaliștilor noștri. Vi
ner. la prim vom părăsi Barcelona 
eu destinația Sevilla. Trebuie să vă 
sp un că ne-am bucurat de o exce- 
.e.".;- primire și găzduire aici, că 
partâia s-a desfășurat într-o notă 
--e perfectă sportivitate, antrenorul 
Sau umana ceri nd jucătorilor lui 
să nu efacrueze nici o intrare dură, 
să nu comită nici un gest nespor
tiv, regulj al« fair-play-uluj respec- 
ta:e total și de fotbaliștii antrenați 
re Vaiemia Siânescu. PuDlicul, com
petent și corect, a răsplătit cu 

aplauze acțiunile cursive ale 
ecr.-pei noastre și 
Virtooziiaxe tehnică 
brin și Dumitrache.

La Sevilla, pină 
marți, vor avea loc 
cuișnuite, dar antrenorul Valentin 
Stănescu intenționează să realizeze, 
probabil duminică, încă un meci de 
v«rficare cu o echipă de categorie 
inferioară, deoarece formația rioas- 
:.a are nevoie de cit mai multe 
partide de omogenizare. In privin- 

Adama- 
dar el 
la Bar- 
menaja. 

Lncescu, în schimb, a suferit o 
nouă accidentare la antrenamentul 
de dinaintea jocului astfel că a de
ver.;: indsponibil și, in consecință, 
pleacă vineri spre București unde 
va sosi in cursul după-amiezii.

Despre alte noutăți din viața lo- 
MM BOBtru precum șl despre în
tâlnirea de marți 20 februarie care 
încheie tnrneul tricirforîlor, în ur- 
miroarea noastră corespondență pe 
care o vom :ransm;te de la hotelul 
„Coi»D~ c.n Nevii la.

s-au irosit mingile prin 
paselor lungi. Ne-au 

asemenea, intrările pe 
lui Iordănescu. prin

corec

momentele de 
oferite de Do-

la jocul de 
antrenamentele

ța jucătorilor accidentați : 
ehe este complet restabilit 
nu a fost introdus în joc 
cetona tocmai spre a-1 

a suferit

C.F.R. CLUJ

IN TURNEU

IN R. D. GERMANĂ

CONCESII
DATATOARE

REUNIȚI DE IERI LA BUCUREȘTI

La ordinea zilei

a.

JUVENTIȘTII SINT PLINI DE AMBIȚII
Lotul de tineret sub 

reunit ieri dimineață 
Alcătuit din jucători 
reală perspectivă, lotul va partici
pa la Viareggio, la un puternic tur
neu internațional, și toate ginduri- 
le celor mai tineri jucători ai an
trenorului Cornel Drăgușin se în
dreaptă spre o participare onora
bilă, care să permită curînd saltul

21 de ani s-a 
la București, 
talentați, de

dențesc) și Iovânescu (Steaua) — 
fundași ; Vișan (C.F.R. Cluj), Ion 
Ion (Steaua) și Mureșan („U“ Cluj) 
— mijlocași ; Anghel (Steagul roșu), 
Rădulescu (Farul), Szabados (Jiul), 
Batacliu (Dinamo) și Amarandei 
(Politehnica Iași) — atacanți.

In lotul inițial convocat mai fi
gurau jucătorii Dumitriu IV, Sma- 
randache, Helvei (Steaua) și Sătmâ-

asamblării 
în numele 
cum fortuit, lotul 
după-amiază un joc școală 
reprize a 30 de minute) cu juniorii 
Progresului, astăzi va întîlni echi
pa de tineret a Sportului Studen
țesc, într-un meci de 90 de minute, 
iar duminică dimineața va fi, după 
toate probabilitățile, partenerul Ra-

și omogenizării echipei, 
acestui imperativ, oare- 

a susținut ieri 
(două

IO

Este binevenită această măsură a 
F. R. Fotbal, făcută publică nu de 
mult, aceea de a chema Ia ordine, 
pentru ultima oară, pe jucătorii care 
amină, fără termen, încadrarea lor 
intr-o atmosferă salubră, corectă — 
dominanta sportului nostru —, sin
gura în măsură să asigure obținerea 
performanței.

Căci nu poate fi vorba — s-a că
zut de acord (pentru a cita oară 7) 
și în acea ședință din 30 ianuarie 
a.c. a colegiului divizionar A — de 
un joc tehnic, pe măsura exigențe
lor actuale, atîta vreme cit în fotba
lul nostru mai există jucători duri, 
adepți ai non-fotbalului. atîta timp 
cit destui fotbaliști nu înțeleg să 
ducă o viață sportivă sau manifestă 
delăsare in procesul de lnstrulre-an- 
trenament, eschivindu-se sistematic 
de )a efort.

Urma, deci, să se treacă de la 
vorbe la fapte, la întocmirea urgentă 
a listelor, pe categorii, de către toți 
conducătorii de secții divizionare A 
prezenți la ședința sus amintită.

Dovedind responsabilitate (așa 
ne-ar place să credem) față de a- 
ceste Importante aspecte ale pregăti
rii ce țin de etica comportării spor
tivilor lor. unii membri ai secțiilor 
divizionare A s-au și conformat, tri- 
mițînd pe adresa F. R. Fotbal numele 
jucătorilor (încă datornici la cele trei 
capitole pomenite) care simt nevoia 
unui ultim... avertisment înaintea în
ceperii stagiunii de primăvară. Stea
ua, de pildă, n-a avut de ascuns fap
tul că Smarandache este încă un ju
cător dur (și din cauza unei greșite 
instruiri din perioada junioratului), 
că Narcis coman, Florea Voinea și 
Gheorghe Cristache nu reușesc să-și 
organizeze cum trebuie timpul lor li
ber (ceea ce lezează recuperarea 
după efortul depus), că Marius Ciu- 
garin, un tînăr de perspectivă, mai 
abdică, la antrenamente, de la res
ponsabilitățile personale.

Destul de promptă și corectă a 
fost și procedura, în acest sens, a 
Rapidului, cu exemplele lui negative : 
Ștefan, pentru joc dur, Răducanu și 
Boc, pentru abateri de la viața spor
tivă. La fel șl Farul, U.T.A., Uni
versitatea Craiova (care n-au prege
tat să treacă pe lista jucătorilor duri 
nu mai puțin de patru jucători). 
Sportul studențesc, C.S.M. Reșița, 
A.S.A. Tg. Mureș, Steagul roșu, S. C. 
Bacău, ultima figurînd cu trei jucă
tori „violenți" în contactele cu tibi
ile adversarilor. „N-avem nimic de 
ascuns", am sintetizat noi atitudinea 
dovedită de conducerile secțiilor mai 
sus amintite, conștiente că 
astfel, printr-o recunoaștere 
a actualelor neajunsuri, pot 
nele greșeli viitoare și mai 
poate ireparabile.

Dar ceilalți, pînă la 16, 
exact al divizionarelor A

Au ajuns și ei, cei mai tineri dintre tinerele noastre speranțe, la fotografia mult dorită: de 
reprezentativ. Selecționații pentru lotul pînă la 21 de ani, la 
Fotbal

cîteva clipe
reunire a lotului 
la sediul F. R.după adunarea de

Foto : S. BAKCSY

loturile 
Pentru 
nostru 
Steaua

reprezentative superioa- 
acest turneu, la care Io
va participa sub numele 

(majoritatea echipelor

în
re. 
tul 
de
participante reprezintă, de fapt, lo
turi reprezentative !), antrenorul 
Cornel Drăgușin a convocat urmă
tori: jucători : Ion Gabriel (Jiul) și 
Costaș (Politehnica Iași) — portari; 
Onuțan (Jiul), Purima (U.T.A), Un- 
chiaș (A.S.A. Tg. Mureș), Poraschi 
(„U" Cluj), Ciocîrlan (Sportul stu-

ei au fost 
club carede

perioadă tur-

pregătire în

reanu II (Dinamo), însă 
lăsați la echipele lor 
întreprind în această 
nee peste hotare.

Timpul scurt de
comun (și aceasta pentru că jucă
torii au fost lăsați la cluburile lor 
pentru instruire) a făcut ca progra
mul acestor zile dinaintea plecării, 
stabilită pentru marți dimineață, 
să cuprindă numai jocuri necesare

DUPĂ ACEL 1-4 DE LA SZEKESFEHERVAR

pidului care 
întîlnirea cu

La această 
neului internațional de la Viareggio, 
la care participă 16 echipe (8 străi
ne și 8 italiene), primul adversar 
al lotului nostru de tineret va fi 
formația A.C. Milan, de 6 ori cîști- 
gătoare a turneului. Partida se va 
desfășura tur-retur, primul joc ur- 
mînd să se dispute la 24 februarie, 
la Spezia. Numele adversarului și 
perspectiva unor salturi valorice au 
trezit ambiții mari în rîndul ju- 
ventiștilor, încă 
confruntare. Ceea 
mare cîștig pentru 
și de perspectivă.

se pregătește pentru 
Leeds.
a XXV-a ediție a tur-

de la prima lor 
ce poate fi un 
viitorul imediat

jna partidă
ficultate sporită. Rapid 

go—îc La Sxekestehe 
ninli una dintre forma 
doilea pluton valoric al 
tulul -ngar. Videoioo. ie 
fost intrecup la trei go 
țâ. Nu proporțiile scoru 
s- ară ;n:ereseană că e< 
Giulești a avut un final

rt>’<

pa din

SPORTIVII CARE NU SE PREGĂTESC TEMEINIC
SI NU CONCUREAZĂ CU AMBIȚIE NU ÎNVING!
7
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să desfășoare atacuri foarte rapide 
și incisive. Echipa S.U.A. i-a condus 
cu 2—0 și 3—1, echipele Cubei^și- 
Olandei cu 4—2. După mari eforturi, 
In finalurile jocurilor, de-abia s-a 
reușit meci egal (5—5) cu Olanda și 
reducerea handicapului la 3—4 cu 
S.U.A. și Cuba. în meciul cu Iugo
slavia, după ce echipa noastră a con
dus cu 7—5, înainte cu circa 3 minu
te de sfîrșit, ea nu a avut tăria de 
a depăși momentul psihologic și a a- 
bordat nerațional lupta sportivă. Unii 
jucători au dovedit slăbiciuni în ceea 
ce privește gîndirea tactică, capaci
tatea de a judeca și interpreta cu 
clarviziune diferite situații concrete 
din desfășurarea luptei sportive, pen
tru a stabili prompt soluții bine 
chibzuite, pentru a le finaliza favo
rabil. Din această cauză, s-au comis 
nepermise greșeli de pase și șuturi 
imprecise la poartă, ceea ce a dus la 
pierderea jocului cu 8—7, ultimul gol 
fiind primit cu numai 5 secunde îna
inte de terminarea jocului.

De asemenea, boxerii C. Cuțov și 
V. Antoniu au ratat posibilitatea cu
ceririi de medalii, așa cum preconizau 
mulți specialiști și așa cum aspirau 
și ei, pentru că au abordat unele me
ciuri într-o orientare tactică greșită, 
în loc să-și studieze cu atenție ad
versarul, căutînd să folosească cu in
geniozitate experiența, talentul și va
loarea față de adversarii care se do
vedeau interiori, fiind prea încreză
tori în forțele proprii și dornici de a 
obține victoria, s-au aventurat într-un 
box „de bătaie". Consecința — ambii 
s-au accidentat și au pierdut, prin o- 
prirea meciului de către medic, în 
fața unor boxeri care au fost elimi
nați în turul următor. Dimpotrivă, 
Alexe, boxînd cu multă inteligență, 
a reușit să obțină, în fața unor bo
xeri foarte duri, mai mult decît se 
aștepta — calificarea în finală și cu
cerirea medaliei de argint.

Alți sportivi nu obțin rezultatele 
scontate în competiții pentru că nu 
acționează cu o voință fermă de a 
face totul în pregătire și competiție 
pentru victorie. Din această cauză nu 
au potențialul necesar unei riposte 
energice în fața unor sportivi de va
loare și se lasă dominați de un ne
firesc complex de inferioritate. Ur
marea : se prezintă în concurs cu o 
prudență și reținere exagerate, lă- 
sînd impresia de oboseală, sufocare, 
lipsă de vigoare fizică, de forță și 
de nervi tari. Ca să nu mai vorbim 
de o carență mai veche a unor e- 
chipe și sportivi, aceea că nu valori
fică orice situație favorabilă în sco
pul obținerii victoriei. Au fost și 
comportări care prin lipsa de ambiție 
a sportivilor au lăsat o impresie la
mentabilă. Un aseni'tea exemplu au 
Oferit fotbaliștii din lotul olimpic iu

la București cu echipa
1 trebuie să Se 

e, să-și păs-
Punindu-si 

v ictorie.

jocul pierdut 
Danemarcei. Sportivi 
totdeauna stăpîn pe si 
treze calmul și măsi 
in joc toate forțele pentru 
el trebuie să știe să evite descuraja
rea care poate urma după eșec și 
manifestările negative care pot lua 
naștere după succes. Participarea 
competiții este însă și o problemă de 
strategie psihologică, care nu este 
tratată cu suficientă atenție pe par
cursul pregătirilor de către cei ce 
au responsabilități în desfășurarea 
procesului instructiv-educativ. Din 
contră, în unele situații se activea
ză prin forme ce au implicații nega
tive. în ajunul competiției se intensi
fică prelucrările sportivilor asupra 
importanței obținerii victoriei și ur
mărilor înfrîngerii, ceea ce creează 
o stare de tensiune, de excitabilitate 
exagerată ce cu greu poate fi de
pășită.

Se mai constată la unii sportivi că, du
pă obținerea unor rezultate valoroase, 
în loc să se mobilizeze cu mai multă 
ambiție în pregătire pentru a con
firma și a-și îmbunătăți performan
țele, se lasă cuprinși de o stare mult 
prea liniștitoare, de natură să gene
reze atitudini de suficiență, 
mulțumire, blazare, 
sport, nimeni nu se 
mai de valoarea și 
rului.

De cea mai mare 
tru formarea unei mentalități sănă
toase este modul cum gîndesc tinerii 
încă de la primii lor pași în sport 
Plină de adevăr din acest punct de 
vedere este explicația pe care o dă 
Cornel Dinu, unui ziarist, la între
barea: „Cum își explică faptul că 
printre piticii de la Metalul Tîrgo- 
viște existau elemente mai talentate 
decît el, unele de-a dreptul sclipi
toare, dar că nici unul încă nu s-a 
realizat, iar el a ajuns în vîrful pi
ramidei, fiind declarat cel mai bun 
fotbalist român al anului *72". Iată 
acest răspuns: „Eu am dorit să ajung 
foarte departe. Sînt un mare ambițios 
și puterea de muncă am pus-o în 
slujba fotbalului. Cind jucam la pi
tici, eu îmi spuneam, la modul cel 
mai serios, că voi ajunge să evoluez 
în echipa națională. Treceau pe lingă 
mine, în dribling, copiii minune, dar 
nici unui nu strîngea din dinți ca 
Dinu. Toți aveau un zîmbet zeflemi
tor pe față, o nonșalanță de care nu 
s-au debarasat niciodată. Ei se jucau 
cu mingea. Eu am jucat-o întotdea
una. Aici cred că a stat diferența 
care a făcut departajarea finală".

Un asemenea mod de a gîndi și 
acționa ne arată că diferențele de 
valoare dintre fotbaliști, ca și din
tre alți sportivi, sînt în mare măsură 
determinate de capacitatea de orien
tare spre un țel precis, de modul 
responsabil, serios și temeinic în care 
se pregătesc, de dorința și ambiția

ra.

auto-
Or, astăzi, în 
lasă înfrînt nu- 
numele adversa-
importanță pen-
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uuii uc țxcsa, adesea cauzele insuc
ceselor se explică prîs condiția fizi
că insuficientă, slaba capacitate de 
efort, combativitate, voință, ambiție, 
inițiativă, lipsa de angajare pe plan 
fizic și psihic etc.

De ce continuă, oare, să se mani
feste asemenea neajunsuri care au 
repercusiuni asupra rezultatelor spor
tive? Incontestabil, multe din cauze 
se datoresc slabului nivel 
ță al unor sportivi, care 
pun obiective și sarcini 
activitate și sportul de 
și nu se mobilizează cu 
capacitate, cu toate forțele, 
entuziasmul, cu hotărîre și voință de 
nezdruncinat pentru îndeplinirea 
datoririi de onoare de a reprezenta 
cu cinste asociația.
competițiile sportive. Iată de ce apare 
necesitatea întreprinderii unor acți
uni mai susținute și eficace pentru 
ca spiritul de înaltă răspundere pe 
care îl degajă prevederile Proiectului 
de norme ale vieții și muncii comu
niștilor să-și găsească largă aplicare 
în viața și activitatea fiecărui spor
tiv. Neîndoielnic, cauzele unor rezul
tate sub nivelul posibilităților țin și 
de minusurile din munca politico- 
educativă desfășurată de organizați
ile sportive, care nu reușesc, întot
deauna, să desfășoare o activitate 
suficient de organizată, perseverentă 
și eficientă, de natură să prevină 
manifestările negative, să-și aducă 
contribuția mai eficient la înlătura
rea cauzelor care le favorizează, la 
întronarea in toate cluburile, asoci
ațiile, școlile sportive și secțiile pe 
ramuri de sport, la cel mai înalt ni
vel, a climatului de dăruire și con
sacrare de către sportivi a întregii 
energii, capacități de muncă și price
pere pentru îndeplinirea exemplară 
a conținutului planurilor de pregă
tire și obiectivelor de performanță. 
Acei sportivi care NU se pregătesc 
temeinic și nu concurează cu foarte 
mare ambiție NU înving.

c C3- 
ași 
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a diferite com-
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clubul, țara in

convenabil care a dus-o, drept ur
mare, de la egalare (Neagu a obți- 
ttut acel gol de 1—1) la 1—4. Deci 
,-.j se poate vorbi de acumularea 
r--ză>:en;ei in regim de înaltă soli- 
c.tare pentru durata a 90 de minu- 
te E o primă constatare. Sigur 
ca in funcționarea actualului me- 
car.ism al unsprezecelui feroviar 
grevează absența celor doi titulari 
de bază din apărare, aflați în Io
te! reprezentativ. Trebuie ținut 
seama de acest fapt, după cum tre
cute ca eșecul de la Szekesfehervar 
să r.u producă o stare de derută și 
de descurajare în rîndurile unspre- 
zeceltâ dtn Giulești și ale conduce
rii sale.

Principalul este ca timpul care a 
mai rămas să fie judicios utilizcat, 
panica să nu ducă la măsuri pri
pite care n-ar face decît să adîn- 
cească actualele carențe. Se impu
ne, în primul rînd, continuarea în 
rum susținut a pregătirilor și or
ganizarea unui program de meciuri 
cit mai pretențios și mai solicitant 
spre a aduce echipa în condiție. 
Rapidul joacă duminică în Giulești 
cu lotul de tineret sub 21 de ani 
care credem că îi va servi o repli
că utilă, gtnd:ndu-ne că și el are 
scopuri competitive imediate, tur-

neul de la Viareggio. Va urma tur
neul din Algeria asupra utilității 
căruia, sub raportul stării terenuri
lor (completamente opuse celui pe 
care va juca Rapidul 
Cupelor") există păreri împărțite, 
între timp, F.R.F. a reușit să asi
gure încă două întâlniri, cu forma 
ții de primă valoare din R.D. Ger" 
mană, prevăzute a se desfășura în 
țară după revenirea formației din 
Algeria. Socotim că partidele aces
tea, cu adversari redutabili, de ma
ximă solicitare, e binevenită.

La „capitolul Rapid" am mai a- 
vea o întrebare : de ce oare între
gul program de meciuri nu est» 
urmărit de vicepreședintele clubu
lui, un om de specialitate, fiindcă 
e vorba de fostul jucător Ilie Grea- 
vu, și apar — mai cu seamă cînd 
e vorba de călătorii peste hotare — 
persoane din afara secției ? Nu e 
bine ca — mai cu seamă în acest 
moment dificil — răspunderea și 
conducerea activității să fie asigu
rată de cel care o coordonează di
rect ? Noi credem că da și excep
țiile nu pot folosi chiar dacă e vor
ba de președintele clubului, tov. 
Mihai Vîlceanu.

Mircea M. IONESCU

numai 
deschisa 
evita u- 
mari, și 

numărul 
...__ _ reprezen

tate în ședințele de colegiu ? Deși au 
trecut mai bine de două săptămîni, 
unii n-au răspuns nici pină azi (res
ponsabilii secțiilor F. C. Argeș, Pe
trolul, C.F.R. Cluj), alții au „expe
diat" concluziile lor (ale întregii sec
ții ?) dovedind, după părerea noastră, 
nesinceritate.

Este cazul dinamovlștilor bucureș- 
tenl (din a căror adresă rezultă : „vă 
facem cunoscut că, referitor la cele 
trei categorii de jucători, privind 
comportarea lor, nu avem cazuri" ; 
nu joacă deloc dur Petre Nicolae ? 
Se angajează la efortul cerut chiar 
toți componenții echipei 2 Și Dumi
trache ? Chiar absolut toți duc o 
normală viață sportivă ?), al celor de 
la Jiul (care, nu știm de ce, îl ocro
tesc pe Tonca. un fundaș foarte dur), 
al celor de la „U“ Cluj (și la aceas
tă echipă a fost totul în ordine în 
sezonul trecut ?) ș.a.m.d...

Față de asemenea false concluzii, 
niște eschive de la adevăr, se ridică 
întrebări firești : Cui servesc aceste 
poziții ale conducerilor de secții de 
la Dinamo, Jiul, „U" Cluj 2 Pentru 
ce se încearcă, în continuare, ocro
tirea fotbaliștilor recalcitranți care, 
prin exemplele lor negative, conta
minează și pe alți jucători, ținînd pe 
loc, in ultimă analiză, sportul lor 
preferat ?

De ce ? De ce ? Făcîndu-se în con
tinuare concesii, cocoloșindu-1, ast
fel. pe acei jucători care amină în
cadrarea lor într-o atmosferă sănă
toasă nu se va aduce nici un... aju
tor fotbalului. Ce au de spus. în a- 
ceastâ privință, conducerile cluburi
lor in culpă ?

G. NICOLAESCU

în „Cupa

Eftimie IONESCU

DE ECHIPA

MECIURI AMICALE
Av ■ r ne mai

despart de deschiderea sezonului com- 
r.ai oficial. De aceea, echipele își 

lntensilîcâ pregătirile și susțin noi me
ciuri de verificare. Dupâ cum ne-au a- 
nunțat mal multe cluburi, formațiile lor 
vor efectua noi testuri simbâtă șl du- 

- Astfel, simbâtă, la Pitești, F. C. 
Argeș -a ; < pe Dinamo București, 
smmir.d astie: ai 8-lea joc de verificare 
din acest sezon. Partida va avea loc pe 
stadionul 1 Mai de la ora 15,15. In des- 
cti.dere. de la ora 13.15. vor juca echi
pele de tineret-rezerve ale celor două 
cluburi.

Iată și meciurile ce vor avea loc du
minică :
• BUCUREȘTI ; Progresul — Flacăra 

Moreni (stadionul Progresul, de la ora 
11) ; Lotul de tineret sub 21 ’ 
Rapid (stadionul Giulești. ora
• TULCEA : Delta _ Farul, 

ii ;
• SIBIU : C.S.M. 

Iova, de la ora 11
• CLUJ : „U“ — 

slovacia) stadionul 
ii ;
• ORADEA : F.

Dozsa Budapesta.

de ani —
11) : 
de la ora

— Universitatea Cra-

V.S.S. Kosice (Ceho- 
Munlcipal, de la ora

C. Bihor — Ujpestl

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI... PREGĂTIRI
C.F.R. TIMIȘOARA — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 2—« (1—0). — Joc echili
brat. insă feroviari: au fost mai preciși 
in fazele de finalizare. Golurile au fost 
realizate de Periat (min. 43) și Petreanu 
(mirt. 00). Competent arbitrajul lui “ 
Blau.

Duminică, pe stadionul C.F.R.. de 
ora 11. va avea loc meciul C.F.R. 
JiuL (P. ARCAN, coresp. județean)

/a 18 februarie 73

G.

ia

METALUL DROBETA TR. SEVERIN — 
MEVA DROBETA TR. SEVERIN 2—0 
(2—0). — Autorii golurilor : Căprioru 
(mln. 15) și Pleian (min. 40). (Gb. FOC- 
șan, coresp.).

F. C. BIHOR — RECOLTA CĂREI 
(2—0). — Au înscris : Agud (min. 
39) și Colnic (min. 68).

OLIMPIA ORADEA -------
(0—0). — Autorul golurilor, Domide (min. 
87 și 89). (Ilie GHIȘA, coresp. județean)

U.T.A. .

3—0
24,

0—2

S-au consumat, pînă acum, apro
ximativ două treimi din timpul afec
tat pregătirii în această iarnă. An
trenamentele au căpătat, în conținut 
și formă, un caracter predominant 
specific iar jocul a devenit, cu 2—3 
săptămîni înaintea startului compe- 
tițional, mijlocul cu ponderea cea 
mai mare în economia generală a 
procesului de instruire. Vorbind de 
joc și referindu-ne concret la sarci
nile etapei actuale, este necesar, cre
dem, a scoate în evidență faptul că 
echipele noastre se găsesc, în pre
zent, în acel moment al pregătirii 
în care programarea și desfășurarea 
meciurilor de verificare capătă' o im
portanță deosebită și o semnificație 
cu totul aparte.

Aducînd în discuție un asemenea 
subiect — acela al definitivării for
mulei de echipă, cu ajutorul jocului 
de verificare — subiect pe care-1 so
cotim de mare actualitate, o facem 
nu numai pentru că, firesc și crono
logic, o asemenea sarcină se înscrie 
în această etapă precompetițională, 
acum în plină desfășurare.. Ne-au 
determinat, în mare măsură, la a- 
ceasta și o serie de constatări și ob
servații pe marginea unora dintre 
amicalele disputate pînă în prezent.

Așa, de pildă, urmărind zilele tre
cute meciul Dinamo — Sportul Stu
dențesc, am rămas surprinși de faptul 
că, după primele 45 de minute ale 
partidei, echipa studenților bucu
re steni a schimbat nu mai puțin de 
9 jucători, introducînd după pauză 
aproape o cu totul altă formație. 
Făcînd abstracție de rezultat (1—0 
pentru Dinamo, 
repriza a doua) 
drept cuvînt, ce 
poate fi aceea 
specifică jocului

durată, iar 
zintă mai 
înainte de . __ ,........ ........ . .
și cum cele șase săptămîni- de antre
nament de pînă acum nu au fost 
suficiente pentru testarea gradului 
de instruire individuală a jucători
lor și pentru aprecierea posibilități
lor lor de încadrare în ansamblul 
funcțional al echipei.

Normal ar fi fost ca Sportul Stu
dențesc să folosească, în decursul 
celor 90 de minute de joc cu Dina
mo, o formație mai stabilă care, 
încă de pe acum, să ne sugereze 
„ll“-le ce-1 va arunca la primăvară 
în luptă și care să joace pînă atunci 

perfec- 
colecti-

formula de echipă pre- 
multe incertitudini decît 
începerea pregătirilor ? Ca

mereu împreună, pentru a-sî 
ționa modul său de acțiune 
vă.

Din același considerent al 
nizărli pe compartimente și 
samblu socotim că și alte

omoge- 
de an- 
echlpe, 

cum ar fi C.S.M. Reșița sau Farul,
ar face mai bine dacă în partidele 
de verificare din această etapă ar 
folosi numai jucători proprii și nu 
achiziții eventuale. Pentru că a juca, 
să spunem, acum cu Dudu Georgescu 
(C.S.M. Reșița) sau Negoescu (Farul) 
este una și a nu-i 
aceștia Cînd începe 
cială este cu totul 
acest lucru trebuie
in primul rînd antrenorii echipelor 
în cauză ca și alții cărora poate că 
le scapă din vedere o astfel de obli
gație.

mai avea pe 
întrecerea ofi- 
altceva. Și de 

să țină seama

golul fiind înscris în 
ne întrebăm, pe 

fel de verificare mai 
în care solicitarea 
este pe jumătate ca Mihai IONESCU

CISTIGATORII EXCURSIILOR IN POLONIA

ATRIBUITE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO

DIN 30 IANUARIE 1973 (continuare) DE SPECTACOLETRAGERE EXCEPȚIONALA
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26. Mendelovici Fani — Vișeul 
de Sus, jud. Maramureș ; 27. Mol
nar Andraș-Ferenc — Baia Mare; 
28. Rugină N. Emil — Vînju Mare, 
jud. Mehedinți ; 29. Vancea Gligore 
— Săvulia de Cîmpie, jud. Mureș ;
30. Rădulescu Emilia — Ploiești ;
31. Coman Traian — Azuga ; 32. 
Stoian Petre 
tor Gheorghe 
Florea — Tr. 
Ecaterina — 
vei Marin —
Marin

— Cîmpina ; 33. Nis-
— Mediaș ; 34. Cîrjao 
Măgurele ; 35. Kovacs
Timișoara ; 36. Maco- 
Tulcea ; 37. Mangu

— Călimănești; 38. Mocanu

Natalia — Bîrlad ; 39. Stănescu Ion 
— Rm. Vîlcea ; 40. Gherle Moisă — 
Arad ; 41. Ciobanu Toma — com. 
Stroiești, jud. Vîlcea ; 42. Ștucan 
Ilie ; 43. Ionica Niculescu ; 44. Cris- 
tea Constantin ; 45. Deșiu Nicolaie ; 
46. Țompi Iosif ; 47. Petrică A- 
lexandru ; 48. Gruianu Elena ; 49. 
Stăvaru Ștefan ; 50. Gîrlacu Ion ; 
51. Oprea Elena și 52. Herișescu 
Nicolaie, toți din București.

NUMAI

Rubrică redactată de
LOTO — PRONOSPORT

ÎN CAPITALĂ!
La Teatrul „C. Tânase" a fost 

reluat muzicalul „GROAPA" 
dupâ romanul cu același nume 
de Eugen Barbu. Muzica : Radu 
Șerban. Regia : Nicolas Di- 
nescu.



CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR CU AER COMPRIMAT

14 CAMPIONI Șl RECORDMENI OLIMPICI,
MONDIALI Șl EUROPENI SE ALINIAZA

LA STARTUL ÎNTRECERILOR
ANIȘOARA MATEI

primii dintre români pe standurile

de tragere

LINZ, 15 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Deși ne aflăm în plin sezon hiver- 
nal, . se pare că întreaga atenție a 
opiniei publice sportive din acest 
oraș austriac este concentrată asu
pra campionatelor europene de sală 
la arme cu aer comprimat. Gazdele 
noastre sînt ocupate pînă peste cap 
pentru a pune la punct fiecare amă
nunt organizatoric. Hala de concurs 
este utilată cu tot ce-i necesar pen
tru o competiție de amploarea în
trecerilor continentale. Există 75 de 
linii de tragere, dispozitive automa
te pentru mînuirea țintelor, iar în 
vecinătatea locului de concurs sînt 
amplasate numeroase anexe, cu spa
ții speciale afectate juriului, arbitri
lor, sportivilor precum si birou de 
presă, cabinet medical, bufet etc. 
Pînă acum întregul angrenaj a func
ționat impecabil. Aceasta s-a văzut 
mai ales cu ocazia antrenamentelor 
efectuate în cele două zile premer
gătoare campionatelor. Marele exa- 
men^ va începe — însă — vineri, 
odată cu inaugurarea întrecerilor 
propriu-zise. Este anunțat, de altfel, 
un număr record de înscrieri, peste 
300 de trăgători și trăgătoare din 
21 de țări.

Competiția se bucură nu numai de 
o participare numeroasă, ci și 
sportivi cu prestigioase „cărți 
vizită44 în lumea tirului. La

sportsport
HANDBALIȘTII DE LA

și juniorii

LIVIU STAN și MARINICĂ TRUȘCĂ

SĂRITORII ROMANI

MOSCOVA, 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Sala de sport aflată la complexul 
Kunțevo, care este situat, la 15 km 
de capitala Uniunii Sovietice, a trăit 
joi după amiază un eveniment deo
sebit. Este vorba de meciul retur din 
cadrul sferturilor de finală ale C.C.E. 
la handbal masculin dintre formații
le M.A.I. Moscova și Steaua Bucu
rești. întîlnirea a suscitat interes și, 
la ora începerii partidei, cele 1000 
de lociuri din tribunele sălii erau o- 
cupate. Handbaliștii de la Steaua au 
jucat de această dată excelent, reu-

Petre Sandor, fost campion european cu ani in urmă la pușcă cu aer 
comprimat, multiplu campion al României, face parte

gația noastră la C.E
și acum din dele- LA PRAGA

STEAUA ȘL AU LUAT REVANȘA!

revanșa după înfrînge- 
pe teren propriu. Ei 
scorul de 19—17 (12—11) 
cum probabil se știe 
confruntare jucătorii 

învins la o diferență

TRAGERE LA SORȚI
COMPETIȚIILE EUROPENE
FEMININE OE TENIS
ROMÂNIA găzduiește una
din grupele junioarelor

de 
de 

— -------- — start
vor fi prezenți 14 campioni și re
cordmani olimpici, mondiali si euro
peni ia diferite genuri de arme, ca 
Și alți numeroși medaliați cu argint 
si bronz la aceleași importante con
cursuri. Iată dar, că întrecerile con
tinentale de la Linz, la probele cu 
aer comprimat, se bucură de parti
ciparea întregii elite a tirului european.

în această companie atît de se
lectă, desigur că misiunea oricărui 
concurent, fie el cit de redutabil, se 
anunță foarte dificilă. Așa se expli
că și seriozitatea cu care toți tră
gătorii s-au antrenat în zilele dinain
tea startului. Printre ei s-au aflat 
și cei 11 sportivi români. Ei au sosit 
marți seara Ja Linz, iar miercuri, 
de la ora 9,30, s-au prezentat pe

standuri. Dimineața pușcașii și Ani- 
șoara Matei, iar după-amiază pisto
larii. Joi, ordinea la tragerea de 
acomodare a fost inversă.

Lotul nostru locuiește într-un ho
tel situat la o depărtare de 6 km de 
poligon (distanța este parcursă cu 
un microbuz). De semnalat că edifi
ciul in care se găsește hotelul da
tează de 400 de ani. Dar acest ele
ment de atracție nu are darul să-i 
entuziasmeze prea mult pe trăgătorii 
noștri, atîta timp cit instalația de 
încălzire este anemică, temperatura 
în camere menținindu-se destul de 
scăzută ceea ce îî deranjează, evi
dent, pe sportivi, mai ales pe Dan 
Iuga, care acuză un început de ră
ceală. Să sperăm însă, că aceste in
conveniente vor fi depășite. De alt
fel, sportivii noștri au efectuat cu 
succes primele antrenamente, ceea ce 
ar putea fi de bun augur pentru 
competiția care începe vineri. Pînă 
atunci, însă, în afara programului 
pur sportiv, Anișoara Matei, Dan 
Iuga, Petre Sandor șl colegii lor au 
luat parte și la alte 
Bunăoară, miercuri seara 
invitați la o fabrică de 
primind de la directorul 
derii. Fried Walchschofer, 
plicații asupra întregului 
producție.

Joi la prînz, toți participanții au 
fost primiți de primarul orașului, dl. 
Franz Hillinger, iar seara, după fes
tivitatea de deschidere a competi-

manifestări, 
ei au fost 

mezeluri 
întreprin- 

ample ex- 
proces de

concurențiiției, 
legațiilor au luat

Vineri, în prima zi a C.E.,

și conducătorii de
parte la un cocteil.

țjLima i-i a se vor
desfășura probele de pușcă 40 f ju
niori și femei, pistol 40 f juniori și 
femei. La aceste din urmă întreceri 
vor fi prezenți și juniorii Liviu Stan, 
Marinică Trușcă, ca și Anișoara Ma
tei. Sînibătâ dimineața se dispută 
probele de pușcă și pistol la seniori, 
iar seara va fi vizionat spectacolul 
cu celebra operetă a lui Franz Lehar, 
„Țara surîsului".

Constantin COMARNISCHI

PRAGA, 15 (Agerpres). — în ca
drul concursului internațional de 
atletism care s-a disputat pe teren 
acoperit la Praga, în proba femi
nină de săritură în înălțime pe pri
mul loc s-a clasat atleta ceho
slovacă Karbanova cu 1.86 m. Spor
tiva româncă Virginia Bonci-Ioan a 
ocupat locul patru cu o perfor
manță de 1,80. în întrecerea mas
culină a ieșit victorios sportivul 
norvegian Falkum cu 2,15 m. Sări
torul român Șerban loan s-a clasat 
pe locul 8, cu o săritură de 2,10 m.

șind să-și ia 
rea suferită 
au ciștigat cu 
dar — după 
— in prima 
sovietici au 
mult mai mare. Astfel că. Steaua arc 
numai bucuria de a fi dovedit că jo
cul de la Ploiești a fost un accident, 
deoarece calificarea in semifinalele 
competiției europene au obținut-o 
handbaliștii de la M.A.I. Moscova.

Jocul a fost la început destul de 
echilibrat, echipa gazdă avlnd to
tuși. un ușor avantaj. Manifestind o 
deosebită vervă în atac, unde au im
primat balonului un ritm deosebit, 
jucătorii români au surprins forma
ția sovietică în apărare și au reușit 
să conducă în min. 13 cu 8—5 și în 
min. 15 cu 9—6. Spre finalul primei 
reprize ei au slăbit puțin ritmul și 
handbaliștii de la M.A.I. Moscova au 
putut reduce din handicap. In repri
za secundă, lupta pentru victorie a

căpătat accente acute, formația gaz
dă dorind să 
și meciul de 
Birtalan un 
Vă deosebită 
rapid, echipa 
timpul un avantaj de un gol (13—12, 
14—13, 15—14, 16—15). In min. 48 sco
rul devenise egal : 16—16. Cu un 
sprint final impetuos Steaua se de
tașează și obține o victorie pe de
plin meritată.

Arbitrii Paul Ovdal și Jack Rodiii 
— ambii Danemarca, au condus foar
te bine următoarele formații;

STEAUA : Orban (min. 22 Muntea- 
nu) — Birtalan (12), Gruia (3), Goran 
(2), Drăgăniță (2), Coasă, Stockl, Ga- 
țu, Kicsid, Popeseu.

M.A.I. MOSCOVA : Vilson (min. 
20 Sîciov) — Klimov (4), Maximov (4), 
Mahorin (4), Oganezov (3), Efimov 
(1), Panov (1), Juravliov, Ilijn.

Horia ALEXANDRESCU

încheie cu un. succes 
acasă. Dar. ayînd în 
jucător într-o ver

de șut șl combinînd 
Steaua a păstrat tot

PARIS, 15 (Agerpres). — Turneul 
final al competiției internaționale 
feminine de tenis pentru tineret (ju
cătoare sub 21 de ani) dotată cu 
„Trofeul Annie Soisbault" va avea 
loc intre 20 și 22 iulie în orașul fran
cez Le Touquet. La turneul final, 
conform regulamentului,z vor parti
cipa echipele U.R.S.S., deținătoarea 
trofeului, Angliei, Cehoslovaciei și 
Franței, precum și formațiile care 
se vor califica î 
narii.

Organizatorii 
cerile grupelor 
loc în zilele de 
mațiile participante au fost reparti
zate, prin tragere la _ sorți, în patru 
grupe. Echipa României va juca în 
grupa B, care va fi organizată în 
Belgia, alături de Danemarca și Bel
gia. Iată componența celorlalte gru
pe : grupa A (meciurile vor fi găz
duite în organizarea federației vest- 
germane) : Polonia, Brazilia, Olan
da, R.F. a Germaniei ; grupa C (me
ciurile vor avea loc într-un oraș ita
lian) î Ungaria, Austria, Noua Zeelan- 
dă. Italia ; grupa D (jocurile se vor 
disputa în Iugoslavia, la Maribor): 
Suedia, Mexic, Spania, Iugoslavia.

In ceea ce privește turneul final 
al competiției europene rezervată e- 
chipelor de junioare pentru „Cupa 
Principesa Sofia" s-a stabilit ca el 
să aibă loc în zilele de 17, 18 și 19 
august la Coruna, în Spania. Cele 12 
echipe participante, care vor fi re
partizate în trei grupe, își vor dis
puta calificarea între 2 și 5 august. 
Se califică direct în turneul final e- 
chipa României, deținătoarea trofeu
lui, și formația Spaniei, ca țară or
ganizatoare. Una din cele trei grupe 
de calificare își va disputa întrece
rile în România.

în grupele prelimi-
au stabilit ca între- 
preliminarii să aibă

13, 14 și 15 Iulie. For-

CAMPIONATUL MONDIAL DE BOB 4

LA ANTRENAMENTE, FAVORIȚII
REALIZEAZĂ CEI MAI BUNI TIMPI

ROMANIA-TURCIA 1-0 (1-0), LA FOTBAL JUNIORI
Reprezentativa de fotbal 

a României a disputat joi 
amiază la Adabasari, oraș situat la 
140 km de Istanbul, primul său 
joc cu reprezentativa similară a 
Turciei. Juniorii noștri au termi-

juniori 
după-

nat învingători cu scorul de 1—0 
(1—0) prin golul marcat în minutul 
39 de Șumulanschi. Revanșa acestei 
întîlniri va avea loc duminică în 
localitatea Bursa.

Turneul de la Calgary
tn turui doi al turneului internațional 

de tenis de Ta Calgary (Canada), Ilie 
Năstase l-a învins pe jucătorul Indian 
J. Slngh cu 7—5, 6—4. Intr-o altă par
tidă, spaniolul Juan Gisbert a dispus 
de campionul maghiar S. Barany cu 
6—4, 6—2.

DUPĂ MECIUL DE LA KLAGENFURT

SCHIUL FRANCEZ iSI PREGĂTEȘTE■» 1

0 NOUĂ GENERAȚIE
7

Jocurile Olimpice de la Sap
poro au permis revelația și afir- 
marea unui număr destul de 
mare de noi campioni ai schiu
lui alpin, tineri și prea puțini 
„respectuoși" față de vechile ie
rarhii stabilite. Ele au marcat, 
de asemenea, eșecul de proporții 
al politicii școlii franceze de schi, 
fondată pe principiul pregătirii 
intensive a unui mic grup de 
sportivi în fiecare dintre cele 
trei discipline ale schiului al
pin. Mai mult, la puțin timp 
după J.O., retragerile lui Fran- 
goise Macchi, Florence Steurer, 
Annie Famose, Alain Pelz (tre
cut la profesionism) și Patrick 
Russel, accidentele lui Britt și 
Ingrid Lafforgue. Michele Jacot, 
Isabele Mir, Jean-Noel Augert, 
sau Henri Brechu au accentuat 
un declin din ce în ce mai vizi
bil pentru toată lumea. Tinerii 
chemați să înlocuiască valorile 
certe ale schiului francez nu au 
făcut decît să ridice noi proble
me. decalajul dintre noua și ve
chea generație fiind foarte mare.

Toate acestea au făcut ca, 
chiar de la luarea în primire a 
noilor funcții, Jean Vuarnet (vi
cepreședintele federației france
ze de schi) și 
(director tehnic 
competiție") să 
creeze un nou 
francez, să ducă o politică axată 
in principal pe dezvoltarea schi
ului de masă și a schiului de 
competiție în cluburi și comitete 
regionale. Este sigur, însă, că a- 
ceastă politică — este adevărat, 
cea mai bine orientată — nu-și 
va putea aduce roadele decît 
după scurgerea unui timp mai 
mult sau mai puțin lung, tn a- 
tarî condiții, nu ar mai trebui 
să surprindă pe nimeni lipsa 
schioarelor și a schiorilor fran
cezi din „topurile" Cupei Mon
diale, acolo unde 
de-a rîndul un rol 
rime.

tn schimb, s-au 
forturi pe planul

Georges Joubert 
al „schiului de 
se angajeze să 

climat în schiul

au avut ani 
de primă mă-

făcut mari e- 
detectării și 

al pregătirii celor mai tinere 
speranțe ale schiului francez. Au

fost create așa-ziscle „curse de 
promoție", la care poate lua 
te (mijlocind o taxă de înj 
re de 3 franci, 
gitimat. Sute 
curat deja in

Pe de altă 
specială este dusă la nivelul ce
lor mai tineri schiori. In vreme 
ce pînă in prezent regula instru
irii era obținerea „rezultatului 
maxim la vîrsta minimă”, noua 
politică a instructorilor este de 
a arma mai întîi speranțele noii 
generații din punct de vedere fi
zic, tehnic și psihologic, in sco
pul „randamentului maxim la 
vîrsta la care acesta poate fi ob
ținut"... Prin această optică, se 
renunță Și la specializarea pre
coce, un mult mai mare loc fi
ind acordat coborîrilor. neglijate 
în ultimii ani sub pretext că ar 
necesita calități (curaj, rezisten
tă) pe care tinerii nu le capătă 
decît mai tirziu In același scop 
— acela de a descoperi noi eo- 
borîtori, specialitate în care 
Franța pare să sufere cel mai 
mult — se preconizează crearea 
unei „Cupe a Franței" la cobo
rire, ale cărei concursuri vor în
cepe deja din acest an. Câștigă
torul ei. în urma celor opt con
cursuri disputate va fi automat 
promovat in echipa națională 
franceză. Jean Vuarnet (campion 
olimpic la coborire. părintele cu
noscutei „poziții ou“. care asigu
ră o aerodinamică maximă) și 
Georges Joubert prevăd de ase
menea o mai strinsă legătură cu 
asociațiile școlare și o multipli
care a competițiilor interne la 
mijlocul săptămînii, asociind ac
țiunii federației pe aceea a in
structorilor și a educatorilor șco
lari.

Se pare însă că toate aceste 
remarcabile reforme — care au 
fost de altfel bine primite la 
nivelul cluburilor — n-au izbutit 
încă să modifice mentalitatea e- 
litei schiului francez, mereu în 
căutarea unității sale. Deocam
dată. cel puțin... (d.g.).

par- 
crie-o taxd c 

) oricare 
de tineri au con- 
aceste competiții 
parte, o acțiune

LAKE PLACID, 15 (prin telefon). 
In primele două zile, antrenamen
tele echipajelor participante la 
campionatul mondial de bob 4 per
soane s-au desfășurat 
excelente. Temperatura 
nus 20—25 de grade) și 
perfectă au permis 
sportivi să efectueze coborîri foarte 
utile pentru proba care se va dis
puta, sîmbătă și duminică, pe pista 
din această frumoasă stațiune.

După cele trei coborîri de antre
nament de pînă acum, cel mai bun 
timp l-a realizat vest-germanu! 
Wolfgang Zcmmerer. campionul 

-A b'b —, 3
fos: înregstrst ca as umo 

jCg.^1 
la can- 

d:dații la locurile fruntașe) au 
ținut între 105.00 și 1;06 00. O 
mă remarcabilă o man 
țianul Rene Stadler.

Maestrul emerit al 
Panțuru. medaliat cu 
2. a cobori: mai 

să-și rodeze ech 
Dragoș Pi 
cov și

în condiții 
scăzută (mi- 
vizibilitatea 
temerarilor

1

1

*

Ion

Ra

■3

ar a f<

ie:

ea favo- 
Mierrur:

CLAY LA iNVINS

LA PUNCTE PE BUGNER
xnv YORK. 15 (Agerpres). — 

Pe ringul arenei din Las Vegas, 
fostul canipi-on mondial de box la 
categoria grea, americanul de cu
loare Cass.js Clay, l-a tnvim ia 
puncte in 12 reprize pe campionul 
Europei, englezul Joe Bugner.

Pe marginea acestei intîlniri. co
mentatorii agențiilor de presă no
tează, între altele : Fără să-și asu
me riscuri prea mari Cassius Clay 
a obținut o victorie facilă. Mai 
tehnic și mai rapid în execuția loy 
viturilor, Cassius Clay și-a dominat 
adversarul cu 9 ani mai tînâr. 
Bugner s-a dovedit curajos și de
seori a fost în atac cu directe de 
stînga. Pugilistul englez a fost han
dicapat și de faptul că a trebuit să 
lupte cu o arcadă deschisă încă din 
prima repriză.

an

TELEX • TELEX • TELEX
Seria competițiilor atletice „indoor” din 
S.U.A. a continuat cu reuniunea de la 
Louisville (Kentucky). în cea mai dis
putată probă a concursului — cea de 
880 yarzi — victoria a revenit america
nului ’Mark Winzenreid. cronometrat cu 
timpul de 1:49,5. Pe locul secund s-a 
situat polonezul A. Kupczyk — 1:49.8. 
Săritura cu prăjina a fost cîștigată de 
Buddy Williamson cu 5,18 m, iar proba de 
70 yarzi s-a încheiat cu victoria lui De
lano Meriwether — 6,9. In cursa femi
nină de 70 yarzi. pe primul loc s-a cla
sat sprintera americană Iris Davis cu 
timpul de 7,7. Concurenta poloneză Irina 
Szewinska a ocupat locul trei în 7.8.

S-a stabilit ca meciul pentru titlul mon
dial de box la categoria mijlocie dintre 
deținătorul centurii, argentinianul Car
los Monzon și americanul de culoare 
Emile Griffith să aibă loc în cursul lu
nii mai la San Remo. Meciul se va des
fășura în cadrul unei gale în aer liber, 
pe ringul montat în incinta stadionului 
municipal.

în localitatea Bath (Anglia) a avut loc 
îni.îlnirea internațională de haltere din
tre echipele Angliei și Poloniei. Haltero
filii polonezi au obținut victoria cu sco
rul de 7—2. în cadrul categoriei „grea“. 
polonezul Rudkowski a stabilit un nor

record al țării sale în stilul „aruncat44 
cu 189,500 kg. Concomitent la Belgrad 
s-a disputat întîlnirea internațională de 
haltere dintre selecționatele Iugoslaviei și 
Elveției. Halterofilii iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul de 5—2.
Bl
Cunoscuta tenismană australiană Mar
garet Court a terminat învingătoare în 
turneul internațional feminin desfășu
rat la Miami (Florida). în partida fina
lă, Margaret Court a întrecut-o cu 4—6. 
6—1, 7—5 pe compatrioata sa Kerry Mel
ville. Proba de dublu a revenit cuplului 
Francoise Durr (Franța) — Betty Stove 
(Olanda). învingător cu 4—6, 6—2. 6—3 
în finala disputată cu perechea ameri
cană Billie Jean King — Rosemary Ca
sals.

în turneul international de tenis de la 
Toronto, favoritul nr. 1 Rod Laver 1-a 
eliminat în două seturi, cu 6—2, 6—2. pe 
Keith Carpenter, iar Dick Stockton a 
dispus cu 6—4. 6—0 de Onny Parun.
Alte rezultate : Fillol — Gottfried 7—5 
6—3 ; Emerson — Holecek 6—4. 7—5 ;
Pilici — Phillips Moore 6—2, 6—4 ; Stone 
— Froehling 6—2, 6—7, 6—1 ; Richey — 
Edelfsen 6—4. 6—4.
9
Selecționata de sabie a Franței a cîști- 
gat turneul internațional de tineret des
fășurat la. Londra. Sportivii francezi au

totalizat 4 victorii fiind urmați in cla
sament de echipele Angliei — 3 v. și 
Belgiei — 2 v. Proba de spadă a revenit 
echipei R. F. a Germaniei — 4 v.. ur
mată de Elveția — 3 v. și Anglia — 2 v.

Proba de slalom uriaș din cadrul con
cursului feminin de schi de la Abetone 
(Italia) a fost 
nika Kaserer. 
de 1:44,64. Pe 
vest-germanca 
iar locul trei 
canea Sandra 
„1

cîștigată de austriaca Mo- 
cronometrată cu ' 
locul secund s-a

Traudl Treichl — 
a fost ocupat de 
Poulsen — 1:45.81.

schioara

timpul 
clasat

1:45,11, 
ameri- 
Lidera 

...Cupei • Mondiale". schioara austriacă 
Ânnemarie Proell. a ocupat locul 8, cu 
1:47.25. In urma acestor rezultate situa
ția în clasamentul individual al compe
tiției a rămas neschimbată. Continuă să 
conducă detașat Ânnemarie Proell, cu 
253 puncte, urmată de Monika Kaserer 
— 158 p și Roși Mittermaier (R.F.G.) — 
111 p.

Proba de slalom uriaș din cadrul con
cursului internațional de schi rezervat 
profesioniștilor care a avut loc la Beach 
Mountain (Carolina de nord) a fost cîș- 
tigață <de francezul Jean Claude Killy. 
El l-a învins în două manșe pe austria
cul Hugo Nindl. In clasamentul schiori
lor profesioniști, după această probă 
Killy a trecut pe locul doi fiind prece
dat de Spider Sabich.

Redacția și

furcă pentru a curăța pirtia de ză
pada depusă. în plus, nici piloții 
nu au putut sâ-și arate toată înde- 
minarea. viteza de coborire a bobu
rilor fiind frina

rămas

sim

Z.UUOL

cum s-a pe' 
persoane, ai 
câ pi
putea sâ efect ji 
te pentru ca. 
campionatului i 
In cea mai bu:

cc

de stratul de 
pistă. Dar, așa 
ia bobul de 2 

1 convingerea 
echipajele vor 

>borîr. suficien
ta inaugurării 

.ai. să se afle

H0CHEIȘTI1 ROMÂNI SE DOVEDESC IN PROGRES
KLAGENFURT, 15 (prin telefon de 

la trimisul nostru).
Ora destul de tîrzie la care s-a 

terminat partida dintre selecționa
ta noastră, de hochei și puternica 
formație K.A.C., întîlnire care a 
inaugurat turneul de pregătire și 
verificare ce-1 întreprind hocheiș- 
tii români, nu ne-a permis să ofe
rim cititorilor prea multe amănun
te despre acest joc, încheiat după 
cum probabil se știe cu o frumoa
să victorie a echipei române (11—4).

înainte de toate trebuie spus că 
meciul a fost așteptat cu un deo
sebit interes, tribunele de la Stad-

COSTA DEL SOL

CONDUC GHEORGHIU Șl QUINTEROS
-

V

MADRID. 15 (Agerpres). — Ma-
Florin Gheor- 

li Miguel Quin- 
eonduc după 5 runde întur- 

de șah „Costa del Sol" de la 
ga. avind fiecare 3'fa puncte, 
eazâ în clasament Benko 
AJ. Filip Cehoslovacia) și Par-

ro:
ma (Iugoslavia) — 3 puncte. în 
runda a 5-a, Gheorghiu l-a învins 
in 26 mutări pe spaniolul Medina, 
iar partida întreruptă cu Quinteros 
(runda a 4-a) a încheiat-o remiză. 
Alte rezultate din runda a 5-a : 
Martz — Parma 'A—'/a ; Rossolimo 
— Bellon 1—0; Filip — Torre 1—0; 
Quinteros — Bengo V2—V2.

halle fiind pline la ora începerii 
partidei? Acest fapt se explică, pe 
de o parte prin bunul renume de 
care se bucură aci hocheiul româ
nesc și, pe de altă parte, prin ex
celentele rezultate reușite în ulti
mul timp de formația locală K.A.C., 
care — printre altele — nu a cu
noscut înfrîngerea pe teren propriu 
de foarte multă vreme. în acest 
sens credem că este cazul să amin
tim cititorilor că la K.A.C., de a 
cărei pregătire se ocupă de mai bine 
de un an antrenorul sovietic Iurii 
Gluhov (fost la Lokomotiv Mosco
va) activează cîțiva reputați ho- 
cheiști cum sînt sovieticul Țîplakov, 

.. canadianul Roberts și canadianul 
naturalizat St. John. în plus, 6 din
tre jucătorii austrieci de la K.A.C. 
sint membri ai reprezentativei ță
rii lor, ca și St. John de altfel, 
participantă la grupa B a campio
natului mondial.

în aceste condiții este perfect ex
plicabil interesul cu care localnicii 
au așteptat și au urmărit întîlnirea 
de miercuri seara, iar — în plus — 
victoria jucătorilor români capătă 
semnificații deosebite. în ceea ce 
privește meciul, mai bine zis desfă
șurarea lui, vom preciza că de la 
început inițiativa a aparținut re? 
prezentanților noștri care au și în
scris foarte repede (prin Tureanu). 
Numai că, după cîteva secunde,

excelentul hocheist austriac Gras
ser a egalat, surprinzîndu-1 pe Du- 
mitraș cu un șut de la distanță. 
A fost singura greșeală comisă de 
jucătorul român, care, în continua
re, s-a dovedit într-o formă de zile 
mari, rezolvînd situații dintre cele 
mai dificile. Terminînd prima re
priză cu un net avantaj, în partea 
a doua a meciului jucătorii români 
au slăbit puțin alura, pentru ca în 
ultima repriză, pe fondul unui joc 
mai bun și al primei linii de atac, 
să încheie meciul cu un excelent 
„forcing" ț Cu toate că scorul final : 
11—4 (6—1, 0—1, 5—2) ar putea 
crea impresia că victoria a fost fa
cilă, totuși lucrurile nu stau chiar 
așa, gazdele beneficiind de cîteva 
mari ocazii de gol, printre care și 
trei bare. De aceea se poate spune 
că, în afara unei apreciabile creș
teri a eficacității (au înscris 11 go
luri), hocheiștii români s-au dove
dit în progres și în ceea ce privește 
apărarea.

în concluzie se poate spune că 
turneul a început sub cele mai 
bune auspicii. în continuare ho
cheiștii români vor evolua săptă- 
mîna viitoare, la Budapesta, după 
care se vor reîntoarce în Austria 
pentru a întîlni la Graz reprezenta
tiva acestei țări.

Romeo VILARA

CRONICA CELOR TREI SURPRIZE DE MIERCURI
renim în rîndurile de 
jos cu cîteva amănunte

asupra celor trei partide dis
putate miercuri și ale căror

rezultate 
numărul

LOVITURA DE TEATRU DE LA MUNCHEN
MCNCHEN. — Stadionul 

Muncben a găzduit miercuri
- rea internațională amicală de fotbal 

- re echipele Argentinei ~ 
Germaniei. Cunoscutul fost 
na! Omar Sivori. devenit 
reprezentativei Argentinei 
multă modestie înainte de 
cir pa lui va in,tra pe teren 
inteuția de a învăța de la cea mai bună 
echipă din lume la ora actuală”. Dar 
asa cum se știe, naționala Argentinei a 
furnizat marea surpriză a începutului 
de sezon, reușind să învingă pe terenul 

cu 3—2 (2—4). pe campionii Euro
pei. neinvinși din septembrie 1971. Tot
odată, acesta a fost și primul eșec pe 
teren propriu suferit de elevii lui Hel- 
muth Schon, din 1965 ! Potrivit comen
tariilor. succesul sud-americanilor poate 
fi explicat prin următorii factori ; o a- 
părare fermă și un atac Incisiv, bine 
dirijat de Wolf și Aloaso. Este adevă
rat că in echipa gazdelor s-a resimțit 
absența unor jucători de clasa lui Miil- 
ler și Netzer. Echipa vest-germană nu 
și-a regăsit nici 
care au făcut-o 
vreme.

olimpic din 
noaptea în

și R. F. a 
internațio- 

selectionerul 
declara cu 

meci că e- 
,doar cu

ritmul, nici coeziunea 
imbatabilă în ultima

Scorul a
Ghiso, in urma ,__  .______ ____
la BriadisL După a’te 9 minute, argen
tinienii și-au mărit avantajul prin Alonso 
care a transformat imparabil o lovitură 
liberă de la 20 m. După pauză aspectul 
jocului este același. Cu toate eforturile 
lui Beckenbauer echiDa sa ru reușește 
acele contraatacuri care au făcut-o re
numită. înlocuitorul lui Muller — Heyn- 
ckes — pare depășit de rolul său. în 
min. 67 scorul devine 3—0 pentru echi
pa Argentinei : Brindisi a executat fără 
greșeală o lovitură de la 11 m. De-abia 
în min. 76 gazdele reduc scorul prin 
punctul marcat de Heynckes. în ultimul 
minut, Cullmann înscrie al doilea gol 
pentru formația gazdă.

Celebrul arbitru italian Lo Bello a 
condus. în fața a 60 000 de spectatori, 
următoarele formații :

ARGENTINA : Carnevali — Wolff. 
Bargas, Heredia. Rosl. Brindisi. Telch. 
Aloirso. Charzarretta. Avallay, Ghiso.

R. F. A GERMANIEI : Maier — Vogts. 
Beckenbauer. Schwarzenbek, Hoettges, 
Wimmer, Owerath. Breitner. Geye, 
Heynckes, Kremers (Held).

fost deschis în min. 5 de 
unei pase primite de

ALF RAMSEY A RĂSPUNS CRITICILOR...
GLASGOW. — 

o zi înainte de 
a Scoției, cu 2—1 în fața Angliei, cei 
70 000 de spectatori prezenți pe „Hamp
den Park“ au sperat că seniorii se vor 
revanșa în fața eternei lor rivale. Cu 
atît mai mult doreau un succes cu cît, 
deși amicală, întîlnirea Scoția — An
glia avea un caracter festiv : făcea par
te din seria de meciuri organizate cu 
prilejul aniversării a 100 de ani de la 
înființarea federației. Dar, pe teren, e- 
chiDa lui Alf Ramsey — cel asunra’că
ruia. după nulul cu Tara Galilor, se 
revărsase un val d^ critici cafe cereau 
pur și simplu demiterea lui — a ju
cat excelent a fost net superioară ui a

După eșecul suferit cu 
selecționata de tineret

ciștigat chiar la scor : 5—0 (3—0). O vic
torie clară, obținută grație golurilor mar
cate de Clarke (2) Shannon. Chivers și 
Lorimer tautogol) si care Dentru Bohhv 
Moore, căpitanul echipei engleze, a în
semnat o încununare a celui de al 
lea tricou național îmbrăcat în cariera 
sa.

Pentru Alf Ramsey succesul de 
miercuri înseamnă un răspuns dat celor 
care l-au criticat („Critica face parte 
din munca mea — obișnuiește să spună 
el. Trebuie s-o accept*4), iar pentru 
Willk Ormond — succesorul lui Tommy 
Dbcherty — un îngrijorător semnal 
alarmă, chiar la 
funcție !

debutul în noua
de
S3

VICTORIE NEAȘTEPTATĂ DAR MERITATĂ LA NICOSIA
NICOSIA. Mare entuziasm în tribunele 

stadionului „Lefkosia". printre cei 10 000 
spectatori, atunci cînd arbitrul român 
A. Bentu a fluierat sfîrșitul jocului din
tre Cipru și Irlanda de Nord, consfin
țind victoria nesperată — prima cu re
zonanță internațională din micul său 
palmares — a reprezentativei cipriote. 
Pentru acest joc din preliminariile C.M. 
echipa a fost întărită cu doi jucători 
ciorioți care activează în formația lui 
Olimpiakos Pireu (Kureas și Antoniou) 
și s-a pregătit cu multă grijă.

în general, jocul a fost echilibrat. în 
prima repriză acțiunile s-au desfășurat 
mai mult la centrul terenului. După 
pauză însă, echipa gazdă a avut o ușoa 

sunerioritate pe care a și concreti

meciului. în min.
Antoniou.

87
Cele

zat-o în finalul 
prin atacantul central 
două echipe au aliniat formațiile :

CIPRU : Fanos — Mikolls. Lakis. Sta 
vros. Kureas Ștefanis, Eftfmiadis (min. 
87 : Iolitis). Haralambos Tamboulis. An 
toniou. Stilianou Tmin. 85 : Tartarnsi.

IRLANDA DE NORD : Jennings — Rice, 
Kreigh, Neill 
ton, Dougan,

Hunter. Clements.
Shenton, Dickson.

Hamil- 
Nelson.

Clasamentul

1. Bulgaria
2. Portugalia
3. Cipru
1 Irlanda de

administrația ; București, str. Vasile Conta nr. 16 ; telefoane : centrala 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și

grupei a Vl-a :

Nord

2 2 0
2
4
2

2 0
1 0
0 O

0 
O
3
2

7—0
5—0
1—9
0—4

4
4
2
O

286 ; telex ; spurtiom

le-am publicat 
nostru de ieri.

ii

Ghiso (Argentina) 
a deschis scorul 
la Miinchen. Por
tarul Sepp Maier 
și fundașul Berti 
Voets se uită ne
căjiți după min
gea poposit^ 

plasă.

Telefoto : A.P.- 
AGERPRES

telefon de la cores- 
— Noul sezon fotba-

SOFIA, 15 (pria 
pondentul nostru), 
listic a fost inaugurat de primele partide 
din turul final al Cupei. Ele s-au dis
putat simbăta și duminica trecută și au 
continuat 
dul țării 
(Sașkovo, 
Velingrad. 
Zagdra).

Etapa 8-imilor s-a 
obicei in ultimii ani, 
cite patru echipe, cu 
care cu fiecare” și clasament, 
care grupă se vor califica primele două 
clasate, care vor disputa sferturile de 
finală. După rezultatele primelor două 
etape doar două echipe sînt sigure de 
calificare : Ț.S.K.A. Sofia și Beroe Sta- 
ra Zagora, care au acumulat cîte 4 puncte 
și nu mai pot fi depășite. Iată rezulta
tele din primele două etape :

GRUPA I : Pernik — Lokomotiv Plov
div 1—1 Akadem’k Sofia — Cernomoreț

miercuri. în localități din su- 
unde clima este 
Dimitrovgrad. 
Sandanski.

mai bună
Panaghiuriște.

Kazanlîk și Nova

desfășurat, ca de 
pe patru grupe de 
jocuri simple „fie- 

Din fie-

Burgas I—1, Lokomotiv — Cernomoreț 
1—1, Pernik — Akademik 1—1.

GRUPA II : Ț.S.K.A. Sofia — Bdin 
Vidin 2—1. Beroe Stara Zagora — J.S.K. 
Slavia Varna 2—0. Ț.S.K.A — J.S.K. Sla
via 5—1 Beroe — Bdin 5—2.

GRUPA III : Levski Spartak Sofia — 
Spartak Pleven 2—1. Trakia Plovdiv — 
Botev Vrața 2—0. Levski Spartak — Tra
kia 0—0. Botev — Spartak Pleven t—0.

GRUPA IV ; Dunav Ruse — Pirin Bla- 
goevgrad 2—0. Etir Trnovo — Slavia 
Sofia 0—0, Slavia — Dunav 1—1, Etir — 
Pirin 1—0.

De remarcat că echipele Bdin Vidin 
și Pirin Blagoevgrad joacă în Divizia B.

Ultima etapă 
tă și duminică 
și Akademik 
Bdin — J.S.K. 
Beroe (gr. II). 
si Spartak — Trakia (gr. IW 
Slavia și Dunav

este programată sîmbă- 
: Pernik — Cernomoreț 
— Lokomotiv (gr. I).
Spartak și Ț.S.K.A. — 

Levski Spartak — Botev 
Pirin — 

Etir (gr. IV).
TOMA HRISTOV

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI © REZULTATE
0 Miercuri în deschidere la partida 

PAOK Salonic — Ajax Amsterdam, s-a 
disputat o întîlnire amicală între selee 
ționatele de juniori ale Greciei și Bul
gariei. Oaspeții au ciștigat cu 2—1 (2—1).

a pleca în turneu în 
echipa Argentinei a susținut la

ționata Mexicului. Formația gazdă a în
vins cu 2—0 prin golurile înscrise de 
Borja și Valdes.

• înainte de 
luropa . ‘ .
,!udad de Mexico un amica] cu selec

• La Wrexham (Țara Galilor), în 
meci preliminar pentru turneul UEFA. 
echipa de juniori a Țării Galilor a în
vins cu scorul de 2—1 (0—0) repr^zerta- 
;:va cirv'Hp.-- c Franței

buc. 180. lipanii I. P. „Informația", București 40 368


