
IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

A AVUT LOC SĂRBĂTORIREA ÎMPLINIRII
A 40 DE ANI DE LA EROICELE LUPTE REVOLUȚIONARE 
ALE CEFERIȘTILOR Șl PETROLIȘTILOR DIN ANUL 1933

16 februarie 1973. In această zi, 
întregul nostru popor a sărbătorit 
împlinirea a patru decenii de la 
desfășurarea luptelor revoluționare 
ale ceferiștilor și petroliștilor din 
ianuarie—februarie 1933, conduse de 
Partidul Comunist Român, care prin 
amploarea, combativitatea și spiritul 
lor revoluționar au constituit, așa 
cum aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un moment de o deose
bită importanță in istoria mișcării 
noastre muncitorești, au avut o pro
fundă înrîurire asupra vieții politice 
și sociale din România.

Evocînd memorabilele evenimente 
de acum 40 de ani, oamenii muncii 
din patria noastră, angajați in opera 
de edificare a construcției socialiste, 
acționează cu toate energiile lor 
creatoare pentru înflorirea României 
socialiste, convinși că prin aceasta 
aduc cel mai fierbinte omagiu eroi
lor care s-au jertfit în marile bătălii 
de clasă din ianuarie—februarie 1933 
pentru libertate națională și socială, 
pentru progres și bunăstare..

In Capitală acest important eveni
ment a fost sărbătorit în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat, în ca
drul unei adunări comemorative 
organizată în sala de festivități a 
Palatului C.F.R.

Prezența conducătorului partidului 
și statului nostru la această oma
gială manifestare subliniază, în gra
dul cel mai înalt, cinstirea și pre
țuirea pe care întregul nostru popor 
o acordă acestui eveniment de o de
osebită importanță în istoria patrie:, 
și în același timp, relevă, cu putere 
de simbol, legătura indestructibilă 
dintre activitatea pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară as
tăzi, neobosit, în fruntea partidului 
și statului și începutul activității sale 
revoluționare din zilele marilor bă
tălii de clasă, de acum 40 de ani, 
cînd cu atitudinea fermă, curajoasă 
și combativă s-a ridicat, ia Craiova,

în sprijinul muncitorilor ceferiști și 
petroliști deferiți justiției.

La sosire, în fața Palatului C.F.R., 
mii de muncitori feroviari și alți lu
crători de la căile ferate, muncitori 
din cadrul Uzinelor Grivița Roșie, 
citadela marilor lupte revoluționare 
de acum patru decenii, au făcut o 
călduroasă și entuziastă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ce
lorlalți conducători de partid și de 
stat, în această piață dominată de 
mari edificii feroviare răsună pu
ternic cuvintele devenite simboluri 
pentru întreaga țară : „Ceaușescu — 
? C.R.“ ; „Ceaușescu și poporul*. 
Tineri îmbrăcați în costume nați-o- 
naile oferă buchete de flori conducă
torului iubit al partidului și statului 
nostru. întreaga piață trăiește o at
mosferă sărbătorească. Același p-v- 
tuziasm domnește și în holul mare
lui edificiu, unde 500 de tinai, mun
citori ceferiști, elevi și pionieri 
scandează puternic : „Ceaușescj — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul*, in 
timp ce Corurile „Rapsod.a Româ
nă" , Direcției Regionale C_F.Fi Bucu
rești și întreprinderi: de Prospec
țiuni Geologice, interpretează fina 
Iul cantatei „Grivița".

La intrarea în sală a tovarășul — 
Nicolae Ceaușescu, a cekrla?: con
ducători de partid și de stat asis
tența se ridică în picioare, scâncind 
minute în șir numele secretarul— 
general al partidului.

In această atmosferă de p-ter-ric 
entuziasm, in prezidiu .au 1k 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ioa 
Gheorghe Maurer. Manea
Paul Niculescu-MiziL Gheorghe Ra
dulescu. Virgil Trofzn. IHe Verde'- 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgănesca, 
Gheorghe Stoica. Gheorghe Petres
cu, vicepreședinte ai Constituim 
Central al Uniunii Generale a s.~- 
dicateior, Chivu Stoica. Constan
tin Pîrvulescu. Constantin Doncea. 
Gheorghe Vasilichi. Vasîle Elgu. 
Traian Hulubescu, Ion Tureu, lor

Ionescu. Horea Xaatn. Bartha Jeno, 
militanți din JegaLtate ai partidului 
Și ai mișcări: muncitorești, partici
pant: la luptele ceferiștilor din 1933, 
Traian S’efânescu. pr.m-secretar al 
C.C. al U.T.C, mlr. stru pentru pro
blemele uneretulm. Alexandrina 
Gmdiceanu. mecanic de locomotivă 
la depoul CtH, Marin lancu. se
cretarul Comitetului de partid la 
U.MMJL-Grtvtța Roșie. Nicolae 
Fota, secretarul Com; totului U.T.C. 
de la TT Tine le de utilaj chimic — 
Grivița Rose. VasHe N:țâ muncitor 
la UM-MJL. Mann Bâr-ită. munci
tor Ip revizia de vagoane Bucu
rești -Grivița.

t ÎNTRECERI SPORTIVE ÎN CINSTEA ZILEI DE 16 FEBRUARIE
BUCUREȘTI: Clubul sportiv

Rapid a organizat și în acest an 
competiția de haltere pe echipe 
dotată cu Cupa 16 Februarie. 

La startul întrecerii s-au prezen
tat sportivii fruntași din toate sec
țiile bucureștene. S-au evidențiat 
atleții de la Olimpia și Rapid, care 

• au cucerit 4 și, respectiv, 3 locuri 
I. A fost un concurs în care s-a 
verificat stadiul actual de antre
nament al halterofililor ce se pre- 
gățesc pentru competițiile viitoare.

lată cîștigătorii : cat. 56 kg : Mi
hai Costea — Rapid (80+100) 180 
kg ; cat. 60 kg : Ștefan Alexandru 
— Rapid (90+115) 205 kg ; cat. 67.5 
kg : Ion Iliescu — Steaua (904-120) 
210 kg; cat. 75 kg: Gheorghe Gîn-

dea — Olimpia (1054-130) 235 kg : 
cat. 82,5 kg : Ștefan Radu — Rapid 
(1004-120) 220 kg ; cat. 90 kg :
Viorel Dinu — Olimpia (100-14X51 
242,5 kg; cat. 110 kg: Gheorehe 
Teleman — Olimpia (115-160) 275 
kg ; cat. 4-110 kg : Iosif VUdărea- 
nu — Olimpia (107,5-150) 2575 kg.

Clasamentul pe echipe se prezin
tă astfel: locul I Rapid — 81 p. 
locul H Olimpia — 73 p, locul III 
Steaua 54 p.

prof. M. CONSTANTTNESCT
★
turneu de baschetC, Tradiționalul

masculin dotat cu Cupa 16 Februa- 
'rie, desfășurat timp de trei zile în 
sala Giulești, s-a încheiat cu suc-

♦

Vckața.

I
♦

Foarte interesant este acest „Tur
neu de șah al maeștrilor", care a 
început în Capitală. Din mai multe 
motive.

în primul rînd, prin caracterul 
său de verificare și selecție în ve
derea alcătuirii echipei naționale. 
Apoi', prin faptul că reunește (ex- 
ceptîndu-i pe Gheorghiu, Ciocâltea,

menea, Stanciu (cu Ungureanu) și 
Vaisman (cu Neamțu). Mititelu l-a 
învins pe Voiculescu într-un subtil 
final de regi și pioni. Se mențin 
la tactica de așteptare Ghinda, 
Pavlov, Stoica, Botez. Este, oare, 
nevoie să le reamintim că au mai 
rămas doar 9 runde, care trec ne
bănuit de repede ?
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\ICtP«fȘfDINIIi CLUBURILOR 
Șl DIRECTORII ȘCOLILOR 

SPORTIVE DIN CAPITALĂ
Ieri a avut loc, la sediul Consi

liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport, o reuniune de lucru 
a Biroului C.N.E.F.S. și reprezen
tanților conducerii C.M.E.F.S. Bucu
rești cu președinții și vicepreședin
ți: cluburilor și directorii școlilor 
sportive din Capitală. Cu acest prilej, 
au fost pe larg dezbătute — într-un 
pronunțat spirit critic și autocritic, 
eu exigență sporită — o serie de 
aspecte esențiale ale activității pe 
care o desfășoară cluburile bucu- 
reștene pentru creșterea performan
telor sportive, îndeosebi la ramu
rile de sport incluse în programul 
Jocurilor Olimpice.

Discuțiile purtate în cadrul reu- 
r.iunii de ieri, observațiile, sugestii
le și propunerile care au fost fă- 
cute. concluziile desprinse au vi
zat. in principal, aplicarea mai fer
mă a politicii dezvoltării prioritare 
a ramurilor de sport olimpice, îm- 
bur.ătă'irea —sub toate privințele 
— a procesului de instruire, a se- 

’.ccț;e:. a activității depuse de an- 
trenrri și perfecționării pregătirii 
ateo-ra. a muncii educativ-nolitice 
cu snertivii și cadrele tehnice, în
tărirea stării disciplinare, intensi
ficarea controlului pe care sînt da
toare să-l efectueze conducerile clu
burilor asupra factorilor din sub- 
ordine.

AZI ÎNCEPE CAMPIONATUL
MONDIAL DE BOB 4

(prin telefon), 
se desfășoară, 
stațiune, cam- 
bob pentru e-

LIKE PLACID, 16 
—blta și duminică 
: pjsta din această 
oca tul mondial de 
hpajele de 4 persoane. România 
ce reprezentată în această com- 

: Ion Panțuru — pilot, Dra- 
Paaaisescu, Raimond Țancov și 

Dumitru Foeșeneanu.
ultimelor antrenamente 
vineri, cel mai bun timp 
at de echipajul vest-ger- 
: ce Zimmerer : 1:06.86.
--pajele urmărite cu in- 
•.'.renamente, au fost și 
mâniei, Angliei, Spaniei

ct

RAID INOPINAT IN DOUĂ ASOCIAȚII SPORTIVE BUCUREȘTENE

PREOCUPARE MINORĂ PENTRU RECREAREA FIZICĂ!
„Ce se face in întreprinderea sau instituția dv. pentru recrearea fizică a saiariaților, pentru asigurarea condițiilor 

și a formelor de activitate sportivă din orele și zilele libere, pentru legarea educației fizice și a sportului de alte 
acțiuni cultural-sociale î" — cu această întrebare ne-am adresat, in cursul dimineții de ieri, unor factori de răs
pundere din două unități bucureștene, așteptind, firește, răspunsuri care să ne arate proporția de preocupări în 
această direcție, eficiența lor și mai ales perspectivele.

la F.A.S.B.: NUMAI 10% la I.S.P.E.: CINE COMBATE
DIN TINERI FAC SPORT! SEDENTARISMUL ?

La F.A.S.B. — FABRICA 
DE ARTICOLE DIN STI
CLĂ BUCUREȘTI — a- 
proximativ 80 la sută din 
salariați sînt tineri. O dis
cuție despre sport în atari 
condiții devine aproape o- 
bligatorie. Ieri, vizita noas
tră aici a prilejuit o efi
cientă dezbatere a modu
lui cum se dezvoltă acti
vitatea sportivă în fabrică, 
a ponderii pe care o are 
exercițiul fizic în bugetul 
de timp liber al tineretu
lui de la F.A.S.B., a rela
țiilor dintre sport și cele
lalte activități cu caracter 
social-cultural și a conlu
crării factorilor cu respon
sabilități în domeniul spor
tului. Ău participat: TRA
IAN UȚĂ — secretarul co
mitetului de partid, DU
MITRU CULIȚĂ — pre
ședintele comitetului sin
dicatului, GH. PĂTRU- 
LESCU — secretarul comi
tetului U.T.C., EUGEN O- 
PREA — locțiitor al secre
tarului comitetului U.T.C.

și IOAN SOARE — pre
ședintele consiliului aso
ciației sportive „Sticla".

Să rezumăm activitatea 
desfășurată aici, în ultimul 
timp, pe tărîmul sportului. 
Numărul membrilor aso
ciației sportive este de a- 
proximativ 800, ceea ce re
prezintă mai puțin de 50 
la sută din numărul tine
rilor (și nu al saiariaților) 
fabricii. Consiliul asocia
ției mai are doar 7 din cei 
9 membri aleși, din rindul 
cărora activează doar 4. 
Din bugetul pe care l-a a- 
vut anul trecut, 75 la sută 
a fost cheltuit pentru fot
bal (există o echipă care 
activează în campionatul 
sectorului 4), restul pentru 
volei, șah și tenis de masă. 
Baza materială a activității 
sportive o reprezintă clu
bul sindicatului, în cadrul

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 2-a)

Raidul inopinat întreprins de reporterii noștri in 
două unități de lucru bucureștene arată că 
sarcina fundamentală a mișcării sportive,. cu

prinderea unor mase largi de tineri ți virstnici la 
practicarea educației fizice ți sporturilor, este de
parte de a se îndeplini. Asociațiile sportive din în
treprinderi ți instituții se interesează foarte puțin și 
numai din cînd în cind de recreația fizică a saiaria
ților, de engrenarea acestora in timpul liber la acti
vități turistice și sportive. Conducerile acestor aso
ciații iși închipuie că, prin formarea unor echipe de 
volei, fotbal sau tenis de masă participante in cam
pionate de categorie inferioară, realizează țelul aso
ciației, in timp ce ei, in realitate, sint departe de 
a îndeplini prevederile statutare.

Comoditatea și lipsa de inițiativă contribuie
cele mai multe asociații sportive să nu aibă o acti
vitate în sprijinul saiariaților, ignorind binefacerile

ca

IN ACTUALA EDIȚIE A C.C.E. LA BASCHET

V/* *

Ghițescu, Partoș și Ghizdavu) pe 
cei mai puternici jucători ai țării, 
cu state vechi de serviciu în eși
chierul românesc. Și, în sfîrșit, 
fiindcă prilejuiește reintrarea în 
arenă a patru maeștri (Drimer. 
Pavlov, Voiculescu, Botez) care au 
lipsit o vreme din competiții, dar 
care dețin o forță recunoscută. Cei
lalți opt s-au înfruntat, nu de mult, 
în finala campionatului țării și 
unii (Ghinda, Neamțu, Mititelu. 
Nacht, Stoica) doresc să confirme 
rezultatul bun ce l-au obținut, alții 
(Ungureanu, Vaisman) să infirme 
eșecul parțial pe care l-au înregis
trat.

Este de așteptat, deci, ca lupta 
să fie foarte aprigă și agitată, pen
tru că un loc în echipa reprezen
tativă (care are un program bogat 
în acest an) surîde fiecăruia dintre 
participanți. Dar, spre a-1 obține, 
doar un rezultat tehnic superior 
în acest turneu nu este de ajuns. 
El trebuie neapărat dublat de un 
joc valoros, creator, eficient, la ni
velul cerințelor actuale 
internațional. De care 
este capabil fiecare din 
pețitori.

După o primă rundă
(șase remize, două după întreru
pere : Vaisman —- Drimer și Neam- 
țu — Ungureanu), ziua a doua de 
joc a prilejuit o luptă mult mai 
animată. Drimer (care reia activi
tatea după o absență totală de 
peste un an !) a cîștigat prin atac 
vehement în fața tenacelui Nacht. 
în spirit agresiv au jucat, de ase-

Maestrul Ș. Neamțu (dreapta) a cîștigat o frumoasă partidă la maes
trul internațional D. Drimer

Aseară, în runda a 3-a s-au înre
gistrat rezultatele : Neamțu — Dri
mer 1—0. Stanciu — Vaisman 
într., Pavlov — Ungureanu 1—0, 
Stoica — Botez într., Mititelu — 
Ghinda V2—1/i, Nacht — Voicules
cu */t—V2.

In clasament conduc Mititelu 
și Pavlov cu 2 p.

T. NICOARA

arbitru’ internațional

ale șahului 
credem că 

cei 12 com-

de tatonare

La INSTITUTUL DE 
STUDII ȘI PROIECTĂRI 
ENERGETICE (I.S.P.E.) 
circulă o vorbă foarte sem
nificativă. De cîte ori se 
solicită sprijinul conduce
rii pentru probleme de or
din sportiv competițional, 
directorul instituției, prof, 
dr. ing. VASILE I. NITU 
pune ca o condiție preli
minară rezolvarea proble
mei gimnasticii în produc
ție. Din exemplul acesta, 
care are doar aerul anec
dotic, reiese că șeful in
stituției dorește să impună 
concluzia dreaptă a men
talității sale despre nece
sitatea asigurării unor con
diții de recreare fizică tu
turor saiariaților din insti
tut. Se înțelege, de aseme
nea, din persistența tablou
lui, că problema este a- 
cută, dar încă nesoluțio- 
nată.

Care este părerea facto
rilor de răspundere din in
stituție ? Șeful de atelier

ing. IL1E IORDACHE, se
cretarul Comitetului de 
partid, ne spunea : „Situa
ția trebuie privită autocri
tic. Cu cîțiva ani în ur
mă — într-un sediu mult 
mai puțin confortabil de- 
cît avem astăzi — s-a reu
șit introducerea pauzei a- 
celeia de un sfert de oră 
în care salariații se destin- 
deau prin cîteva exerciții 
de gimnastică, la sunetele 
unei benzi magnetice 
transmise prin stația de 
amplificare. Pe atunci, ne 
Ocupam cu toții de această 
treabă și de reușita ei. Ul
terior, de cînd am lăsat-o 
doar in seama organelor 
sportive din instituție, > 
entuziasmul a scăzut trep
tat și, iată gimnastică nu 
se mai face ! Recunosc că 
noi nu am mai acordat im-

Victor BANCIULE5CU

(Continuare în pag. a 2-a)

mișcării ți ale exercițiilor fizice in sprijinul membri
lor. De aceea, la fel ca in cazul relatat Ic
F.A.S.B. ți I.S.P.E., in multe alte intreprinderi ți in
stituții situația nu este cu mult superioară acestui
procent inadmisibil de 10%, sedentarismul continu-
ind astfel să se dezvolte in dauna sănătății.

Ziarele, revistele, radioul ți televiziunea publică 
zilnic articole și știri despre necesitatea combaterii 
sedentarismului — devenit de proporții din cauze 
tehnice! moderne, a mașinilor care înlocuiesc munca 
fizică și mișcarea — dar asociațiile sportive, din 
orice loc de activitate, dovedesc o minoră preocu
pare pentru a trece in mod practic la realizarea 
unei activități organizate, cu caracter continuu, în 
practicarea exercițiilor fizice și sportului.

Sperăm că acest raid va fi un semnal de alarmă 
pentru alte asociații sportive, mai ales că primăvara 
se apropie cu pași repezi.

DINAMO A DOVEDIT CA POATE URCA Șl MAI SUS
PE SCARA VALORILOR EDROPENE

Ri :1a evoluție a echipei
Dinamo București în e- 
-a a C-C.E. ne invită să 

acest comentariu prin a-i 
Clto pe jucătorii săi și pe an
imi lor. prof. Dan Niculescu, 
e, in cele 10 partide susținute,

au reprezentat cu cinste baschetul 
românesc. întîlnind team-uri celebre 
(Ț.S.K.A. Moscova, Ignis Varese, 
Slavia Praga) sau bine apre
ciate în această disciplină (Akade- 
mik Sofia, Honka Tapiola), sportivii 
bucureșteni au oferit reale satisfac-

REPORTAJ DE VACANȚA

DAR UNDE-S ZĂPEZILE?

studente 
pit
per'o 
așads

îndreptat sore Clăbu- 
sranța că acolo colegul 
eae va realiza fotogra- 
lulut De sus. diu înăl- 
iui. soarele. își trimite 
uroase pe care mulți, 
perioadă, nu le doresc, 
ita pîrUe. o liniște a- 
rească. Zăpada a 
de sus curg la

dis- 
vale

PREDEAL, 16 (prin telefon), 
citova zile în urmă, tineretul 
versitar a încheia: o nouă ses 
de examene. După „gongul fi: 
mii de studenți
îndreptat spre cele mai 
stațiuni și cabane ale țâr 
a gusta bucuriile unei n< 
de de vacanță. Am ncm: 
pe urmele celor aproximativ 3
de tineri și tinere aflați in aceste 
zile în diferite tabere.

Februarie — lună care s-a re
marcat de obicei prin asprimea 
gerului și abundența zăpezi: — re 
prezintă în 
lie blind, 
mometrului 
jurul a 12

Poposim 
aici se găsesc studenți și studente 
din 17 centre universitare ale ță-

aceste zile ca un apri- 
ter- 

tn
în care 
se menține 
grade !
la Predeal.

me reuni1, 
constant

S. .a;u

DUPĂ CAMPIONATELE DE FOND JUNIORI

PERFORMANTA NU TREBUIE UMBRITA 
DE LIPSA FAIR PLAY ului
BRAȘOV (prin telefon). 

»i cea mai importantă 
prilejuită de recentele 
naționale ale juniorilor

POIANA 
— Prima 
constatare 
campionate 
este marea proliferare a fonriulu 
In județele montane ale țării. Teri
toriile schiului s-au lărgit conside
rabil, stimulate și de recenta ini
țiativă a C.N.E.F.S., M.E.I„ U.T.C. 
și M.A.N. de a înzestra material 
o serie de școli și centre de sch; 
din localități de munte. Numărul 
de participanți (160), selecționați 
dintre alți numeroși schiori, re
prezintă primul rod al acestei ac
țiuni și o probă elocventă de efi
ciență.

Constatarea, este îmbucurătoare

ți prin calitatea și valoarea con- 
curenților orezenți la start. Brașo
vul și Prahova au pierdut o supre
mație tradițională, pentru că și alte 
județe (deocamdată 
Harghita și Bihor) 
candidaturi și au 
inele din titlurile 
Prin aceasta, sursele performanțe 
au sporit simțitor, iar loturile Ș 
echipele naționale au posibilitatea 
realizării unei infuzii de 
și entuziasm.

cităm Suceava 
si-au depus 

obținut chiar 
puse in ioc

tineret'

Mihoi BARA

(Continuare in pay a 2 aj

osire, zeci de 
IVCSC Cu

«sați că si-au carat 
ma: de la Hunedoa: 
Ba.a Mare- Pe sub

stu- 
nostalgie 

Sînt înciu- 
schiuri'e toc- 
. Craiova sau 
liziera pădurii 
pus .doagele1

l

9

T i

f.Șțpr

și încearcă să lunece pe apă, zăpa
dă moale și... pămînt. O greșeală de 
tehnică Și o aterizare forțată este 
egală cu abandonarea imediată a 
schiurilor, deoarece pantalonii, pu
loverul și toată îmbrăcămintea care 
a luat contact cu solul trebuie 
foarte bine stoarse.

Totuși, optimismul tineresc în
vinge. Glumele nu contenesc, jocu
rile se organizează spontan, iar de 
la lectorul universitar Cornel Ze-

. (Continuare in pap. a 2-a)

Un U‘ap de Studenfi pornefte spre inăilirni in căutarea zăpezii.

Paul IOVAN

■ ■■

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
Popa (excelent și in meciul cu 

Slavia Praga). înscrie un nou coș.
Foto : Theo MACARSCHl

ții amatorilor de baschet din țara 
noastră, cucerind victorii de presti
giu sau comportîndu-se onorabil 
chiar și atunci cînd au pierdut. Ca
lificarea în sferturile de finală ale 
C.C.E. și, implicit, aducerea în sala 
Floreasca a unor echipe cîștigătoare 
de mari competiții intercontinentale 
(Ignis) și continentale (Ț.S.K.A., Ig
nis și Slavia) au constituit un suc
ces de rezonanță internațională pen
tru echipa Dinamo și pentru? însuși 
baschetul din România. Și dacă di- 
namoviștii nu au putut urca mai 
sus, aceasta se datorește și „ingra- 
titudinei" tragerii la sorți, care i-a 
alăturat, în grupa B, sportivilor de 
la Ț.S.K.A. și Ignis, principali fa- 
voriți ai C.C.E., la actuala ediție 
(ca și la cele precedente !).

Spre satisfacția lor și, desigur, a 
publicului, campionii țării noastre 
au încheiat cu brio participarea la 
C.C.E., învingînd la scor (100—64) 
pe Slavia Praga, fostă finalistă a 
Cupei intercontinentale, a C.C.E. și 
cîștigătoare a Cupei cupelor. Este 
drept că din iotul oaspeților au 
absentat Zidek și Zednicek, dar a- 
ceasta nu alterează valoarea pozi
ției ocupată de Dinamo (locul 5—6) 
în clasamentul celor mai bune e-

'-4>Ș ’

CUNUNA
S-a încheiat admirabilul fes

tival internațional de baschet 
care a dat, la București, aces
tei discipline o nouă strălucire, 
deschizîndu-i calea spre inimile 
soectatorilor și — poate — și 
ale celor chemați să-l sprijine 
mai temeinic.

Mai multe elemente au con
tribuit la succesul evocat. In 
primul rind, reintrarea sălii 
Floreasca în circuitul marilor 
spectacole sportive — nu cu 
prea multe noutăți, dar oricum 
cu acel aer de intimitate tradi
țională care priește suporterilor 
bucureștenl. A fost apoi iniția
tiva televiziunii, care șl-a luat 
sarcina de a populariza fericit 
un sport care poate suporta 
oină șl concurența artiștilor 
gheții, fără vreun complex de 
inferioritate în privința calită
ților estetice ale tablourilor o- 
ferite privitorului.

In sfîrșit, meritul principal 
revine firește formațiilor ro
mânești care au reușit, pe de o 
parte, să se cațere ele — atunci 
cînd nimeni aproape nu mai 
credea posibilă ascensiunea — 
spre »zgîrie-norii“ baschetului 
european, iar pe de altă parte

F1NAUĂ
sa ne aducă aici, aproape, a- 
casă, echipele de renume ale 
continentului. Cu o singură ex
cepție, cluburile românești și-au 
tăiat de fiecare dată cîte 6 fe
lie de victorie din tortul aces
tui turneu, jucînd in marea ma
joritate a cazurilor cu multă 
ambiție, presimțind parcă ne
cesitatea de a recuceri stima 
admiratorilor și adepților pier- 
duți, cu timpul, pe drum.

Misiunea de a încheia rod
nicul festival care ne-a reținut 
atenția timp de aproape două 
luni, a revenit echipei Dinamo 
București, care a jucat joi sea
ra un meci de orgoliu. Și nu 
numai pentru că voia să cîsti- 
ge o dublă-partidă, care o săl
ta printre primele șase formații 
ale Europei, ci pentru că s-a 
străduit — și a reușit — să a- 
plice o meritată corecție unei 
formații care a sosit la Bucu
rești, tratînd meciul turistic si 
permițîndu-șî supărătoare ne
glijențe de echipament. Cele'30 
de puncte marcate de Dinamo 
în aeest ultim meci au încunu 
nat frumos festivalul.

(vib)
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ACTIVITATEA COMPETITION ALA LÂ SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ NATAȚIE La Brăila

CONCURSUL REPUBLICAN DE SELECȚIE AL ÎNOTĂTORILOR FRUNTAȘI

Azi șî mîsiae, la Botoșani: 0 ETAPĂ CU PARTIDE ATRACTIVE
JUNIORII DE CATEGORIA A ll-a ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII DE SALĂ

BOTOȘANI, 16 (prin telefon). „Ca- 
pltala“ celui mai nordic Județ moldo
vean trăiește din nou febra unei 
competiții sportive de amploare. As
tăzi și miine, în Sala sporturilor din 
localitate — care ișl merită din plin 
această denumire, dovedindu-se o 
gazdă Ia fel de primitoare pentru 
volei, baschet, handbal ș.a. — atlețli 
juniări de categoria a Il-a (băieții 
născuțl în 1956—1957, fetele în 1957— 
1958) își vor disputa titlurile de cam
pioni republicani pe teren acoperit.

Botoșanii găzduiesc pentru a doua 
oară campionatul de sală al juniori
lor „mijlocii". Anul trecut, în inten
ția lăudabilă, de a înmulți „punctele 
de forță ‘ț ale atletismului pe harta 
țării, Federația română de atletism 
a încredințat acestui oraș sarcina de

DUMINICĂ,

START ÎN DIVIZIA

DE LIBERE

a organiza campionatul „indoor- al 
juniorilor II. Iaeea, curajoasă, s-a 
dovedit a f! și bună, forurile spor
tive locale depunînd eforturi deose
bite — încununate în cele din urmă 
de un succes deplin — pentru a 
se ridica la Înălțimea exigențelor. Și, 
iată, recunoașterea fructuoaselor e- 
forturi făcute de localnici s-a mate
rializat prin alegerea — din nou — 
a Botoșanilor ca gazdă a campiona
telor de atletism ale juniorilor de 
categoria a Il-a. Orașul pășește deci 
pe drumul formării unei tradiții atle
tice și am fost asigurați că s-a făcut 
totul ca și în anul viitor Botoșanii 
să figureze în calendarul competi
țiilor cu caracter republican.

Sala, de dimensiuni respectabile (86 
m lungime, 21 m lățime) acoperita cu 
pistă de zgură, a fost supusă ulti
mei „toalete" pentru a asigura con
diții optime de concurs. Au fost con
struite noi instalații anexă, pentru că 
se speră într-o participare masivă, 
superioară celei din anul trecut.

Nu cunoaștem deocamdată numă
rul concurenților — ședința tehnică 
are loc acum, la ora convorbirii te
lefonice. Orașul este îr.sâ pur și sim
plu luat cu asalt de tinerețe, trenin
gurile pe care le întîlnesti la tot 
pasul dueîndu-te cu gindul la un 
adevărat sat olimpic.. Toți au venit 
„să cîștige* deși titlurile care se 
vor acorda sînt numai IZ Toată lu
mea, concurenți sau antrenori, speră

in rezultate bune și, cu toate că re
cordurile acestei categorii de virstă 
au o bună valoare, se afirmă că 
multe din ele vor fi zdruncinate.

întrecerile încep astăzi la ora 14 
și continuă duminică dimineața de

Vladimir MORARU

RECORDURILE DE SALĂ
ALE JUNIORILOR DE CATEGORIA

A II-A BĂIEȚI
50 m 5,9 Victor Raica (1962), Ta- 

maș Szabo (1968), Silviu Hoșchiu 
(1972), Gabriel Kurutz (1972), Valeriu 
Enășteanu (1972), Alexandru Fiilop 
(1972), Ionel Predescu (1972)

50 mg 7,0 Alexandru Szcnpeteri 
(1971). Ionel Predescu (1971)

înălțime 2,04 m Mihai Zară (1972) 
lungime 7,06 m Bedros Bedrosian 

(1972)
prăjină 4,42 m Marian Voicu (1971) 
tripiusalt 14,62 m Bedros Bedrosian 

0972)
cr eu ta te (6 kg) 14,78 m Paul Neagu 

0971)
FETE

50 m 6,3 Eleonora Monoranu (1971)
50 mg 7,7 Cocuieana Bucătaru (1972) 
înălțime 1.64 m Mariana Constantin 

(197Î)
lungime 5.91 m Doina Spînu (1973) 
greutate 14,65 m Maria Illi (1968)

Duminică, cele 27 de echipe de Iud- 
te libere angajate în lupta pentru ru- 
ce-trea titlului de camnioană rațio- 
Tto'ă_ se vor alinia la startul compe
tiției. în cadrul primei etape se vor 
disputa întîlnîrî triunghiulare în nouă 
localități din tară, dună următorul 
r-noram : SFRT A I : Ia CĂLARASI t 
Tricolorul Călărași — Dinamo Bucu
rești — Dunărea Galati : la PITEȘTI : 
Mentorul T.C.I. Pitești — Steaua — 
Hidrotehnica Constanța : la PLO
IEȘTI : Petrolul Ploiești — Nicotină 
Iași — Progresul Brăila: SEPIA a 
n-a : la REȘIȚA : C.S.M. Berita — 
C.F.R. Timișoara — Dinamo Brasnv ; 
Ia ARAD : Vagonul Arad — A.S..V. 
Brașov — Rapid ; la CRAIOVA : O- 
Jimpia Craiova — Vulturii Textila 
Lugoj — C. S. Satu Mare : SERIA 
a III-a : la PETRILA : Jiul Petrila — 
Lemnarul Odorhei — C. S. Tirgoviste; 
Ia CLUJ : C.S.M. Cluj — Auto«port 
Sf. Gheorghe — Progresul București ; 
la HUNEDOARA : Constructorul Hu
nedoara — Steagul roșu Brașov — 
Mureșul Tg. Mureș.

Cu deosebit interes este așteptată 
evoluția noilor formații prezente in 
prima divizie a țării, cu atit mai r.Ț* 
cu cît, cele mai multe dintre ele, vor 
concura pe teren propriu.

Etapa, următoare, în care se vor 
întîlni echipele de „libere", este pro
gramată pentru data de 28 aprilie. 
Intre timp, în zilele de 16, 17 și 18 
martie, sportivii component! ai for
mațiilor participante la divizie vor 
susține meciurile din cadrul turneului 
individual ce face parte din compe
tiția pe echipe. Luptători! din săria I 
se vor Intllni la Ploiești, cei din seria 
a Il-a Ia Brașov, iar cei din ultima 
serie, la Tg. Mureș.

FRAȚII CUTOV SI SANDU M1HALCEA » • •
DEȚIN CAPUL DE AFIȘ

în campionatele naționale de 
volei sînt programate azi și mîine 
partidele etapei a doua a returu
lui. Este de așteptat ca iubitorii 
voleiului să asiste la întîlniri a- 
tractive, spectaculoase, ca și în 
etapa precedentă.

In întrecerea fetelor, lupta pen
tru primul loc rămîne în continua
re deschisă, avînd în vedere că 
atît Rapid, cît și Penicilina Iași 
primesc replica a două echipe 
(Farul — locul 9. respectiv, C.S.M. 
Sibiu — locul 10) din partea infe
rioară a clasamentului și în fața 
cărora au, evident, prima șansă, 
mai ales că partidele se dispută 
la București și Iași.

In Capitală au loc două me
ciuri care pun fată în față for
mațiile : Constructorul (locul 5) 
și Medicina (locul 4), I.E.F.S. (lo
cul 6) și Universitatea Timișoara 
(locul 7). Toete cele patru tea- 
muri angajate în întrecere au în 
componenta tor voleibaliste valo
roase, cere, printr-o comportare 
bună, pot furniza meciuri de ca
litate. așa cum au făcut-o deseori 
în prima parte a campionatului.

în sfîrșit, la Cluj, Universitatea 
întâlnește pe Universitatea Bucu
rești. care în cele 12 etape dispu
tate Dină acum nu a realizat nici 
o victorie, iar C.S.M. Sibiu pe 
Dinamo. Bucureștencele, chiar dacă 
joacă în deplasare, sînt favorite.

La masculin. în Capitală sînt 
programate două meciuri : Progre
sul — Universitatea Craiova și E- 
lectra — Viitorul Bacău. Progresul 
și viitorul Bacău au prima șansă.

Rămîne de văzut ce părere au și 
adversarele lor. Partide echilibra
te se anunță la Galați, C.S.U. — 
I.E.F.S., la Cluj, Universitatea — 
Rapid, In timp ce la Brașov și 
Arad, ln meciurile Tractorul — 
Steaua șl Voința — Dinamo, for
mațiile oaspe sînt mai aproape de 
victorie.
• Cu prilejul reuniunii de ieri a Bi

roului F.R. Volei, jucătorii Păștean șl 
Arbuzov (I.E.F.S.) au fost suspendați 
pe cite o etapă pentru că nu s-au pre
zentat la convocarea lotului olimpic șl 
universitar. Totodată, antrenorului echi
pei, prof. Ștefan Stroc, 1 s-a ridicat 
dreptul de a conduce formația I.E.F.S. 
pe timp de o etapă.

După aproape șase luni de totală 
inactivitate competițională, cej mai 
buni înotători (juniori și seniori) 
ai țării se află din nou la start. 
Pentru a selecționa acei sportivi 
ce ne vor reprezenta la marele 
concurs internațional de la Bre
men (în cazul cînd rezultatele lor 
vor fi demne de luat în conside
rare) și în vederea alcătuirii echi
pei naționale care va participa la 
Sofia, alături de selecționata Polo
niei și cea a țării gazdă la un 
meci triunghiular, federația de 
specialitate a organizat în bazinul 
de 25 m de la Brăila un concurs 
de selecție.

BOX
în seara aceasta, ir.cepfnd de la 

ota 18, marea fartobe a iubitori
lor boxului din București, se va 
reuni In jurul ringuht din sala 
Dinamo, pentru a erista la o gală 
deosebit de interesantă. Asa cum 
am mai anunțat, multe dintre ve
detele pugilatului t’jcureștean vor 
încrucișa mănușile in mecturi care 
se anunță deosebit de tar Rein
trarea diiaanxnristultxi Sandu Mihnl- 
cea, boxerul cu lovituri năprar-jee. 
constituie o atmefie ia care cu 
greu se poate renunța, mai ales 
dacă ținem seama de faptei d 
Mihlllim va irtUru sn adversar, 
metalurgistul leu fi nd an a. ațe că
rui arme sînt tot atît de prterrăee. 
Va dura, oare, această IrttUnlre trei 
reprize, sau se va totruna înainte 
de limită ’ Credem că este m t*.t 
mai probabilă cea de a docta al
ternativă. Deosebit de înteresantâ 
se anunță și partida d’r.tre Con
stantin Stanei (Metalul’ F Gteeor- 
ghe Ciochină (Steaua). Cur.tsrtr i 
temperamentele lor deosebtt oe 
combative, putem afirma de pe a- 
cum că ei vor lupta fără menaja
mente.

_Pur.cheurul* Nicolae Pâpălău 
(Mi filnl) s-a_ aventurat în limi
tele categoriei mijlocie și va in
certa să se impună în fața stilistu
lui Ion Gyorfi. Cine va învinge, 
oare, în această seară ? Șocul sau 
eschiva ? Metalurgistul Ivanciu 
Rădueanu. după ce i-a făcut des
tule zile grele săptămînă trecută 
lui Gabriel Pometcu. dorește să se 
impună în fața suporterilor săi 
prir.tr-o victorie in metrul cu Ion

JUDO LA ARAD

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE ALE JLw-23
Sala de sport din Arad va găzdui, 

astăzi și miine, întrecerile finale ale 
campionatelor republicane individuale 
de judo ale juniorilor (mari și mici). 
La aceste confruntări au obținut ca
lificarea aproape 200 de concurentă 
Astfel, competiția de la Arad se a- 
r.unță deosebit de interesantă. Dar, 
nu numai numărul mare de concu- 
renți recomandă aceste finale drept 
aprig disputate, ci și faptul că unii 
dintre juniori, îndeosebi de la cate
goriile mici de greutate, au șanse 
de a fi selecționați în lotul țării ce 
va concura peste puțin timp la cam
pionatele europene de la Madrid.

Privind listele particlpanților, mal

constatăm că, la multe «• .
vor afla în lupta pentru ir.tfietate « j 
campionii ultimei ediții. Dintre aceș
tia, amintim pe Mareei Neta (Tm- 
șul Orașul Gheorghe Gbecrgtea-DejV 
Lazăr I.oghin și Lazir L'scă (Vaye.n: 
Arad), Ion Moraru iȘc. sc. Unirea 
Iași) și Adalbert Schiler (Poiiteimiea 
Timișoara).

Deosebit de .tari* se anunță duelu
rile de la cat. 70 kg (juniori maro, 
deoarece printre concurenți: de la 
această categorie se aCă și loan Pe- 
trof (Șc. sp. 2 București), Lazăr Lo- 1 
ghin (Vagonul) și Adrian Hazincop 
(Șc. sp. Unirea Iași), compoeențl ai | 
lotului național.

MC g nresusa
Ata» S=er=a’_ Ce£ da faa* Cie- 
țea. prearft? șt et fa pregrzre. vgr 
face Mai pentru ca să evifa_ «cr- 
pruze> ee v petea irterseei in 

Ier ca tnefa’sr^jsa NV 
ealae .Andrei șl respect t Valeria 
Prodan. Iată și ce-jefaite meciuri 
care var avea Joc as-ă-searâ fa 
Dtnxmo: D. Dwnbința O-p-mxM 
— L MQfafa CMrtafap-. L »—Q 
QfcfafaD 8L CStesual^
Dcm:trei.r3 Stee_z — Flotes- 
teana (pTr<resuI', M. Fesa (Dwta- 
tnc ’ — L Ti tăun (Metalul) *. L 
VfaflHtr (DfaaMfa — ML Sfaăa- 
tesca (MestuȚ: St. Stroe (Progre- 
sn3 — GA Rxaea (MetahiD.

Petre HENȚ

La Miercurea Ciuc

CEI MAI TINERI PATINATORI ARTISTICI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

La întreceri au fost invitați, fără 
excepție, cej mai buni performeri 
ai sezonului 1972 (care se mai a_ 
flâ în activitate). Astfel, printre 
cei ce vor urca pe blocstarturi as
tăzi și mîine la Brăila se află Anca 
Groza, Marian Slavic, Eugen Ai
mer, Dietmar Wetterneck, Anca 
Georgescu, Ion Miclăuș, Octavian 
Kesler ș.a. Dintre aceștia, înotătorii 
reșițeni par să se găsească într-un 
stadiu de pregătire mai avansat. 
De altfel, în ultimul lor concurs 
de verificare — și este lăudabil că 
în acest oraș se continuă frumoa
sa tradiție a unor întreceri săptă- 
mînale — Dietmar Wetterneck a 
parcurs distanța de 400 m mixt în 
4:50,7, timp aflat la 0,5 sec. de re
cordul său național în bazin scurt. 
Eugen Aimer a înotat 400 m liber 
în 4:14,5., Doru Gropșan a realizat 
un record personal la 100 m 
spate Cu 1:04,1, iar Julieta Mirosu 
a fost cronometrată la 200 m mixt 
în 2:47,4.

MIERCUREA CIUC, 16 (prin tele
fon). începînd de astăzi grația și 
eleganța si-au dat întîlnire pe pati
noarul din localitate. Aici au fost 
programate campionatele republicane 
de patinaj artistic rezervate copiilor. 
Sînt campionatele celor mai mici 
sportivi (Consuela Roman, mezina în
trecerilor, va împlini 5 ani abia în 
toamnă I). Si poate, din acest motiv, 
cele mai pline de farmec. Este de-a 
dreptul impresionant să vezi niște pri
chindei (parte dintre ei abia ajungînd 
la înălțimea mantinelei) creionînd pe 
luciul gh^ții, cu toată seriozitatea, 
optul înainte-înafară, serpentina îna
inte, sărind jumătate lutz, jumătate 
flip sau un cadet, cu dezinvoltura cu 
care sar... coarda sau joacă șotronul.

Ceea ce bucură pe toată lumea, 
este faptul că nu e vorba doar de 
o mînă de copii. La Miercurea Ciuc,

am văzut evoluînd 65 de copii, cei mai 
buni reprezentanți ai Brașovului, ai 
Clujului, ai Bucureștiului, ai Galațiu- 
lui și, firește, ai orașului gazdă. Așa 
că în două zile pline, de dimineața 
pînă seara, abia a ajuns timpul ca 
toți aceștia să fie examinați la „o- 
bligatorii" și la „programul scurt". 
Așadar, se pare, că patinajul artistic 
își are viitorul asigurat.

Iată campionii și vicecampionii na
ționali ai figurilor obligatorii la cî
teva dintre categoriile prevăzute în 
programul campionatelor : avansați- 
băieți : 1. G. Popa (Constructorul
București) 6—30,9 : 2. R. Haimovici
(Constructorul București) 9—27,1 ; 
fete: 1. Consuela Roman (Dinamo

ÎNCEPE RETURUL

CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

SURPRIZE ÎN iNTRECERILE DE SALĂ

FAVORIȚII CONCURSURILOR DE JUNIORI
INTIMPINĂ

în a patra zi a concursului re
publican de sală al juniorilor s-a 
produs prima surpriză : E. Fană 
(Cutezătorii) l-a învins pe favori
tul nr. 1 L. Soare (Steaua) cu 6—2, 
6—5. dovedind o foarte bună pre
gătire tehnică pentru cei 14 ani 
r.eln-.pltoițL La fete, de asemenea, 
favorita nr. 1 Maria Denov 
(U.T.AJ n-a fost scutită de emo- 

în partida cu micuța Gabriela 
Dina dxnamo in fața căreia s-a 
impus numai datorită celor 5 ani 
diferență de vîrstâ. cu scorul de

Rezultate • "uriicare — Luci Ro- 
■aw (Qrtecătorii) — Mariana 
Socariu (tf.TJU 6—1, 6—3: Maria- 
■n Dfa CSteOEB) — Ana Balasz 

-j! Hunedoara) 6—4. 
•—3- bra Brăstin (U.TAJ — 
.Ădfaa Cii—ren (CLS.U ConstrJ 
•—2. 6—4. Marin Biunsi (Cute-

DIFICULTĂTI
zătorii) — Ruxandra Guțu (C.S.U. 
Constr.) 6—5, 6—1; Mariana Had- 
giu (Dinamo) — Georgeta Groza 
(Șc. sp. Timișoara) 6—2. 4—6, 6—4; 
juniori 15—16 ani : V. Dumbravă 
(Steaua) — 1. Crișan (U.T.A.) 6—0, 
6—0; S. Zancu (Cutezătorii) — S. 
Nisipeanu (Cutezătorii) 6—5, 6—2; 
juniori 17—18 ani : M. Tăbăraș 
(Progresul) — A. Bădin (Dinamo) 
6—1. 6—0 ; C. Curcă (Progresul) 
— C. Pelea (Dinamo) 6—2, 6—1; 
F Manea (Dinamo) — A. Nicules- 
cu (Șc sp. Timișoara) 6—1, 6—5; 
D. Mirza (Progresul) — Ion Liviu 
(Steaua) 6—3, 6—4. în turneul fi
nal pentru locurile I—IV la juniori 
se vor întîlni F. Manea, C. Curcă, 
M. Tăbăraș. D. Mîrza.

Tot astăzi se vor disputa și pri
mele întreceri, pentru locurile 
I—IV la juniori 15—16 ani si ju
nioare. Partidele se desfășoară în 
sala Steaua non-stop de la orele 
8 la 22.

S. IONESCU

București) 5—36,7; 2. Gabriela Căli- 
nescu (Constructorul București) 10,5— 
28,3 ; copii, III — fete : 1. Maria To- 
mor (Olimpia Cluj) 6—38,0 ; 2. Cris
tina Ghețea (Șe. sp. 2 Buc.) 14—36,5 ; 
băieți — Daniel Petre (Dinamo Buc.) 
5—43,2 ; 2. O. Marinescu (Șc. sp. 2 
Buc.) 10—38,3 ; copii II, băieți : 1. Al. 
Anghel (Șc. sp. 2 Buc.) 7—38,8, 2. T. 
Suciu (Constructorul București) 8— 
38,3.

Gh. ȘTEFANESCU

MARiANI SIMIOHESCU A ÎNVINS-O PE IUDITH GOHN!
HUNEDOAR.Ă, IC (prin telefon). 

— Cocfrcntarea centrală a pri
mului tur—.eu final feminin au ofe- 
r.t-o eamp:cana de senioare a țării, 
brasovear.ca Iudith Dibar Gohn și 
definătoerea titlului de junioare, 
«finamovista bucureșteancâ Maria
na Sfi-.tonescu. A fost un frumos 
spectacol, la capătul căruia am inre- 
(Hnț o adevărată surpriză, vic
toria revenind campioanei tinere
lor rachete. Trebuie precizat, de la 
început, că meritele Marianei Si- 
tnicnescu sînt majorate de faptul

PREOCUPARE MINORĂ PENTR'J RECREARE FIZICĂ!
U U.s.1: MIMAI III U SOU IIHRI Smilll..

(Urmare din pag. I)

căruia se pot organiza concursuri 
de șah și tenis de masă. DE FAPT, 
SPORT ÎN ACCEPȚIUNEA MINI
MALA A CUV1NTULUÎ, FAC 
DOAR 100—200 DE TINERI, ceea 
ce reprezintă — calculind la ma
ximum — mai puțin de 10 la sută 
din numărul tinerilor salariați. Au 
fost organizate cîteva competiții tn 
1972 — la șah și tenis de masă — 
cu prilejul zilelor de 1 Mai, 23 
August și 30 Decembrie.

Participanții la dezbateri au dis
cutat cu multă seriozitate implica
țiile lipsei unei activități sportive 
care să angreneze întregul tineret. 
Astfel, atît secretarul comitetului 
U.T.C., tov. Gh. Pătrulescu, cit și 
locțiitorul acestuia, tov. Eugen O- 
prea, au fost de acord că U.T.C.-uI 
nu a contribuit așa cum era nece
sar la dezvoltarea activității spor
tive, la mobilizarea tineretului pen
tru amenajarea unor terenuri de 
sport și — îndeosebi — la startul 
competițiilor de masă. Procentul de 
tineri — între 4 și 8 la sută — care 
fac cit de cit sport este sub orice 
critică și constituie un semnal de 
alarmă.

Președintele comitetului sindicatu
lui, tov. Dumitru Culiță, s-a decla
rat total nemulțumit de activitatea 
sportivă desfășurată în anul care a 
trecut și pînă în prezent. Consideră 
că întreprinderile din această zonă 
a Capitalei — Policolor, Uzina de 
medicamente, Anticoroziv și F.A.S.B. 
— ar trebui să-și unească forțele 
pentru a realiza împreună un com
plex de baze simple pe care tine
retul să-și desfășoare activitatea 
sportivă. Comitetul sindicatului n-a 
controlat modul cum sînt cheltuite 
sumele de bani de care dispune a- 
sociația sportivă. Așa a fost posibil 
ca pentru echipa de fotbal să se 
aloce 12 000 lei, iar pentru celelalte 
discipline doar 4 000 lei- Firește. 
FAPTUL CĂ PENTRU SPORT SE 
CHELTUIESC NUMAI 3,5 LEI DE 
SALARIAT PE AN ESTE FOARTE 
PUȚIN, INSUFICIENT PENTRU A 
SE CONTRIBUI ÎN MĂSURĂ NE
CESITĂȚII LA ÎNTĂRIREA PRIN 
SPORT A SĂNĂTĂȚII SALARIA- 
ȚILOR, LA DEZVOLTAREA FI

ZICĂ MULTILATERALĂ A TINE
RETULUI, LA FOLOSIREA SPOR
TULUI PENTRU EDUCAREA GE
NERAȚIILOR TINERE DE MUN- 
CITORI.

Președintele asociației sportive, 
tov. loan Soare, a relevat faptul că 
există posibilități pentru progresul 
activității sportive, primind din par
tea sindicatului un ajutor substan
țial, colaborând cu U.T.C. pentru 
mobilizarea tineretului, primind 
sprijin din partea consiliului pentru 
educație fizică al sectorului 4 (anul 
acesta nici un activist nu i-a vizitat 
pentru a-i sprijini la fața locului) 
se pot pune bazele unor activități 
care să capteze interesul salariațiior. 
al celor tineri îndeosebi.

„în mod sigur — a spus secretarul 
comitetului de partid, tov. Traian 
Uță — sportul trebuie să ne preo
cupe mai mult pe toți. El are efecte 
indiscutabile atit in dezvoltarea fi
zică armonioasă a tineretului, in e- 
ducarea lui, cit și în recrearea oa
menilor muncii în general. Va tre
bui să vedem dacă nu poate fi an
gajat un profesor de educație fizică 
sau un antrenor — pe care sindi
catul să-l plătească cu ora — care 
să ne dea asistență de specialitate, 
să ne îndrume cum, cît și ce tre
buie să facem pentru a atrage ti
neretul într-o activitate plăcută, u- 
tilă. Opinez pentru organizarea cu 
regularitate a unor competiții pe a- 
sociație — la fotbal, volei, atletism, 
șah, tenis de masă — care să ofere 
în permanență salariațiior posibili
tatea de a participa Ia antrena
mente și competiții. Inițiativa 
U.T.C.-ului de a organiza excursii 
trebuie extinsă. Sindicatul, U.T.C.-ul 
și asociația sportivă trebuie să de
pună eforturi continui, să conlu
creze, să colaboreze permanent. 
Vom cere și sprijinul conducerii fa
bricii pentru a crea sportului con
diții tot mai favorabile de dezvol
tare".

Iată, așadar, că de la o activitate 
nesa<ti6făcătoare — cum este aceea 
din momentul de față de la 
F.A.S.B. — se poate ajunge, prin 
colaborare, eforturi mai mari și con
tinui — la dezvoltarea sportului pe 
măsura exigențelor, a sarcinilor tra
sate de partid.

LA LS.P.E.: CUIE COMBATE SEDENTARISMUL?

portantă ppobLesoez. Ar fi cazul să 
restudiem ce se tace ia instituția 
noastră pentru asigurarea condiuiior 
de efectuare a exereifiilor fizice, 
fortifiaate*.

Firește că totul nu se reduce doar 
la gimnastica in producție. Aici e 
vorba de un complex întreg de 
preocupări și de măsuri care vi
zează sănătatea salariațiior, starea 
lor fizică și capacitatea lor de 
muncă. La Sectoral sta ti i. de pildă, 
ing. NICOLAE MUDRIC. pledează 
cu pasiune împotriva fumatului și 
recomandă prin cele mai ingenioase 
metode mișcarea in aer curat, activi
tatea sportivă. Cît sînt luate în 
considerare asemenea atitudini ? 
Iată părerea președintelui Comite
tului sindical, inginerul-sef de co
lectiv PETRU MEDEȘAN: Jntr-o 
instituție cu muncă preponderent 
intelectuală, cu o mare proporție de 
sedentarism, cu mulți posesori de 
automobile, e destul de greu să or
ganizezi un cadru recreativ din 
punct de vedere fizic. Dar, trebuie 
să mărturisesc că nici noi nu am 
făcut tot ce se putea. Tineretul — 
un sfert din salariații noștri — este 
ceva mai bine organizat. In schimb, 
Ia vîrstnici, am lăsat lucrurile mai 
curind pe seama inițiativelor indi
viduale sau de gTupuri mici, iniția
tive care nu sînt de neglijat. Iată, 
la Sectorul sinteză există un colec
tiv de automobiliști (membri ai 
A.C.R.) care s-au obișnuit să 
iasă împreună cu familiile, la 
sfîrșit de săptămînă, spre locu
rile de agrement din jurul Ca
pitalei. Un alt grup de salariați 
de ai noștri s-au hotărît și au și 
efectuat o deplasare de serviciu la 
termocentrala Doicești pe... bici
clete ! Avem destui pescari și vină- 
tori, precum și jucători de șah și 
tenis de masă, pe care nu-i nevoie 
să-i mai îndemni. Dar toți aceștia, 
laolaltă, reprezintă încă o parte 
mică, dacă ne raportăm la numărul 
total de salariați. Am 'ncercat să 
suplinim, să combatem lipsa de 
mișcare prin cîteva acțiuni proprii, 
cum au fost procurarea de abona
mente Iâ ștranduri și bazinul aco

perit Floreasca sau construirea u- 
nor terenuri sportive".

în aceste terenuri își pune toate 
r.ădejdiile tînărul și foarte bine in
tenționatul președinte (de curind a- 

’.es) al asociației soortive I.S.P.E., 
ing. FLORIN CONSTANTINESCU, 
care ne spunea : „Prin crearea mi- 
nicomplexului de baze sportive din 
curtea instituției (4 terenuri de te- 
nis, cite unul de volei și baschet) 
am încercat — la îndemnul Comi
tetului oamenilor muncii — să ten
tăm salariații, să le oferim posibi
litatea, după orele de serviciu, să 
poposească pe un teren de sport". Și
— așa cum susținea și secretarul 
Comitetului sindical. Vasile Falcan
— „să le întreținem astfel obiș
nuința mișcării în aer liber. Tere
nurile nu sînt încă gata, dar con- 
tinuînd cu munca voluntară, spe
răm să le finisăm". De altfel, ul
timul număr al foii volante „Ener- 
gomagazin", la rubrica umoristică, 
lua în răspăr situația, arătîndu-1 pe 
..Ilie Năstase la 80 de ani“, decla- 
rind pe ecranul televizorului : „Am 
un singur regret, că n-am apucat 
să văd gata terenul de tenis 
I.S.P.E."... Activitatea sportivă, limi
tată la cîteva echipe reprezentative, 
nu este dintre cele mai slabe : fot
bal, handbal, tenis de masă, volei, 
sah, tenis (echipă mixtă prezentă în 
Divizia B). Subita pasiune a multor 
salariați pentru tenis e de înțeles și 
ea a fost încurajată de cadoul zia
rului „Scînteia tineretului" : 4 ra
chete șl 100 de mingi. Dacă ar fi 
să-i asculți, proaspeții tenismeni ar 
dori să joace acum, lîngă zidurile 
instituției, un turneu anual... sistem 
FILT ! Dar asfaltul încă nu e tur
nat. baraca-vestiar nu e încă înăl
țată... Despre fonduri, ce Bă mai 
vorbim : cotizațiile care se string 
sînt foarte anemice. Iată de ce ac
tivitatea turistică — destul de bo
gată, mai ales în rîndurile tinere
tului, care beneficiază de serviciile 
B.T.T.-ului — pare compensatorie, 
fără a putea acoperi — însă — 
toate nevoile unei mari instituții.

Discuția noastră de ieri ar putea 
da un oarecare impuls activității 
sportive generale la I.S.P.E.

că Învinsa sa a depus toate efor
turile pentru a cîștiga această par
tidă. Este probabil că la o viitoare 
întîlnire, Iudith Gohn să-și ia re
vanșa. Pînă atunci, insă, consem
năm prima victorie de asemenea 
proporții a talentatei jucătoare bu- 
cureștence.

Iată, pe scurt, filmul meciului. 
Primul set revine cu 6—4 lui Iu
dith Dibar, care acționează cu mul
tă siguranță. Ea conduce și în se
tul doi, părînd că-și are asigurată 
victoria. Mariana Simionescu. înțe- 
gînd că singura sa șansă este un 
joc cît mai activ la fileu, începe să 
atace în forță, vine în față de la 
prima minge de serviciu și reușeș
te să întoarcă rezultatul, cîstigînd 
setul cu 6—3. în ultimul set. cel 
decisiv, Iudith Dibar conduce cu
5— 4 și 40—30 avînd nevoie de o 
singură minge pentru a-și asigura 
victoria. Nici în acest moment, 
însă, tînăra sa adversară nu re
nunță la ofensivă. Ea egalează, 
apoi — în tie'-break — marchează 
punctele necesare victoriei. Scor 
final: Mariana Simionescu — Iu
dith Gohn 4—6, 6—3, 7—6.

Surprinzător poate fi considerat 
și rezultatul obținut de stelistul 
Constantin PopovicL în fața mai 
tînărului sâu coechipier Viorel So- 
tiriu, care aspira la primul loc în 
turneu. Punind în joc toată gama 
resurselor sale și (mai ales) ata- 
cînd adesea. Popovici a trecut de 
momentele dificile ale partidei, 
cum a fost de pildă cel din setul 
decisiv, cînd Sotiriu egalase de la 
2—5. Iată rezultatul: C. Popovici — 
V. Sotiriu 3—6, 7—5, 7—6.

Tot în cadrul primei grupe, T. 
Ovici a dispus de D. Nemeș (ambii 
Progresul) cu 6—3, 6—1.

în grupa a doua : L Kerekes — 
B. Almăjan 6—1. 6—7, 6—4; Gh. 
Boaghe — B. Almăjan 5—7. 6—3,
6— 2. La fete: Iudith Gohn — 
Valeria Baiaj 6—3, 6—2; Ă'irginia 
Ruzici — Valeria Baiaj 6—2, 5—7, 
6—1; Mariana Simionescu — Vir
ginia Ruzici 7—6, 6—3. Grupa a 
doua : Felicia Bucur — Anca Flo- 
reșteanu 6—1, 6—3; Florența Mihai 
— Elena Takaci 6—1, 6—1.

RUTIERII - LA PRIMUL START IN 1973 !
Ignorînd zăpada șl frigul, rutierii (ca 

și pistarzll, de altfel) s-au antrenat cu 
strgulnță. Șl, iată, acum, la jumătatea 
lui februarie, se vor prezenta la startul 
primei curse de fond ! îl obligă la a- 
ceasta șl faptul că sezonul internațional 
începe și el foarte devreme. Competi
ția de debut a rutierilor este organizată 
de clubul sportiv OLIMPIA și se desfă
șoară duminică dimineața pe șoseaua 
București — Oltenița.

Adunarea concurenților este prevăzută 
pentru ora 10, la stadionul Olimpia. Tot 
de acolo se vor da și plecările tn cursă:

— ora 10.30 — avansați (60 km);
— ora 11.00 — juniori (30 km).
La această întrecere, care deschide un 

bogat sezon întem și internațional — 
dominat de cea de a XlX-a ediție a 
„Turului României* —, și-au anunțat 
participarea numeroși cicliști fruntași, 
membri ai loturilor naționale.

După o pauză de două luni, azi se 
reiau întrecerile campionatului divi
ziei A la popice. Returul, care se a- 
nunță foarte disputat din cauza echi
librului existent, mai ales, în frun
tea clasamentelor (cîte 4—5 echipe la 
egalitate de puncte în fiecare serie) 
pornește... tare chiar din start Ast
fel, fruntașa seriei Sud la bărbați, 
Constructorul Galați joacă la Bucu
rești cu Voința, care va face tot po
sibilul pentru a nu pierde pe arena 
proprie, chiar dacă are în față un 
sextet în care evoluează doi cam
pioni naționali, Băiaș și Silvestru, 
ambii în formă foarte bună. Apoi, 
tot în Capitală, se vor întîlni două 
formații aflate la egalitate de punc
te (10), Rapid și Flacăra Cîmpina, în
tr-un meci care va decide pe dețină
toarea locului doi în serie pentru o 
perioadă mai lungă.

In seria cealaltă, popicarii din Lu
goj, care dețin ultimul loc în clasa
ment, vor juca acasă cu una dintre 
fruntașe, Voința Tg. Mureș. Meci de 
luptă, întrucît ambele divizionare ur
măresc chiar prin acest joc obiecti
ve importante : Tg. Mureș consolida
rea locului II, iar, Lugojul evitarea 
retrogradării (are numai 2 puncte în 
clasament). Partide la fel de inte
resante vor avea loc și la Ploiești, 
între Petrolul, campioana țării, șl 
Gloria București ; la Reșița Intre O- 
limpia, amenințată cu părăsirea divi
ziei și noua promovată, Jiul Petrila, 
care ă avut în tur o comportare o- 
norabilă.

In competiția feminină, cele mal 
atractive jocuri vor avea loc între 
echipele Voința șl Rapid, ambele din 
București. Prima deține titlul, dar a- 
cum se află pe locul V, iar secunda 
se află pe locul II în serie, cu 12 p, 
cit totalizează și Gloria, lidera seriei 
Sud. Echipa condusă de dubla cam
pioană mondială Elena Trandafir, 
Laromet București, va primi replica 
tinerei formații Petrolul Băicol, dare, 
de obicei, nu pierde, acasă. în grupa 
Nord confruntări Interesante se anun
ță a fi și întîlnirile s Voința Timi
șoara — C.S.M. Reșița, Voința Me
diaș — Hidromecanica Brașov șî 
U.T.A. — Record Cluj.

DOUA COMPETIȚII INTERESANTE LA PROBE ALPINE

Sîmbătă și duminică sînt progra
mate pe porțiunea superioară a 
Pîrtiei Lupului din Poiana Brașov, 
două reuniuni de schi ale alpinilor 
noștri. Prima, „Cupa Cristianul 
mare", va prilejuii o interesantă 
dispută, cu titlul de revanșă a în
trecerilor de acum o săptămînă din 
cadrul „Cupei Dinamo", între cei 
mai buni schiori seniori. Vor 
concura, printre alții Dan Cristea, 
Virgil Brenci, Gheorghe Vulpe, Con
stantin Văideanu, Dorin Munteanu

(ultimii doi recent întorși din Bul
garia și Iugoslavia), Nicolae Ghim- 
bășanti. Petre Soiu ș.a. Se vor dis
puta două manșe de slalom special.

Duminică, tot pe Pîrtia Lupului, 
va fi rîndul celor mai buni juniori 
să se întreacă în cadrul concursu
lui intitulat „Cupa tînărului dina- 
movist". Va fi, de asemenea, inte
resant de urmărit lupta dintre că
deți! schiului nostru alpin în frunte 
cu Marian Burchi, Nicolae Barhu, 
Ion Cavași, Nandor Szabo și alții, 
întrecerea se va desfășura, tot în 
cadrul unui slalom special, care va 
cuprinde două manșe.

ION GAVRILESCU

PERFORMANȚA NU TREBUIE UMBRITĂ DE LIPSA FAIR
(Urmare din pag !)

Coborînd mai la amănunt nu 
putem omite prezența mai mult 
decît onorabilă a școlilor sportive 
de Ia Vatra Dornei, Gheorgheni, 
Miercurea Ciuc. Rîșnov. a Liceului 
experimental de la Predeal, aflat 
tn primul său an de participare cu 
echipă constituită, a Institutului 
pedagogic Oradea și a altor școli. 
Acestora li se adaugă prezenta — 
In acest an, mult îmbunătățită — 
a cluburilor sindicale Steagul roșu. 
Tractorul, S.B.C. Sinaia-

Ne face plăcere să semnalăm 
cîteva atitudini de fair-play, ca, 
de pildă, gestul campioanei Elena 
Bășa care a împrumutat schiurile 
adversarelor sale, Iuliana Pata ți 
Cornelia Mititelu în proba indivi
duală sau de frecventele cedări 
de ceruri, bastoane de schiuri ți, 
tn general, de material între echi
pe, în preajma startului și în tim
pul desfășurării probelor. Nu pu
tem omite. Insă, cîteva aspecte ne
gative, îngrijorătoare pentru fap
tul de a fi apărut la nivelul junio
rilor (deci In epoca de formare a

ului
sportivilor si a concepțiilor lor), as
pecte declanșate si întreținute de 
goana după titluri, din pasuinea 
oarbă a unor antrenori sau de pa
sivitatea lor. Este vorba de încăl
carea unei discipline regulamenta
re a probelor de schi, cînd antre
nori și concurenți. crezînd că-și 
încurajează echipierii, alergau pe 
lîngă ei și strigau, aducând tn mi
cul amfiteatru de concurs o dezor
dine de nedescris. Această exage
rată încurajare i-a incitat și pe 
concurenți de a se abate de la 
regulamentul concursului si de la 
un fair-play elementar, unii din
tre ei refuzînd, de pildă, să cedeze 
pîrtia atunci cînd li se cerea și să 
șicaneze adversarii directi si prin
cipali, să încerce scurtarea traseu
lui prin omiterea unor bucle obli
gatorii. Dacă adăugăm si numărul 
mare de contestații făcute în tim
pul și după desfășurarea concursu
lui, avem o idee despre înverșu
narea, spiritul de șicană Și de ră
fuială dintre anumiti antrenori sau 
anumite cluburi, care au ținut să 
sublinieze prin această atitudine 
cît de departe sînt de adevăratul 
spirit al întrecerii sportive.

DAR UNDE-S ZĂPEZILE?.:.
(Urmare din pag. I)

greanu (din comandamentul tabe
rei) aflăm că la club de diminea
ța pînă seara, nu contenește actl 
vitatea recreativă. Jocuri de șah. 
meciuri de tenis de masă, audiții 
muzicale, filme, dans și ziJnic ex
cursii spre „Trei Brazi", Cioplea, 
„Pîrîul rece" etc.

întîlnire neașteptată cu lectorul 
universitar Petre Gotea. Supăra
rea șefului catedrei de educație 
fizică de la Conservatorul din 
Cluj este evidentă i „De cîteva 
săptămîni căutăm un loc unde să 
putem organiza tradiționalul con
curs de schi Cupa U.A.S R.. Ulti
ma șansă... curge pe Clfibucet. îm
preună cu ceilalți colegi din grupul

organizator sperăm, totuși, ca sâm
bătă să Putem disputa la Gîrbova 
die un slalom uriaș. Dar. dacă 
soarele mai persistă încă două zile, 
(convorbirea a avut loc joi după- 
amiază) atunci, adio zăpadă, adio 
concursuri" — a încheiat, vizibil 
afectat, prof. Petre Gotea.

Surprizele continuă. Prin Pre
deal, studenții și studentele își 
plimbă schiurile spre presupusele 
pîrtii si apoi din nou spre vile. 
Au sperat să schieze, dar...

Iată două figuri cunoscute. Sînt 
maeștrii sportului Gheorghe Bălan, 
Și Ion Zangor. cu puțin ani în 
urmă, excelenți schiori de perfor
manță. Revederea este plăcută. Ei, 
ca și Petre Gotea, caută zăpadă, 
au nevoie de ea pentru organizarea

PLAY-

Spartachiadei vânătorilor de mun
te, competiție care, ca multe alte
le în acest sezon, pare compromi
să. Cei doi antrenori speră, totuși, 
într-o minune î zelosul astm să-și 
oprească săgețile de foc, iar căde
rea unui strat de zăpadă sal
veze concursurile de schi atit de 
vitregite în această iărnă.

_ Vineri dimineața cerul s-a închis 
Și o ploaie persistentă spală bra
zii și munții ce înconjoară Pre
dealul. Localnicii și vizitatorii spe
ră că se va transforma în nea. 
Cei 600 de studenți și studente, 
aflați în tabăra din Predea! sînt 
plini de voie bună și speră ca cel 
puțin viitoarele vacanțe de iarnă 
~a le petreacă, cu adevărat, pe 
zăpadă.
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UN INSUCCES... NECESAR?
cu Bazil Marian, la înapoierea feroviarilor bucureșteni

de la Szekesfehervar
îngîndurat — Bazil Ma-

DOUA CONTRAATACURI VIGUROASE
TEAȘCÂ: ,,Fotbalul nu se joacă cu buletinul de 
CROSARU: ,,E greu să înveți ceva într-un campionat 

Rîndurile apărute săptămîna tre
cută pe tema vîrstei deseori vene
rabile a jucătorilor din divizia se
cundă au provocat reacții imediate 
și ardente. Chiar a doua zi, am 
primit contraatacurile a doi antre
nori : Constantin Teașcâ și Vladi
mir Grosaru.

Ce spun în esență acești doi ne
mulțumiți ?

Primul declanșează contraatacul 
în stilul său personal:

„Fotbalul nu se joacă cu bule
tinul de identitate. Există jucători 
bătrîni foarte tineri și jucători ti
neri foarte bătrîni. Orice încercare 
de încorsetare a vîrstei jucătorilor, 
prin norme care nu vor putea fi 
niciodată echitabile, mi se pare o 
intervenție nepermisă. Procesul de 
întinerire trebuie să fie natural. El 
trebuie să corespundă convingerilor 
antrenorilor... E adevărat, sub um
brela acestei premise se mai ascund 
destui jucători lipsiți de valoare, 
dar, repet, procesul trebuie să fie 
obiectiv".

Care ar fi soluția ?
Teașcă răspunde cu tempo : „So

luția operativă este una singură : 
lichidarea echipelor de tineret-re
zerve, cele mai bătrîne, ca mentali
tate, din tot fotbalul nostru. Prin 
acest act se vor elibera cu adevă
rat jucătorii tineri 
voie divizia B, de 
fotbalul nostru. Ca 
besc de faptul că 
neret-rezerve au ajuns să fie, în 
ultima vreme, mai mult o „sală de 
așteptare comodă" pentru jucăto
rii racolați în baza dreptului de 
carantină".

La citeva minute după ce Teașcă 
a părăsit camera redației de fotbaL 
nu înainte de a mai jongla cu alte 
15 argumente mai mult sau mai pu
țin subiective, a intrat Vladimir 
Grosaru, antrenorul Metrom-ului.

Ponderatul Grosaru a părut captat 
din primul moment de scinteile 
care mai scăpărau deasupra birou
lui la care perorase „Titi" Teașcă.

..De acord. Să fim mai tineri în 
divizia B. O idee perfect normală. 
Dar cum ? Fotbalul nostru n-are 
numărul de jucători necesari pen
tru a copia formule englezești. în 
fond, la baza ideii despre echipele

de tineret-rezerve există modelul 
englezesc, dar fără să existe și a- 
coperirea necesară în oameni.

Sînt categoric pentru desființa
rea echipelor de tineret-rezerve, 
care îmi par un fel de baltă stă
tută, (Nu mai vorbesc de faptul că 
ele reprezintă o povară financiară 
de care ar trebui să se țină seama).

Divizia secundă, așa cum se sus
ține, trebuie să fie o școală de că
lite a jucătorilor tineri, pentru ca 
din rîndurile celor mai taientați să 
se aleagă cei ce vor îmbrăca tricou
rile primei divizii naționale. Așa 
cum funcționează. însă, echipele de 
tineret-rezerve, așa cum funcțio
nează campionatul lor fără învin
gători și învinși, opera de câlire nu 
se poate înfăptui. Eu nu pot să 
concep un proces de Instruire, an 
proces de pregătire, de perfecția- 
nare, in afara întrecerii. Campiona
tul de tineret-rezerve este un cam-

identitate"
fără învingători și învinși" 
pionat în care deseori fotbalul se 
mimează, ajunzind o simplă forma
litate care trebuie îndeplinită. Fot
baliștii diviziei B. pe care noi. an
trenorii. ii vrem cit mai tineri, tre
buie să-i primească pe tați tinerii 
care cresc in serele echipelor de ti
neret-rezerve- Doar aici, în focul 
bătăliilor duminicale, se călesc vo
ințele și se formează adevârații fot
baliști. Astfel se va rezolva și pro
blema circuitului de talente. Astfel 
se va rezolva, firesc, piramida va
lorică a fotbalului nostru, care oferă 
o întrerupere sterilă la nivelul e- 
chipelor de tinereă-reeerve.

Avem prea mutțl jucători 
trinl ? Dați-ni-i pe tei tineri și 
leu tați*.

♦

bă- 
ta-

în-

tocn CH1RILA

de care are ne- 
care are nevoie 
să nu mai vor- 
echipele de ti-

MINERUL BAIA MARE

Destul de 
rian, joi seara, pe aeroportul inter
național Otopeni, la înapoierea Rapi
dului din Ungaria. Nu atit din cauza 
rezultatului consemnat la sfîrșitul 
partidei („...Mai bine acum acest 1—4 
decit la 7 martie cu... Leeds11 ; ...„Jo
cul cu Videoton ne-a pus, oarecum, 
în gardă, arătîndu-ne, din timp, în ce 
stadiu ne aflăm cu pregătirile" — 
mărturisea antrenorul feroviarilor 
bucureștCni), cit din pricina modului 
în care elevii lui au înțeles să folo
sească acest meci, în deplasare, cum 
va fi și cel de la Leeds. „La Szekes
fehervar, băieții mei aproape că nu 
au jucat. Și acum, la 24 de ore de 
la terminarea partidei, caut să-mi 
explic ce s-a intimplat cu ei in te
ren și nu reușesc. S-a spus câ dumi
nică cu Sportul studențesc echipa s-a 
mișcat bine pentru ca intr-un inter
val scurt ea să fie de nerecunoscut11.

tolele, fizic, tehnic, tactic, dar, mal 
ales, pe planul voinței, al dorinței 
de a clștiga la un scor cit mai mare 
posibil. Și, după cum se vede, adver
sarul a reușit tot ceea ce și-a pro
pus...

— Deși, trebuie s-o 
ton Szekesfehervar nu 
mult în campionatul 
chipă de locul 7...

spunem, Video- 
reprezintă prea 
Ungariei. O e-

dar joacă— N-are încă faimă, 
bine. Se apără și atacă cu întregul 
efectiv, are un mijloc, alcătuit din 
trei jucători, care manevrează abil, 
derutant, intercalîndu-se în linia în- 
tîl pentru

— Ceva
n-au fost

combinații și finalizare, 
măsuri

posibile ?
de contracarare

— Totuși, 
fost 1—1. 
fizică ?

mai
Sâ se

bine de un cens a 
fi petrecut o cădero

măcar
un 1—1 împotriva cursului

asta. A fost, timp— Nici . 
de o oră, 
jocului. Videoton a atacat în perma
nență, a ratat numeroase ocazii, in 
timp ce noi, dacă-mi amintesc bine, 
ne-am creat, in primele 45 de minu
te. o singură situație favorabilă. Cam 
la fel au stat lucrurile și după pau
ză. Neagu a fructificat o centrare a 
lui Năsturescu, echipa a mai reușit 
o singură fază de goi și cu asta bas- 
ta ! Am fost depășiți la toate capi-

CE VA FACE C. S. M. REȘIȚA?

GEORGEVICI

3

neglijezi aproape complet 
măsură de adop-

— Cînd 
marcajul — singura 
tat — care se învață odată cu alfa
betul fotbalului, ori ce alte strădanii 
devin inutile. îi îngădui adversarului 
să manevreze în voie, el nu se lasă 
prea mult invitat și profită, întrucît 
am omis să vă spun că trei din cele 
Datru goluri ale lui Videoton au fost 
realizate la faze fixe.

— Ce-i de făcut ?

Șl ARGUMENTELE RĂMÎNERII
PRIMA DIVIZIE
■

* • a C»
arguniea- 
îa Jnalta

recte în cursa pentru supraviețuire, 
„li" Cluj și Farul, vor juca în pri
măvară la Reșița. Iar noi am reu
șit singurele puncte din deplasare 
tocmai acasă ia aceste echipe.

— Pentru ca toate aceste argu
mente sâ capete forță de acțiune..

— Pentru acest lucru sînt nece
sare citeva metamorfoze în jocul e- 
chipei, și eu sint 
apare in sezonul

convins că ele vor 
de primăvară.

— Concret ?
la jocul fundaților

- ~ 7 . - 1
•e-*.—_-j ck =». «E=-. s.

♦

V. S. S. KOSICE 3-3 (1-3)
BAIA MARE, 16 (prin telefon). 

După partidele de la Cîmpia Tur- 
zil (3—1 cu Industria sîrmei) și 
Dej (1—0 cu Unirea), azi formația 
V.S.S. Kosice, clasată pe locul 3 
în prima divizie a campionatului 
cehoslovac, a întîlnit la Baia Mare 
pe Minerul din localitate, în fața 
a circa 3 000 de spectatori. în ciu
da terenului desfundat, a fost un 
joc foarte bun, băimărenii reve- 
nindu-și în final cînd au obținut 
de altfel și egalarea. Au înscris 
Galiș (min. 16 și 17) și Angval 
(min. 30) pentru oaspeți și Sasu 
(min. 20 și 74 — ultimul din 11 
m) și Radu (min. 85) pentru lo
calnici. A arbitrat bine C. Szilaghi 
(Baia Mare).

T. TOHĂTAN—coresp. județean

—în vara trecută, după ce a 
cat prima dată Intr-o fmaîă a . 
pei României*, sub culorile Ji-j.ui. 
împotriva Rapidului, Georgevic. s-a 
retras spre locurile copilăriei sale. 
Tenacele fundaș central al mineri
lor din Valea Jiului, s-a întors în 
părțile ReșițeL acolo unde se nte- 
ct^e și unde începuse fotbalul, snre 
Oravița și astăzi urbea pâriaLior 
săi. situată la 48 de kilccretri de 
marele centru siderurgic A trecut 
un seaon aub cslarDe C-S3C.-ulai 
Reșița, și căpitanul echipei Iui 
Reinhardt s-a dovedit aceiași ană- 
rător tenace, om de echipă, matur 
și conștiincios- După primul sezon 
în noua divizie. CS3L Reșița în
cepe primăvara de pe poziția a 
XV-a și toate gîndurile se îndreaptă 
spre menținerea echipei în primul

.— Mă gindesc 
laterali care trebuie inibunătățit. La 
jocul atacanților care are nevoie 
de mai multă vigoare și mai pu- 
iine înflorituri. Sper că în retur 
extremele noastre, Atodiresei și Flo- 
rea. 
lari, 
mai 
care 
convocarea sa în lotul național, va 
munci de acum înainte de trei ori 
mai mult, ca un selecționabil care 
se respectă. Lucrul acesta va a- 
jjta foarte mult echipa. Repet, eu 
cred că in sezonul de primăvară 
C.S.M. Reșița va fi o echipă matură 
care va reuși să îndeplinească ma
rile speranțe pe care și le-au pus toți 
c-amenii ..focurilor veșnice11 în noi 
— menținerea în prima divizie a 
țării.

„Nicolae Georgevici, căpitanul 
formației reșițene, vorbise cu toată 
ci-r.-.ingerea despre argumentele sal- 
vârîi echipei de la retrogradare- 
Vorbise, de 
jucătorilor 
-primăvara 
pentru ei...

vor înscrie și ele primele go- 
poate goluri hotăritoare. Și 
vreau să cred că Beldeanu, 
ne-a făcut o mare cinste prin

— Să ne regrupăm forțele, să ne 
adunăm rapid gîndurile. Prea mult 
timp de reflecții nu mai avem. Vom 
analiza cu atenție comportarea echi
pei în Ungaria, vom viziona, de ori 
cite ori va fi necesar, filmul jocului 
Leicester — Leeds United, după care 
vom trasa fiecăruia sarcini precise, 
așa cum de altfel, jucătorii mei le-au 
avut și în toamnă. Tn ce măsură vor 
respecta, de aci înainte, disciplina de 
joc, la care eu țin foarte mult, vom 
vedea cu prilejui următoarelor me
ciuri teste • în turneul algerian, unde 
îi vom putea utiliza pe Răducanu și 
Boc și, apoi, în ultima partidă ami
cală pe care o vom susține, la 1 
martie, la București, în compania u- 
nei formații de club din R. D. Ger
mană sau Bulgaria. Sint convins că 
vom reuși în timp util, să punem lu
crurile la punct. După joc, în cabina 
stadionului din Szekesfehervar, i-am 
văzut pe băieți afectați. Nici ei nu 
găseau cuvintele potrivite care să 
explice comportarea lor lotai nesa
tisfăcătoare.

Să fi fost acest 1—4, cu Videoton, 
un insucces... necesar ? Vom vedea !...

G. NICOLAESCU

Problema transfe
rărilor, mai precis 
a regulamentului de 
transferări este de
parte de a ieși din 
actualitate. Ceea ce 
trebuia să fie de
mult și definitiv re
zolvat, cel puțin ca 
principii, continuă 
să constituie subiect 
de discuție, de pe 
pozițiile diferite pe 
care se situează co
mentatorii săi. în
săși federația a os
cilat de la o peri
oadă la alta asupra 
principiilor și spiri
tului care 
să stea la 
glementării 
jucătorilor de la o 
echipă la alta. De 
aici și prea desele 
modificări și reve
niri care au făcut 
din acest regula
ment unul din cele 
mai

în 
însă, 
cupa 
acestei 
primordiale, 
unul din 
elasticității 
mentului. Este vor
ba de prevederile 
art. 28 din regu
lamentul de organi
zare a activității 
fotbalistice, cu privi
re la transferarea 
jucătorilor din Divi
zia A.

Ce spune 
articol ?

în cazul cînd o 
secție de fotbal 
nu-și respectă Obli
gațiile asumate față 
de jucător, acesta 
se poate transfera 
la o echipă din Di
vizia A cu drept de 
joc imediat, 
n-a participat 
nici unul din me
ciurile fbsteî sale o- 
chipe, sau cu drept 
de joc pentru cam
pionatul următor, 
dacă a jucat. Dar 
dacă jucătorul cere 
să fie transferai la 
o formație de cate-

trebuie 
baza re- 

treceril

instabile, 
aceste 
nu ne 

de

rînduri 
vom o- 

fondul 
probleme 

ci de 
efectele 
regula-

acest

dacă
la

gorie inferioară, a- 
tunci 
drept
diat, indiferent dacă 
a jucat sau nu la 
fosta sa echipă. 
(Dacă jucătorul 
nu-și respectă obli
gațiile luate și nu 
mai poate juca, el 
se va putea transfe
ra la prima perioa
dă anuală de tre
cere dintr-o secție 
de fotbal în alta).

în virtutea
tor prevederi și pe 
baza unei declarații 
scrise din partea 
secțiilor respective

el obține 
de joc ime-

aces-

TOT DESPRE

TRANSFERĂRI
fost transferați 

trecută, 
jucători la 

diviziona- 
Mo- 

(de 
F.C. 
(de

au 
săptămîna 
patru 
formații 
re B : Căunei, 
raru, și Grozea 
la Petrolul la 
Galați) și Tolh 
la A.S.A. la Minerul 
Baia Mare). Nu fa
cem din aceste nu
me, date numai ca 
exemplificări, o- 
biectul unei discuții, 
deși se pare că ar 
fi fost, totuși, cazul 
dacă ținem seamă 
— de pildă — de 
impresia neplăcută 
lăsată la Ploiești 
de cedarea celor 
trei jucători. Ceea 
ce dorim să subli
niem este faptul că 
ACEASTĂ PREVE
DERE 
MENTARĂ 
POSIBILE
MITE
MENTE între dife
rite secții, pe baza 
unor... argumente 
destul de puternice 
pentru a determina 
ca solicitarea tran
sferări 
țită de 
clarație 
pectare 
ilor și să se obțină

REGULA- 
FACE 
ANU- 

ARANJA-

să fie înso- 
cuvenita de- 

de neres- 
a obli ga ți-

o aprobare care, în 
condiții normale, 
n-ar fi posibilă de- 
cît în perioada de 
transferări din vară. 
Și la fel, cu ajuto
rul aceluiași articol 
au fost rezolvate și 
alte cereri similare, 
dînd posibilitate u- 
nor echipe 
multă putere 
convingere să-și 
tărească loturile 
plin 
să-și 
tr-un 
lupta 
ment, 
tora . care nu dispun 
de asemenea posi
bilități. Nu credem 
că s-a făcut vreo 
verificare a decla
rației secției pVin 
care recunoaște că 
nu și-a respectat o- 
bligațiile asumate, 
și dacă acestea au 
existat într-adevăr. 
Federația a luat 
drept bun actul 
prezentat, in fond o 
simplă motivare de
clarativă. In astfel 
de condiții, un regu
lament poate fi a- 
menințat să se tran
sforme Intr-Un 
strument de 
zare a unor 
mente de 
Este aspectul 
re voiam să-l subli
niem, atrăgînd aten
ția forului de 
cialitate, și i 
bucuroși că 
a venit o 
tocmaj din 
echipelor de 
rie inferioară, 
pectiv a unor divi
zionare B, la recen
ta consfătuire or
ganizată
Justețea obiecțiuni- 
lor este exprimată 
de faptul că federa
ția le-a luat în con
siderare și va re
nunța la prevede
rile articolului 28. 
Se putea însă mai 
devreme...

CU... 
de 
în- 
în 
Și 

în- 
în

campionat 
mărească, 
fel șansele 
pentru clasa- 
în dauna al-

in- 
legali- 

aranja- 
culise. 
pe ca-

spe- 
sîntem 

ulterior 
sesizare 

partea 
catego- 

res-

de F.R.F.

P. GAȚU

WMICII FOTBALIȘTI... ÎNOTĂTORI!
Un nume nou în lotul diviziona

rei A, Sportul studențesc : Aure
lian Beleaua. De statură potrivită, 
bătăios în teren, cu mare capacitate 
de efort, mijlocașul Beleaua n-a îm
plinit încă 17 ani și provine de la 
Liceul de fotbal. S-a avansat afir
mația că acest tînăr jucător este 

■ primul produs al liceului bucu- 
reștean. Eroare. Aurelian Beleaua 
urmează unui alt coleg al său —' 
portarul Cameniță — promovat la 
echipa ’ de tineret-rezerve a acelu
iași club. Sportul studențesc.

Așadar, al doilea liceu de fotbal 
din țară începe să-și facă simțită 
prezența în rețeaua izvoarelor de 
talente din fotbalul nostru ! Cînd 
am vizitat-o ultima dată, această 
școală se afla încă în clădirea Li
ceului „23 August11. A trebuit să se 
mute de acolo. După o escală la o 
școală generală din apropierea sta
dionului, a pornit din nou la drum 
și a poposit în sediul fostului li
ceu „Emil Racoviță11 unde își des
fășoară în prezent activitatea. _ ca 
secție specializată a Liceului „Mihai 
Viteazul", gazdă primitoare, griju-

lie și preocupată de soarta... fiului 
adoptat.

Acum, în mijloc de februarie, lo
cul cel mai sigur unde pot fi întîl- 
nite, la lucru, clasele liceului este... 
bazinul de înot din complexul spor
tiv „23 August11. I-am găsit acolo 
pe prof. I. Stoișor ți M. Rotărăscu, 
asistind atenți la cursele de 50 sau 
100 m, efectuate pe culoarele de

fesorului Rotărăacu trebuiau să..; 
dispară în apă, să atingă fundul ba
zinului, de unde țîșneau apoi afară, 
cit mai sus pasibil.

De remarcat faptul că fiecare 
clasă îți are programul ei bine sta
bilit, deoarece exercițiile diferă în 
funcție de vîrstă. La anii mari pre
tențiile sînt cu totul altele. E și 
normal sâ fie așa. Echipa acestor

S'.eaja

Mircea M. IONESCU

sin ci

fapt, în numele tuturor 
reșițeni încrezători în 

fierbinte'1 care vine

ta la-

(Urmare din pag l)

Mergem (masculin) I»
Citeva indicații nu strică, înaintea 
ale bazinului.

unei curse pe... culoarele
Foto i S. 13AKCSY

C.C.E. (masculin) — „Trofeul 
l'Equipe-Paris".

DINAMO A DOVEDIT CA POATE URCA Șl MAI SUS

SiMBATA
POPICE. Arena Voința, ora 18: 

Voința — Rapid; arena Uzinelor 
Republica, ora 16; Gloria — Fri
gul; arena Instalatorul, ora 14.30: 
Instalatorul — Cetatea Giurgiu 
(partide din cadrul campionatu
lui feminin diviziei A feminin); 
arena Giulești, ora 16: Rapid — 
Flacăra Cimpina (meci masculin, 
in cadrul Diviziei A — primele 
trei schimburi).

ȘAH. Sala Constructorul (Piața 
Palatului), ora 16: „Turneul maeș
trilor" (runda a FV-a).

TENIS. Sala Steaua, ora 0: 
Concursul republican de juniori 
și junioare.

VOLEL Sala Constructorul, de 
Ia ora 17: Spartac — A.S.E. (B.f), 
Constructorul — Medicina (A O-

DUMINICA
FOTBAL. Meciuri amicale. Sta

dion Giulești, ora 11 : Lotul re
prezentativ de tineret (sub îl de 
ani) — Rapid; stadion Progresul, 
ora 11 : Progresul — Flacâra Mo- 
rent

chipe de club din Europa. O po
ziție pe deplin meritată, datorită 
comportării de-a lungul întregii 
desfășurări a competiției. In cele 
cinci intilniri susținute în cadrul 
C.C.E., Dinamo a demonstrat că 
are un krt puternic, in care indi
vidualitățile și jocul colectiv fac 
casă bună, iar tactul antrenorului 
și atmosfera sănătoasă din cadrul 
formației au determinat încadrarea 
rapidă a noilor veniți (Popa. Geor
gescu, Niculescu) în specificul echi
pei, eliminîndu-se obișnuita pe
rioadă de acomodare.

Referitor la aportul personal, a- 
preciem că Diaconescu, Novac și 
Popa au avut cea mai însemnată 
contribuție, dar un rol esențial au 
avut și Cernea (performerul meciu
lui retur cu Ignis), Niculescu (ex
celent în disputa retur cu Akade
mik), Georgescu (a trebuit să iacă 
față, permanent, unor jucători su
periori ca talie), Dragomirescu (de 
cele mai multe ori impresionant de 
precis în aruncările la 
lescu (capacitatea 
înviorat de multe

lui 
ori

coș), Chivu- 
de luptă a 
întreaga e-

r

NOVAC. COȘGETERUL ECHIPEI
In ediția a XVI-a a C-C-E. Di

namo o susținut 10 meciuri (95—58 
ți 77—74 cu Hor.kc Topiota. 72— 
75 ți 69—58 cu Akademîk So
fia. 80—94 ți 64—83 cu T-S.ICA. 
Moscova. 6C—84 ți 82—81 cu Ig
nis Vorese, 83—99 ți' 1C0—64 cu 
Slavia Progo), dir.tre care a ciș- 
tigat cinci , ți a pierdut tet ati- 
tea. A reolizot coțoverajul gene
ral 783—762.

Cele 783 de puncte au fost 
înscrise de . Novac 145. Diaco- 
nescu 143, Popa 137. Georgescu 
130, Dragomirescu 86. Chivulescu 
63. Cernea 59, Niculescu 18. Ha
neș 2. Au mai jucat Visner și Ro-

CLASAMENTELE SFERTURILOR DE FINALA 
ALE CUPELOR EUROPENE DE BASCHET

GRUPA A

1. Simmentlial Milano 
î.
1.
*.

Steaua roșit Belgrad 
Rea; Madrid 
Maccabi Tel Aviv

GRUPA B

T.S.K.A. Moscova 
Ignis Varese

1.
z ___  ____
3. Dinamo București
4. Slavia Praga

3
3
3
3

3
2
1
0

3
3
3
3

3
2
1
0

0
1
2
3

552—512 
521—533 
485—487 
550—576

6
5
4
3

0 500—453
1 504—475
2 469—505
3 489—529

Milano

6
5
4
3

Cupa cupelor .
feul Przeglad Sportowy-Varșovia

GRUPA
1. Spartak Leningrad
2. Mobilquatro Milano
3. Spartak Brno

GRUPA
1. Jugoplastika Split

2. Juventud Badalona
3. Steaua București

A

B

2
2
2

2 
1 
0

0 290—267
1 299—238
2 313—347

4
3
2

I
2 2 0 314—295 4
2 1 1 296—298 3
2 0 2 294—311 2

Leningrad

I

Tn semifinale : Slmmenthal
Ignis Varese. Ț.S.K.A. Moscova — Steaua 
roșie Belgrad.

Clasament pentru celelalte echipe : 
5—6. Dinamo București și Real Madrid, 
7—8. Slavia Praga și Maccabi Tel Aviv.

C.C.E. (feminin) — „Trofeul 
Sport-Sofia".

în semifinale : Spartak _ ...
Juventud Badalona șl Jugoplastika Split 
— Mobilquatro Milano.

Pe locurile 5—8: Steaua București șl 
Spartak Brno.

I
I

GRUPA A

Naroden

Cupa cupelor (feminin) — 
Sportul-București".

GRUPA A
— Spartak Sofia 
roșie Belgrad 
Tel Aviv

1. Levski
2. Steaua
3. Hapoel

2
2
2

2
1
0

0
1
2

„Trofeul

331—301
370—350
295—345

4
3
2

I
I

1. Daugava Riga
2. GEAS San Giovanni
3. K.S. Lodz
4. T.F.S.E. Budapesta

3 3 0
3 2 1
3
3

1 
0

519—320 6 
397—425 5

2 372—453
3 360—450

4
3

B
2 2 0 305—183 4
2 1 1 195—251 3
2 0 2 191—257 2

I

ORIENTARE TURISTICA s Pă
durea Pustnicul, ora 8.30: „Cupa 
16 Februarie", concurs organizat 
de Secția Sport din consiliul mu
nicipal al sindicatelor.

POPICE. Arena Voința, ora 8 : 
Voința — Constructorul Galați ; 
arena Laromet; ora 8: Laromet 
— constructorul ; arena Glulești, 
ora 8 : Rapid — Flacăra Cîmpina 
(întîlnirl din cadrul campionatu
lui masculin Divizia A).

RUGBV. Stadion Constructorul, 
ora 10 : Steaua — Sportul studen
țesc; teren Tineretului, ora 10: 
Lotul A de juniori — Lotul B de 
juniori (partide din cadrul „Cu
pei de iarnă").

ȘAH. Sala Constructorul (Piața 
Palatului), ora 16: „Turneul maeș
trilor" (runda a V-a).

RADIOGRAFIA MECIULUI

TENIS. Sala Steaua, 
Concursul republican de 
și junioare.

ora 8 : 
juniori

__ _____ „_____ de la
Flacăra roșie _ C.S.U.

____ — Voința Bu
zău (B t). Progresul — Univ. Cra-

VOLEI. Sala Progresul, 
ora 8: ri—
Galați (B O. I T^B, 
iova 'Ta*' m) :saia Giulești, de la 
ora 9: I.E.F.S. — Univ. Timișoara 
(A f). Rapid — Farul (A f). 
Electra — Viitorul Bacău (A m); 
sala Dinamo, ora 9: C.P.B — 
Voința constanța (B f): ora 11.30; 
Medicina — Aurora (B m).

DINAMO: 79 aruncări din ac
țiune — 46 reușite (58°/o); 12 a- 
runcări libere — 8 reușite
(66,60%); 39 mingi recuperate ; 
12 mingi ciștigate; 16 mingi pier
dute. Cemea : 7 aruncări din ac
țiune executate — 2 reușite ; 2 
aruncări libere executate, 1 reuși
tă : Chivulescu: 7—3, 2—1; Nicu
lescu : 1—1, 0—0; Georgescu : 
12—9, 2—2; Diaconescu : 9—4,
0—0: Novac: 15—7, 2—1 : 
Dragomirescu : 11—8, 0—0; Popa; 
17—12, 4—3.

SLAVIA: 70—30 (40,20%); 12—4 
(33,30°/o); 15 mingi recuperate ; 9 
mingi ciștigate; 17 mingi pierdu
te. Klimes : 9—4, 0—0; Konopa- 
sek 15—6, 6—2; Hraska 10—3, 
0—0; Horak : 10—6, 0—0; Am- 
mer: 7—1, 0—0; Biazek: 8—3, 
2—1; Ruzicka ; 11—7, 4—1.

a urca încă o treaptă în ierarhia 
baschetului european. Ia măsurile 
ce trebuie să le ia pentru ca în 
ediția următoare a competiției să 
reediteze și chiar să depășească 
ceea ce au făcut în iama acestui 
an prin alte performanțe de pres
tigiu, prin jocuri de mare spectacol, 
realizînd în final, o frumoasă pro
pagandă pentru baschet.

GRUPA B

la 18 februarie 73

fft, - A W
tragere excepțională
PRONOEXPRES

1. Clermont Ferrand
2. Sparta Praga
3. S C. Pemik
4. Vozdovac Belgrad

3
3
3
3

3
2
1
0

0
1
2
3

Riga

431—370
390—330
371—387
375—504

în semifinale : Daugava 
Praga șl Clermont Ferrand — GEAS San 
Giovanni.

Clasament pentru celelalte echipe : 
5—6: K.S. Lodz șl S.C. Pemik, 7—8. 
T.F.S.E. Budapesta șl Vozdovac Belgrad.

— Sparta

GRUPA
1. Spartak Leningrad
2. Slavia Praga
3. M.T.K. Budapesta

în semifinale : Levski-Spartak So
fia — Slavia Praga și Spartak Leningrad 
— Steaua roșie Belgrad.

Pe locurile 5—6: Hapoel Tel Aviv șl 
M.T.K. Budapesta.

★
în ultima zl, au fost înregistrate ur

mătoarele rezultate : C.C.E. (m): Real 
Madrid _ Maccabi Tel Aviv 87—75 
(42—33), In tur 88—87; C.C.E. (f): K.S. 
Lodz — T.F.S.E. Budapesta 76—60 
(37—27). in tur 61—71; S. C. Pemik — 
Sparta Praga 65—59 (33—29). in tur
42—57.

I
I
I
I

apă, de elevii lor din clasele a Vil-a 
și anul I.

Prof. 1. Stoișor ne explică în ce 
constă programul unei ore petrecută 
la bazin. La clasa a VII-a, spre 
exemplu, antrenamentul a început 
cu o încălzire ușoară, pe marginea 
bazinului. A urmat o suită de probe 
de înot : 100 m, 200 m, 4 X 50 m 
contra cronometru, 5 X 25 m sprint, 
4 x 50 m cu pluta, 400 m. In în
cheierea orei — 10 minute de înot 
fără ieșirea din apă.

Progresele realizate la bazin sînt 
de-a dreptul uimitoare. Toți cei 180 
de elevi ai liceului știu acum să 
înoate. Cîțlva, care cu numai 5—6 
luni în urmă pur și simplu se te
meau de apă, străbat, în prezent, 
bazinul (50 m lungime) în 35, 40, 
45 de secunde, reușesc să-l traver
seze pe sub apă ! Vergu, Lăcătuș, 
Dragomir, Pascu și colegii lor caută 
s'ă-și îmbunătățească în fiecare zi, 
recordurile lor... personale, pe pistele 
de apă.

Trebuie 
profesorii 
sească și 
efectuarea cărora 6ă se 
tribui în mod direct la 
unor însușiri specifice 
Detenta, spre exemplu.

spus în același timp că 
liceului au reușit să gă- 
o serie de exerciții prin 

poată con- 
dezvoltarea 
fotbalului. 

Elevii pro-

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES
9

z

II — activează, actual- 
campionatul republican

formidabil.
Stoișor si 
turului ne

ani — I și 
mente, în 
de juniori.

„N-a fost un debut 
ni se destăinuiau prof. 
Rotărescu. La încheierea
aflăm pe locul 9. Toți jucătorii noș
tri au însă doar 16—17 ani. Nu 
avem alții mai... vîrstnici. Constan
tin, Grecu, Șerbănică, Burcea, Radu, 
Manolache, Beleaua, Postelnicii, Ior
dan, Culea, Nicolae, Niță, Lăcătuș 
șl Marin, componenții lotului liceu
lui au pornit deci, din start, handi
capați. Dar nu contează. Marea 
noastră sa tisfacție este că, încet- 
incet, acești copii, cu care am por
nit de la zero, incep — in pro
cesul instruirii și pe parcursul jocu
rilor — să capete personalitate, să 
se transforme în adevărați jucători 
de fotbal. Au plecat Cameniță și 
Beleaua. Nu le putem spune decit... 
drum bun. Din toată inima...

Laurențiu DUMITRESCU

IOTUL DE TINERET (21 de ani)-
SPORTUL STUDENJESC

chipă), precum și Visner, Haneș și 
Rotaru.

La ora actuală, dinamoviștii mai 
trăiesc — probabil — satisfacția a- 
plapzelor cu care au fost răsplătiți

18 februarie 1973
se atribuie in număr NELIMITAT

♦ AUTOTURISME DACIA 1300 SI DACIA 1100 • EXCURSII IN U.R.S.S. — PARTEA SU
DICĂ — ® EXCURSII ÎN TURCIA © PREMII ÎN BANI DE VALOARE FIXA Șl VARIABILĂ.

PARTICIPAREA SE FACE PE BILETE DE 3, “
LE! DAU DREPTUL DE PARTICIPARE LA TOATE

6 SI 15 LE! VARIANTA • VARIANTELE DE 15 
EXTRAGERILE CU MARI ȘANSE DE CIȘT1G.

AZI ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor!

(tineret rezerve) 4-B (2-0)
Ieri după-amlazft. lotul de tineret pînă 

în 21 de ani a susținut al doilea său joc 
de verificare. De data aceasta un meci 
de 90 de minute, în compania „cadeților" 
Sportului studențesc. Partida care s-a 
desfășurat pe terenul II al complexului 
din Regie (și nu pe un teren gazonat, 
cum ar fi dorit antrenorul Cornel Dră- 
gușln, șl cum ar fi fost normal 1) i-a 
prezentat pe componenții lotului, ce va 
participa la turneul de la Viaregglo. în 
bună dispoziție de joc, ei Impresionind 
prin permanentă mișcare șl spirit ofen
siv. De altfel, scorul de 4—0 (2—0) pen
tru lot este edificator In acest sens. An
trenorul Cornel Drăgușin a început a- 
ceastă partidă de verificare cu urmă
toarea formație : Ion Gabriel — Purlma, 
Unehiaș, Poraschi, Ciocîrlan —- lovănes- 
cu, Vișan _ Batacliu, Mureșan, Radu
lescu, Szabadoș. In aceste prime 45 de 
minute, lotul a înscris de două ori. prin 
Szabadoș (min. 20) și Mureșan (min. 
21, goi foarte spectaculos, prlntr-un vo- 
leu din apropierea porții). După pauză, 
Costaș t-a înlocuit pe Ton Gabriel. Onu- 
țan pe Purlma, Ion Ion pe Mureșan și 
Amarandei pe Szabadoș. Si în această 
repriză lotul a înscris două goluri, prin 
Vișan (min. 70) și Răduleseu (min. 87).

Vasiîe IORDACIIE

l



C. E. DE TIR CU AER COMPRIMAT

IN PRIMA ZI AU FOST STABILITE ȘASE NOI 
RECORDURI MONDIALE SI EUROPENE

SDortudl
I me

Anișoara
16 (prin 

nostru).
o afluență 

necunoscută pînă 
ție campionatele 
cu aer comprimat au debutat cu 
probele Senioarelor și juniorilor 
la pușcă și pistol. Ziua inaugura
lă s-a caracterizat prin perfor
manțe de mare valoare, fiind do- 
borîte 6 
ropene.

Dintre 
prezenți 
mai bine s-a situat Anișoara Ma
tei — locul 4 Ia pistol. A lipsit 
doar un punct pentru ca ea să-și 

; reediteze performanța de anul tre
cut (medalia de bronz). Anișoara 
Matei a tras cel mai bine în „de
cada" a patra (97 p).

La juniori, Liviu Stan a acumu
lat un punctaj de valoare medie, 
iar Marinică Trușcă a concurat 
mai slab.

în cea de a doua zi a compe
tiției, sîmbătă, trăgătorii români 
concurează cu garnituri complete: 
la pistol Dan luga, Lucian Giușcă, 
Alexandru Gered și Mihai Teodor, 
iar la pușcă Petre Sandor, Ștefan 
Caban, Eugen Satala și llie Co- 
dreanu.

REZULTATE — pistol 4 f fe
mei (41 concurente din 11 țări, 7

LINZ, 
trimisul

Cu

telefon, de la

de participant! 
la această edi- 

europene de tir

recorduri mondiale și eu-

cei trei sportivi români, 
vineri pe standuri, cel

4 ia
Oh

5 B -hn

Matei — pe locui

ANIȘOARA MATEI

(U.RSSJ 
european 
Saritonov 

HoGitz 
Zsohar

echipe): 1, Zinaida Simoniad
• (U.R.S.S.) 384 p — nou record 

mondial (v.r. 379) ; 2. Nina Storia- 
nova (U.R.S.S.) 381 p. 3. Nădejde 
Ibraghimova (U.R.S.S.) 377 p (91 —

94 — 98), 4. Anișoara Ma

031
Pisiol 40 f juniori

11 țâri. 7
Serghei Steriindsk

record

Intre j. o. și primul campionat mondial la Înot

• 588 de recordori Mțioarie ■ piscina de la Munchen • La

Runda a remizelor

la Malaga

tei
92
fer . „ ___
Havsteen (Danemarca) 370 p.
echipe : 1. U.R.S.S. 1142 p — nou 
record mondial (v.r. 1125), 2.
R.F.G. 1100 p, 3. Suedia 1095 p, 
4. Polonia 1092 p, 5. .Marea Bri-

(România) 376 p (94 — 93 —
— 9"), 5. Margarete De Key- 
(Olanda) 372 p. 6. Ana Ase

Pe

A ÎNCEPUT „CUPA PRIETENIA" LA PATINAJ VITEZĂ

REZULTATE MEDII
ÎN PRIMA PROBĂ

UJL&S. 
european 
1 118 p.

10*7 p. t
Pușcă

te din 13 țări. 8 echipe) : L Nădej
di Zibalova (T.RJvS.) 381 p — 
campioană europeană. 2. Marga 
Nabel (RJ).G.) 379 p, 3. Kira Boj- 
ko (U-RKS.) 378 p. 4. Mirian Ma- 
sici (Iugoslavia) 378 p. 5. Elisabet 
Behmerth CR.F.G.) 377 p. 6. Elke 
Becker (R.F.G.) 377 p. Pe echipe: 
1. U.RSS. 1135 p — nou record 
mondial, 2. R.F.G. 1117 p, 3. Polo
nia 1115 p, 4. Iugoslavia 1112 p. 
5. R.D.G. 1111 p, 6. Austria 1 102 
p. Pușcă 40 f juniori (42 concurenți 
din 14 țări, 10 echipe) : 
Kowalewska (Polonia) 
nou record european.
Pugovski (U.R.S.S.) 384 
sandru Mitrofanov (U.ILS.S.) 378 
p, 4. Ștefan Thynell (Suedia) 378 
p. 5. Zoran Simoviei (Iugoslavia) 
378 p, 6. Karlheinz Eberl fR.F.G.) 
376 p. Pe echipe : 1. U.R.S^. 1131 
p, 2. R.F.G. 1 125 p. 3. Iugoslavia 
1 125 p. 4. Polonia 1121 p, 5. Sue
dia 1 117 p. 6. Norvegia 1099 p.

întrecerile se încheie sîmbătă. cu 
probele de pușcă și pistol seniori.

Constantin COMARNISCHI

L Elsbyeta
387 P —
2. Serghei
p, 3. Alek-

RIAZAN, 16 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

După o călătorie de 130 minute 
cu avionul pînă la Moscova, după 
un scurt popas în capitala sovie
tică și apoi la capătul unei călă
torii de aproape trei ore cu trenul, 
lotul patinatorilor români a sosit în 
orașul care găzduiește cea de a 
■IV-a ediție a concursului interna
țional de patinaj viteză „Cupa prie
tenia". Miercuri, la miezul nopții, 
cind mica noastră delegație a a- 
•juns la Riazan, erau sosiți aici par- 
■ ticipanții la competiție din R.P.D. 
Coreeană, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă, Polonia, Un
garia și bineînțeles, reprezentanții 
Uniunii Sovietice.

Programul zilei de joi a fost neaș
teptat de plin : sportivii au făcut în 
cursul dimineții antrenamente de 
acomodare pe pista naturală a sta
dionului Spartak, după-amiază au 
vizitat cu autocarele orașul, apoi 
.muzeul municipal, jar conducăto
rii și antrenorii delegațiilor au luat 
parte la o întîlnire prietenească cu 
oficialitățile locale și la reuniuni 
tehnice pregătitoare competiției.

Concurenții au fost împărțiți în 
trei grupe valorice. Antrenorul lo
tului nostru. Petre Tivadartf, a al
cătuit următoarele formații pentru 
cele patru probe din poliatlonul 
mic : grupa I — Sanda Frum. I.a- 
dislau Focht și Gheorghe Dumi
trescu : grupa a Il-a — Eva Szi- 
geti, Laszlo Lazar și Augustin De
meter.

Vineri, după deschiderea festivă, 
s-a dat startul în prima probă — 
1 500 m fete. Concursul a început 
la numai minus 2 grade și cu un 
vînt slab, dar pe parcurs tempera
tura s-a ridicat, ceea ce a determi
nat scăderea vertiginoasă a coefi
cientului de alunecare a gheții. Din
tre cele 34 de tinere patinatoare 
am remarcat doar cîteva sportive 
care s-au detașat, dar în general.

rezultatele au fost mediocre. Cele 
două reprezentante ale țării noas
tre, Sanda Frum și Eva Szigeti au 

au 
„----- ... uai au
încetinit ritmul în ultiitiul tur și au 
ocupat locuri periferice, cu rezul
tate cu mult sub posibilitățile lor 
reale.

REZULTATE TEHNICE — 1500 
m fete : 1. Ute Diks (R.D.G.) 2:32,21,
2. Brigitte Menel (R.D.G.) 2:36,66,
3. Tatiana Timoșina (U.R.S.S.)
2:39,80, 4. U Sunx-Hi (R.p.D. Co
reeană) 2:40,14, 5. Liubova Paga- 
daeva (U.R.S.S.) 2:40,21, 6. Poșa
Ravzitinova (U.R.S.S.) 2:40,22... 23. 
Sanda Frum 2:51,71... 30. Eva Szi
geti 3:01,90. La ora convorbirii tele
fonice se dispută proba de 3 000 m 
băieți.

pornit „tare", aproape 700 m 
„mers” în grafic de record, dar

Traian IOANIȚESCU

Astăzi și mîine se desfășoară la 
Sofia întrecerile celei de a IV-a 
ediții a Campionatelor europene 
universitare de atletism. După cum 
sîntem informați, pe listele de con
curs au fost înscriși peste 300 de 
sportivi din 14 țări printre care 
V.R.S.S.. R.D. Germană, Cehoslova
cia, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, 
Bulgaria și Românii.

în programul întrecerilor figu
rează toate probele clasice ale 
concursurilor de sală. De altfel, a- 
ceastă competiție reprezintă pentru 
cei mai mulți din cei aflat! în aces
te zile la Sofia o veritabilă repe
tiție înaintea campionatelor euro
pene de la Rotterdam.

Țara noastră va fi reprezentată

PRIMA EDIJIE
A C. M. UNIVERSITAR
LA TENIS DE MASĂ
între 20 și 25 februarie, Ia Ha- 

novra (R. F. a Germaniei) se vor 
desfășura întrecerile primei ediții 
a Campionatelor mondiale universi
tare de tenis de masă- în program 
figurează competiții pe echipe și în
treceri la cele cinci probe indivi
duale.

La aceste campionate, țara noas
tră va fi reprezentată de E’.emora 
Mihalca-Vlaieov, Carmen Crișan. 
Maria Korodi (la feminin) și de 
Serban Dobosi. Gheorghe Teodor și 
Iancu Sîngeorgean (la masculin).

Ceea ce specialiștii an întrevăzut 
pe vremea Olimpiadei mexrrane am 
trăi: cu toții In 1972. Xe este încă 
vie declarația antreoomlul Sberman 
Chavcor, care a construi: triplul suc
ces din piscina Alberca al mare: sale 
campioane. Debbie Meyer. De atunci, 
el ne-a atras atenția ci recordurile 
elevei sale vor fi por ti simplu 
spulberate ia MOacben k eâ foarte 
puțini dintre cei medaliați în 1968 
vor mai prinde urmă—are le finale 
climnice.

Adevărul este că asemenea prezi
ceri nici nu erau prea greu de făcut 
dacă von ține cont de uriașa dezvol
tare pe care a cunoscut-o a-est sport, 
al doilea In ierarhia JjO. Noile me
tode de pregătire intensivă, barate 
pe organizarea cattgnriiJcr de virstă 
ale copiilor, pe de o parte, și spori
rea continuă a numărului rosnpetiți- 
ilor de amploare, care au cuprins pe 
cei mai buni sportivi din Europa, 
America. Australia. Asia și mai re
cent Africa, pe de altă parte au dus 
mult mai repede chiar cecit era de 
așteptat la spargerea snor limite 
considerate aproape inattesasi’e.

J.O. de la Munchen au însemnat 
un adevărat triumf penam Ir.otisl 
mondial și starurile sale, astfel că nu 
In med întlmoiâtoe. In anul celei mai 
puternice Olimpiade, do: dri.tre re
prezentații săi, Mark Spitz 
Gould, au cules — pe baza 
selor anchete întreprinse 
celor mai buni sportivi ai 
De altfeL sezonul 1972 ne
oferă și alte aspecte inedite 
tru istoria acestui sport. In 
cele 15 probe mmcu&ae s-an stabilit 
noi recorduri mcodiațe ’ Alte 12 re
corduri europene masctiHne (mai pu
țin probele de Ș.O m liber. IOD m și 
200 m delfin). 12 recccduri mondiale 
feminine fără 10# m spate și 200 m 
bras) și 12 111«I europene femi
nine (fără 100 tn ți 200 m bras)

- ■ - ■ . — - nantă I ---
nului. Si tn afara acestora — 588 de 
noi perlataanțe optime ale diferitor 
țări, care r-biin^zâ efectul general 
al majorității perfenaerflor de 
apropia rezultatele oe cel mai

și Shane 
rumeroa- 

iaurii 
lumii. 

mal 
pen
toate

a-și 
înalt

Un alt exemplu ecevingămr 
oferă o ușoară eemparatie a i 
mai bune perfonsanțe iha 1971 
1972. Liderii tabelei
+J0 m liber, ‘.5J0 m liber. 100 m bras 
(bărbați) si 100 m spate (feminin) din 
1971 s-ar afla, en imitatele lor, abia 
pe poziția a VH-a in listele anului 
trecut, iar cai de ia UO m delfin și 
20# m mixt (liMinfei) abia pe locul 
IX. In sflrgit. prima performeră a 
lui 1971 la 4#9 m mixt ar deține In

Tmător doar lo-

libe

X’_
♦x

nl-1 
celor 

ți la 100 m liber,

de un lot destul de' nu 
rîndurile sale se află R. 
Natalia Andrei. Maria 1 
n3 Popescu-Gheorghiu, 
trescu. Constantin Stan. 
Tudor. Zoltan Gaspar. Ș 
zareseu. Csabj Dosi. Nich 
Comei Scales. Mihai Pur

la ierarhia vatailor ultimului se- 
r ~ «fct prea pupae modificări. 
Spartirfi mn S.U_A_ au dominat la 
iaă dembvarie ia disputa cu repre- 

si ai Australiei. E-- .T-e. US

se'
aC

X-J
9

litate: Nicolae Peria. Mihai Ne- 
eomireano. Vasale Sâruraa. Mihai 
7-aharia și Gabriel OanX $i aces
tora competiția din capria'a Bclxa-

realizare a baremur-.loc pm-—i >.
pr

Shane Gould cu nede.s 
pârțita sa mascotă.

drept, la MUnchen, ei au 
mod i

Runda a 6-a a turneului interna
țional de șah de la Malaga a fost 
o rundă a remizelor. Egalitatea a 
fost consemnată în partidele: 
Gheorghiu — O’Kelly; P*rma — 
Pomar ; Benko — Medina; Quin
teros — Filip ; Bellon — MatanoviOl 
și Martz — Rossolimo. Singura vic
torie a obținut-o filipinezul Torre, 
care a cîștigat în 39 de mutări la 
spaniolul Ruiz.

în clasament continuă să conduct 
marele maestru român Florii) 
Gheorghiu și argentinianul Miguel 
Quinteros cu cîte 4 p.

TllDNEE DE TENIS

, _ , _ pierdut în
mod neașteptat cîteva probe în care 
porneau favorițis 100 și 400 m mixt, 
atit la băieți, cît și la fete; In ansam
blu însă, nord-americanii dețin încă 
o superioritate ce nu poate fi con
testată, și care mai plastic se poate 
exprima prin organizarea „pe hîrtie" 
a unui triunghiular pe baza prime
lor două performanțe ale anului. Re
zultatele meciurilor directe ar arăta 
astfel: S.U.A.—Australia 110—43 (m) 
și 87—59 (f); S.U.A.—Europa 105—48 
(m) si 91—55 (f); Europa — Australia 
97—56 (m) și 81—65 (f).

Printre celelalte țări al căror spor
tivi au contribuit în mod efectiv la 
această viguroasă revoluție pe planul 
cifrelor se mai numără R.D. Ger
mană, R. F. a Germaniei, Canada, 
Ungaria, U.R.S.S. și într-o mai mică 
măsură Suedia, Japonia, Olanda, și 
Marea Britanie. Faptul ne arată că 
nici la finele acestui nou ciclu olim
pic, numărul țărilor al căror înotă
tori aspiră la locuri fruntașe nu 
crescut; dimpotrivă chiar, el pare 
fie în scădere.

Vom constata oare același lucru 
după primul campionat mondial al 
cestui sport, la care vom asista

țări cu mai mici veleități de domi
nare a acestui sport posibilitatea de 
a ajunge în finalele unei competiții 
de asemenea amploare și de a-și mă
sura forțele cu cei mai mari campi
oni.

Un prim record al C.M, de la Bel
grad a și fost stabilit: la ultimele 
J.O. s-au prezentat la start concu
renți din 59 de țări, iar pentru 
„mondiale" și-au confirmat pînă în 
prezent participarea sportivi din 71 
de țări, printre care și România. Cît 
despre performanțele în sine? Cine 
mai îndrăznește oare să facă acum 
vreun pronostic cînd și fetele de 16 
ani au ajuns să înoate „maratonul" 
celor 15 sute în mai puțin de 17 mi
nute!...

Adrian VASIL1U

CALGARY. — S-au încheiat întîl- 
nirile din turul doi. J. Fassbender 
(R.F.G.) l-a învins cu 6-—7, 6—2, 6—4 
pe P. Szoeke (Ungaria), iar Pat Cra
mer (R.S.A.) a dispus cu 7—5, 6—2 
de John Cooper (Australia). Au în
ceput meciurile din cadrul probei 
de dublu masculin. în primul tur, 
Ion Tiriac (România) și Juan Gisbert 
(Spania) au învins cu 6—4, 7—5 cu
plul Bardsley 
(Austria).

Invingînd 
dianul Tony 
român Ion Tiriac s-a calificat în tu
rul III al probei de simplu de la 
Calgary.

TORONTO. — Cunoscutul jucător 
american Stan Smith l-a învins cu 
6—4, 6—3 pe compatriotul său H. So
lomon, iar suedezul O. Bengston a 
dispus cu 7—5, 6—2 de australianul 
C. Dibley. Alte rezultate : Stone — 
Lutz 6—3, 3—1 (ab) ; Emerson — Dent 
3—6, 6—4, 6—3.

COPENHAGA. — Campionul ceho
slovac Jan Kodes l-a învins cu 7—5, 
6—2 pe australianul Fred Stolle, iar 
Marty Riessen a dispus cu 4—6, 6—3,
6— 3 de Pierre Barthes. în alte două 
meciuri disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Rosewall — 
Chanfreau 6—3, 4—6, 6—0 ; Crealy — 
Lall 3—6, 6—3, 6—0.

LUCERNA. — Proba de simplu a 
fost cîștigată de jucătorul francez J.C. • 
Barclay. In finală, el l-a învins cu
7— 5, 6—1 pe elvețianul S. Blatter.

(Canada) — Hans Kary
cu 7—5, 7—6 pe cana- 
Bartheley, tenismanul

a 
să

FIȘIER
și a- 

__  - . . în acest an? După îndelungi încercări 
infructuoase, visul organizării unei 
competiții supreme a devenit reali
tate. La Belgrad, în prima decadă a 
lunii septembrie, vor fi desemnați cei 
dinții campioni ai lumii, titluri pen
tru care vor concura — cu excepția 
lui Mark Spitz și Mike Burton — 
toate marile vedete pe care le-am 
aplaudat în Olympia Schwimmhal- 
le din MUnchen. De data aceasta 
însă, fiecare țâră nu va putea înscrie 
decît doi concurenți de probă. Mă
sura luată de biroul F.I.N.A,, încear
că să sprijine dezvoltarea cît mai 
largă a înotului în toate țările de pe 
glob, sâ ofere reprezentanților unor

ROSEMARIE WITSCHAS

CAMPIONA TELE MONDIALE DE BOX AMATOR 
NU VOR MAI AVEA LOC IN 1973!

MOSCOVA. IC (Agerpres). 
PtjsbI catspțonat mondial de 

laîoeOor. care urma să se 
* ia tema august 1973 in Ja- 

bu va mai avea loc in pe- 
k respectivă. Despre aceasta a 
MCK președintele A.I.B.A., R. 
2. intr-o convorbire telefoni- 
rtată cu Asociația europeană 
or asrater. cu sediul la Mos- 
Preseăintele A.I.B.A. a de-

X.

box 
des-

japoneză, care 
de a găzdui a-

y*1,7^L

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

clarat că federația 
și-a luat obligația 
ceste întreceri la Osaka, a renunțat 
la rolul de organizator din lipsa 
mijloacelor financiare. Probabil că 
aceste campionate nu vor avea loc 
mai devreme de anul 1974. în pre
zent există însă un nou candidat, 
orașul canadian Montreal, gazda 
viitoarelor Jocuri Olimpice. Noul 
loc și noua dată a disputării Cam
pionatelor mondiale rezervate bo
xerilor amatori vor fi stabilite cu 
prilejul reuniunii Comitetului Exe
cutiv al A.X.B.A., ce va avea loc în 
lung septembrie 1973.

A început să practice sportul în 
școală și s-a afirmat în 1966, la 14 
ani, cu prilejul întrecerilor pionie
rești ale Spartachiadei din R.D. Ger
mană. Trecînd ștacheta ridicată la 
1,46 m, Rosemarie a atras repede a- 
tenția tehnicienilor, fiind încadrată 
îîn același an în grupa de începători 
a clubului atletic din Cottbus. Așa 
și-a început cariera tînăra atletă năs
cută la 4 aprilie 1952, în orășelul 
Lohs (Hoyerswerde).

La 15 ani, deci după numai un an 
de antrenament serios, atinsese înăl
țimea de 1,65 m. Și Witschas, am
bițioasă și extrem de receptivă ia 
sfaturile antrenorului său Erhard 
Miek a urcat continuu ștacheta : 
1.71 m — 1968, 1,76 — 1969, 1,77 — 
1970, 1,81 m — 1971 și 1,85 m — 1972.

Avînd o înălțime de 1,75 m și o 
greutate de 59 kg, cu o neobișnuită 
detentă și multă suplețe. Rosemarie 
Witschas a ajuns destul de repede 
cu rostogolirea sa ventrală în rîndul 
celor mai bune săritoare din lume. 
Anul trecut, înaintea J.O., ea obți
nuse rezultatul de 1,84 m cu care a 
fost selecționată în iotul olimpic. In 
marea întrecere de la Munchen însă, 
deși a mai adăugat 1 cm recordul 
personal, nu a ocupat decît locul 
VII. Această seminereușită a ambi
ționat-o mai mult pe tînăra sportivă. 
Ea a continuat antrenamentele în 
lunile de toamnă și iarnă, realizînd 
recent. într-un concurs desfășurat la 
Berlin, performanța de 1,91 m — 
record mondial de sală.

După Iolanda Balaș, Rita Schmidt- 
Kirst, Ilona Gusenbauer, Iordanka 
Blagoeva și Ulrike Meyfarth — este 
a 6-a atletă din lume care depășește 
limita celor 190 cm. Rosemarie Wit
schas este despărțită acum de nu
mai 3 cm de recordul lumii în aer 
liber (deținut de Blagoeva), înălțime

— cel puțin așa afirmă antrenorul ei 
Miek — care îi este pe deplin acce
sibilă.

PREGĂTIRILE HOCHEIȘTILOR BULGARI

Hocheiștii bulgari se află în plină 
pregătire în vederea apropiatului 
campionat mondial (grupa C) care 
se va desfășura în Olanda. Evolu
ția în general satisfăcătoare Ia edi
ția de acum un an desfășurată la 
Miercurea Ciuc, a determinat fede
rația de specialitate din Bulgaria 
să-și continue eforturile menite să 
asigure o comportare superioară pe 
patinoarele din „Țara lalelelor1*, 
în acest scop a fost angajat antre
norul sovietic Veniamin Aleksan
drov, ajstat de Pantalei Pantev, 
care ani de-a rindul s-a aflat la 
conducerea tehnică a naționalei 
bulgare. O primă măsură a lor a 
fost de a remania echipa cu cinci 
jucători tineri. De un real folos se 
va dovedi recenta inaugurare în 
orașul Stara Zagora a noului pati
noar 
oferi 
re.

va
excelente de pregăti-

artificial (60/30 m), care 
condiții

Spre deosebire de anii precedent!, 
în actualul sezon programul de pre
gătire al hocheiștilor bulgari cu
prinde numeroase întîlniri interna
ționale. Acestea au început in pri
ma jumătate a lunii decembrie 
cind reprezentativa Bulgariei a sus
ținut 4 întîlniri în Olanda cu echi
pe de club. A urmat participarea 
la turneul dotat cu „Cupa Pondi* 
din Danemarca. Apoi, la 
hocbeiștii bulgari au jucat in 
rînduri cu formația Sparta din 
ga. Utile s-au dovedit și cele 
partide susținute în Franța în 
pania reprezentativei acestei 
în continuare, la Stara Zagora. sint 
programate alte meciuri cu forma
ții din străinătate. în fine, la 3 
martie echipa de hochei a Bulga
riei va pleca pentru două meciuri 
în Belgia, după care se va îndrepta 
spre Olanda.

Sofia 
două 
Pra- 
douâ 
com- 
tări

ÎNDES, la Havana, de un repre- 
ae=tan: al gazdeloi viitorului Fes- 
: vaL a fast primită cu deosebită 
Stfefacțîe. Astfel. Mario Riva Pat- 
tenoQ, director al INDER-ului a 

-In calendarul 1973 al 
participârflw sportivilor Cubei din- 
cel* de hotare, va fi inclusă și a- 
cesstâ prezență — pentru prima 
•eră — la competițiile organizate 
<?■ orrinul de presă al Partidului 
evmu-îist austriac. Alături de alți 
«țurtrvi. boxerii noștri vor concura 

idml acestui puternic test al 
rimului

ziua de

O VIATĂ DEDICATĂ ȘAHULUI

2 februarie, telefonul 
Belgrad a marelui

în 
locuinței din 
maestru iugoslav Svetozar Gligorici 
a fost solicitat de neîntrerupte ape
luri, ca la o mare centrală telefo
nică. Ilenumărați prieteni și admi
ratori al marelui șahist iugoslav au 
ținut să-l felicite personal, pentru 
împlinirea a 50 de ani de viață.

In articolele apărute în presa 
iugoslavă de specialitate, cu acest 
prilej, este relevată prodigioasa ac
tivitate dusă de Gligorici pe tărî- 
mul șahului. Dacă scădem perioa
da petrecută în rîndurile Armatei 
de eliberare a Iugoslaviei, în timpul 
celui de al doilea război mondial, 
Gligorici și-a dedicat aproape 35 
de ani activității șahiste. Indife
rent dacă 
efectiv în 
că șahistă 
reporter.

în 1938,
Gligorici se distinge în cadrul tur
neului de șah de la Belgrad și de
vine cel mai tînăr maestru inter
național pe care l-a avut vreodată 
Iugoslavia. După război, el obține 
primul său mare succes în 1947.

Nenumărate 
locuri fruntașe în ma- 
intemaționale îi com- 
impresionantul paima-

ani, Svetozar Gligorici

a fost vorba de jocul 
competiții, de publicisti- 
sau de activitatea de

cind era încă licean,

cind cîștigă turneul de la Varșovia, 
înaintea viitorului campion mon
dial. V. Smîslov. Devine mare ma
estru și conduce echipa iugoslavă 
la victorie în Olimpiada de sah de 
la Dubrovnik. 1950.
victorii sau 
rile turnee 
pletează azi 
res.

La 50 de
se află în plină activitate creatoa
re. Emisiunile sale din cadrul pro
gramelor de radio și televiziune 
sînt urmărite cu deosebit interes 
în întreaga Iugoslavie.' Receit a 
apărut cartea sa desnre ..Meciul 
secolului" dintre Fischer și Spas
ski, un adevărat best-seller. în afa
ra edițiilor în limbile slrbă și 
croată, ea a fost tradusă In engle
ză. rusă, spaniolă sl germană, cu- 
noscînd un succes fără precedent.

BOXERII CUBEI VOR EVOLUA 
IN EUROPA

Este cunoscută pretutindeni clasa 
înaltă a boxerilor cubanezi, lau- 
reați a numeroase mari competi-

SERGHEI BELOV

amator".

MARTINE COUTTET (franța) 
CONDUCE ÎN „CUPA
EUROPEI» IA SCHI

MUNCHEN, 16
„Cupa Europei" la 
mat, în stațiunea 
Garmisch Partenkirchen, o nouă 
probă feminină de slalom uriaș. 
Victoria a revenit sportivei elveție
ne Bernadette Zurbriggen, care a 
realizat timpul de 1:25,02. Pe locu
rile următoare s-au clasat schioa- 
rele vest-germane Roși Mittermaier 
1:25,37 și Traudl Treichl 
Concurenta franceză 
Couttet, una dintre 
cursei, a ocupat locul 9

în urma rezultatelor
te în această probă, în clasamentul 
individual feminin al „Cupei Euro
pei" continuă să conducă Martine 
Couttet (Franța), cu 166 p. urmată 
de Martine Ducroz (Franța) 144 p 
și Bngitte Hauser (Austria) 113 p.

(Agerpres).
schi a progra- 

vest-germană

1:25.86. 
Martine 

favoritele 
cu 1:26,98. 
înregistra-

lumea baschetului, numelePentru __ ___________ „
lui Serghei Belov — căpitanul cam
pionilor olimpici și al campioanei 
Uniunii Sovietice, echipa Ț.S.K.A. 
Moscova — are o deosebită rezonan-

ță. Deși măsoară numai 1.90 m tnăi- 
țime, cu care în mod practic nu ai 
șanse prea mari de reușită în fața 
giganților, la lupta sub panou, bas
chetbalistul sovietic și-a cucerit în 
ultimii ani o deosebită faimă prin 
deosebitele-i calități tehnice, care-1 
fac un veritabil virtuoz al balonului.

Dar Serghei Belov nu este numai 
un desăvîrșit tehnician. El își con
duce partenerii de joc din echipa 
de club sau din cvintetul reprezenta
tiv cu o remarcabilă intuiție. în ace
lași timp. însă, el este și un reduta
bil „puncheur“. care înscrie de re
gulă cîte 20—25 de puncte.

Recent, iubitorii de sport din Ca
pitală și — prin intermediul televi
ziunii amatorii de sport din întreaga 
țară — l-au putut admira pe exce
lentul baschetbalist sovietic cu prile
jul întîlnirii dintre Dinamo Bucu
rești și Ț.S.K.A. Moscova. progra
mată în sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni'4. Ultimele 
sale realizări pe terenul de joc • 37 
de puncte realizate în derbyul cam
pionatului unional dintre Ț.S.K.A. 
Moscova și Jalgiris Kaunas (actua
lul lider). 34 de puncte marcate îm
potriva lui Ignis Varese și realiza
rea coșului victorios în ultima se
cundă a partidei Ț.S.K.A. — Slavia 
Praga. desfășurată la Moscova, cînd 
scorul era de 76__75 pentru praghezi!

La 29 de ani. Serghei Belov are îp 
de 
de

vitrina sa cu trofee o medalie 
campion olimpic și 3 medalii 
campion al continentului.

TELEX • TELEX @ TELEX
In localitatea Cubertina (Ca

lifornia) a avut loc o întîlnire 
ce polo intre reprezentativa 
Uniunii Sovietice, campioană 
olimpică, și o selecționată stu
dențească din orașul San Jose. 
Jucătorii sovietici au învins cu 
scorul de 19—6.

Lunecuțul pe gheată, una din 
lor moscoviți, pe timp de 
aceste zile de februarie In 
și pe nenumăratele oglinzi 
artificiale, numeroți micuți
noastră — au putut fi văzuți, in orele libere, practicindu-ți sportul 
preferat.

eocupările favorite ale școlari- 
ta-nd. tt-a găsit numeroși adețJi Ji I” 
parcurile capitalei Uniunii Sovietice, ea 
de gheață ale patinoarelor naturale ji 
patinatori — ca aceștia din imaginea

Cu recentul concurs desfă
șurat la Goteborg s-au înche
iat întrecerile eamplonatutuî 
mondial rezervate sprinteri
lor ghețî! care au trecut la 
profesionism. Titlul a revenit 
multiplului campion olimpic. 
Ard Schenk, -are a fost cro
nometrat 
2:03.3 la

cu 49.6 la 500
1500 m.

m și

Fotn: A.P.N.
ligii europeneîn Cupa _

tenis de masă, în orașul
la

_ ________ __________ Hat-
tersheim s-au intflnit echipele 
R.F. a Germaniei și Ungariei. 
Jucătorii maghiari au obținut 
victoria, cu scorul de 6—1. In 
formă deosebită s-a dovedit

jucătorul maghiar Klampar, 
care a obținut trei victorii. 
Lieck (R.F. a Germaniei) a 
dispus CU 20—22, 21—19, 22—20 
de Jonyer.■
Campionul european de
I- —' ~“ZL, _
Bugner urmează să-1 
nească oficial pe 2‘.___
Bepi Ros. Meciul urmează 
se desfășoare la Trevlslo. 
apropiere de Veneția, 
cursul verii. Ros, tn vlrstft 
30 de ani. este campionul Ita
liei. El atacă pentru prima 
oară titlul continental. Bepi
Ros a obținut pînă acum două 
victorii tn fața colosului 
Dante cane (Italia).

echilibrat. handbaliștii din 
R.D. Germană au obținut vic
toria la limită, cu scorul de 
16—15 (8—6).

Campionul european de box 
U categoria grea, englezul Joe 

-----  “ * întll- 
ltalianul 

să 
în 
în 
de

i ță-
mas-

Continuîndu-și turneul în 
rile nordice, selecționata i.... 
culină de handbal a R.D. Ger
mane a jucat la Skien. in 
compania reprezentativei Nor
vegiei. La capătul unul meci

Concursul internațional atle
tic de sală desfășurat la Ma
drid a fost dominat de spor
tivii polonezi, tn cursa de 60 
m. Nowozs a fost cronome
trat tn 6,6, Iar în proba 
60 mg., pe primul loc s-a 
tuat Wodzinskl cu timpul 
7.7.■
Peste 35 ooo de spectatori 
fost prezenți la Atena ia 
cui internațional de fotbal 
dintre echipele Panathinaikos 
Atena și Ferencvaros Buda
pesta. Fotbaliștii maghiari au 
terminat Învingători cu scorul 
de 3—1 (1—1).■
La Kilmarnock s-au înttlnit, 
intr-un meci internațional a- 
mical de fotbal, selecționatele 
de tineret ale Scoției șl An
gliei. Fotbaliștii englezi au 
terminat învingători cu scorul 
de 2—1 (0—1).

de 
si
de

au
10-

S-a stabilit ca pugiliștii 
mexicani Rodolfo Martinez și 
Rafael Herrera să se întilneas- 
că pentru desemnarea campio
nului mondial la categoria co
coș ambele versiuni (W.B A 
și W.B.C.). Meciul va avea loc 
la 14 aprilie 
(Mexic).
9
în cadrul unei 
a avut loc pe 
Milano, ciclistul italian _.. 
Castoldi a stabilit un nou re
cord al orei în proba cu an
trenament mecanic. El a par
curs într-o oră 68 827 km. “ 
chiul record 
și aparținea 
wayes.

După 72 de ........ .............. ......
în Cursa ciclistă de șase zile 
de la Milano continuă să 
conducă perechea Patrick Ser- 
cu — Julien Ștevens. cu 188 p. 
Urmează în /clasament cuplu
rile Gianni Motta — Alain 
van Lancker 165 p. și Dieter 
Kemper   A or bort Seeuws 
143 p.

la Monterrey

tentative care 
velodromul din

Ettnre

ve-
era de 64 185 km 
francezului Bro-

ore de întreceri,
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