
ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 22 februarie 1973 a arat 

loc, Ia Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat, prezidați de to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat.

La ședință au participat ca invitați 
miniștri și alți conducători ai orga
nelor centrale de stat, precum și pre
ședinți ai unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut si 
adoptat: decretul privind conducerea 
ministerelor și a celorlalte organe 
centrale ale administrației de stat pe 
baza principiului conducerii colective: 
decretul privind înființarea, organi
zarea și funcționarea Consiliului Fi- 
nanciar-Bancar: decretul privind or
ganizarea și funcționarea consiliilor 
și comisiilor tehnico-economice: de
cretul privind evaluarea în cîmp a 
producției agricole vegetale; decretul 
privind dreptul Ia conferirea Ordinu* 
lui Muncii clasa I unităților agri
cole socialiste care realizează pro
ducții mari: decretul cu privire la 
gospodărirea anvelopelor și camere
lor de aer: decretul pentru modifi
carea Legii nr. 7 1971 privind orga-

nizarea și dezvoltarea activităților ia- 
dustriale, de prelucrare a produselor 
agricole, construcții și prestări de 
servicii In unitățile aparținiad eon 
siilor populare, cooperației agricole, 
meșteșugărești și de r»ut—: decre
tele privind unele modificări ale Le
gii nr. 53 IMS pentru organizarea ju
decătorească, ale Codului de proce
dură civilă, ale Legii ar. 59 1944 pri
vind comisiile de judecată, precum si 
ale decretului privind organizarea șî 
funcționarea Ministerului Justiției. '

Consiliul de Stat a ratificat Con
venția privind colaborarea in naviga
ția maritimă comercială. încheiată la 
Budapesta la 3 decembrie 1971.

Toate decretele adoptate au fost, 
in prealabil, dezbătute și avizate fa
vorabil de comisiile permanente de 
specialitate ale Marii Adunări Națio
nale. precum și de Consiliul Legis
lativ.

Consiliul de Stat a examinat ra
poartele comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale care, din 
însărcinarea Consiliului de Stat, an 
analizat: modul de aplicare a dispo
zițiilor Legii nr. 7 1971 privind orga
nizarea și dezvoltarea activităților

industriale, de prelucrare a produse
lor agricole, construcții și prestări 
de servicii in unitățile aparținind 
eonaOBur populare, cooperației agri
cole. meșteșugărești și de consum; 
medul cam Ministerul Industriei Chi
mice s-e preocupat de asigurarea cu 
materii primt și auxiliare a princi
palelor aaități beneficiare, de intrarea 
in funcțiune a noilor capacități de 
producție u de realizarea parame
trilor proiectați ta instalațiile puse 
in funcțiune: medul de aplicare a 
dispozițiilor Legii nr. 71 1M9 privind 
contractele economice.

Ia urma dezbaterilor care au avut 
Ioc. Consilia! de Stat a aprobat con

tate de r—inii» permanente ale Ma
rii Adunări Națiunile și a drspns ca. 
atit C auriii ui de Mmestzx cit și mi
nisterele șa a*e organe centrale că 
ia măsuri pentru adori rti lor la iu- 
deplinire vi să iniormear Consiliul de 
Stat asupra măsnrilar adoptate.

Consiliul de Stat a examinat apoi 
unele cereri de gragere.

LA PLENARA CLUBULUI „CEAHLĂUL- PIATRA \EA\1T
......... ..........
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O TEMĂ DE ACTUALITATE: SPAȚIILE DE JOACĂ, SPORT Șl AGREMENT ÎN CARTIERE 
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CEHOSLOVACIEI

CUPA DE CRISTAL PIAȚĂ, AUTOSTRADĂ SAU TERENURI DE SPORT?

v mice

dezinteresului față de 
terenurilor disponibile 

sportului și agrementu-

glijenței și 
transformarea 
în oaze ale 
lui, în teritorii ale copiilor.

re^LT

SPIRIT COMBATIV. ATITUDINE EXIGENTA
FAȚĂ DE LIPSURILE DIN ACTIVITATEA

SPORTIVA DE PERFORMANTA
Plenara clubului „Ceahlăul", des

fășurată recent, a analizat în pre
zența activului salariat și nesala
riat, a numeroși invitați, animatori 
ai mișcării sportive din municipiul 
Piatra Neamț, munca depusă în 
anul 1972, stabilind totodată mă
suri pentru îmbunătățirea activită
ții în 1973.

Darea de seamă prezentată a 
evidențiat unele succese demne de 
remarcat, printre care sporirea nu
mărului sportivilor din secțiile de 
performanță, prestigioasa activitate 
a celei mai tinere secții a clubului 
— cea de canotaj, atingerea unor 
obiective prevăzute pentru anul 
1972, depășirea planului de venituri, 
sporirea bazei tehnico-materiale. 
Așa cum este însă firesc, atit în

darea 
discuții 
critic, combativ, 
ce se fac încă 
„Ceahlăul* și care se cer a fi pat
rie lichidate.

Majoritatea partjctp*a(fjx la dis
cuții cit și ponderea p-i’xipa'l a 
măsurilor etabilste pentru acest 
au vizat dtsciplineie cu greu-ace 
ansamblul sporuiui de perfects 
ță din Piatra Neamț. In acest con
text s-a ■obDaiat, pe bură drep
tate, că de vreme iaMaptl *e 
așteaptă Ja aUecâsxa.
cunoscut fiind ci craștii de
toate condițiile pentru 
un mare număr de l 
14 000 aflindu-ee în șeoL' și c

A

'Atletul sovietic Valeri Voikin ne-a 
promis o aruncare de 20 m la 

greutate

SE ÎNTREC
Al ROMÂNIEI

• Marile disponibilități 
ale sectorului 4

® In fiecare an un proiect 
și de un deceniu un vast
teren in părăsire

de seamă cit, mai ales, 
au fosț abordate.

r, unele : 
simț-te

• Un nucleu puternic
al inițiativei și spiritului 
întreprinzător; asociațiile 
de locatari

ca

JB"
r a licăr ;

«
• Investiții care stau sub apă 

și lucrări oprite la jumătate

• Cu bomfaerul și ja!ba-n 
proțap impotriva 
jocului copiilor *

Deși se află doar la cea de 8 
Vl-a ediție, „Cupa de cristal- are 
un frumos renume în atleti^nu! 
internațional. Organizatorii aceste: 
întreceri indoor au avut grijă să 
plaseze în fiecare an competiția cu 
cel mult două săptămin: înaintea 
campionatelor europene de sală, pe
rioadă ideală pentru o ultimă ve
rificare sau un test decis_T tn șe
derea obținerii mult-rivnitului ba
rem de participare la camp eeatui 
continental. Aceasta și explică 
prezența pe listele de înscrie- — a- 
proape în fiecare an — a unor spor
tivi de mare valoare, care ulterior 
au obținut succese Și per fot mante

mărturisim că optind, 
i nostru raid- 

— anchetă privind spațiile de 
joocă pertru copii și amenajările 
aporia* dm cartiere, pentru micro- 
rinaai BALTA ALBA — TITAN, nu 
Stoc— că vc — ajunge, in final, la 
co*d*M cc sectorul 4, in care se 

i loami* rizHcte, are cele mai 
■ resort* rin Capitala pentru lea- 

r terenuri corespunzătoare 
petreceru recreative a tim- 
de către toti cetățenii, in-

s că zecile de hectare 
oe cere le-cm intilnit in 

ia*ori MOka prin această oglo- 
•aam* mbaari (*paaaimativ 300 000 
d* laorifeasfi eonrihrie o premiză im- 
partariâ — emfoio. cm spune — 

etast cc eo so se mgteriali- 
za*a m sriri* d*f*ea**ari simple de 
joacă perim capă. in nsîcrocomple- 
■» scor «• s- se og-eesent, realizate 
co cheriăeă târne. Xbuit o In- 
Mte* -.- «a secetă de spirit de 
r-.-cc-ic parseveeei-as sa colaborare 
-re Comsiiiu pco-c' d sectorului, 

iccd* oe 'accnon s rePzțeni: in

Ti rebuie sâ mărturisii 
in codrul primului M * * ~ m eâarl A *4

acest teren din strada Caporal Rutcă, dacă tn locul mormanelor de beton șt fier vechi ar 
zburda copiii în spafiile special destinate lor 1

Raidul nostru anchetă prin cartie
rul Balta Albă — Titan ne-a relevat 
atit rodul unor preocupări evidente 
în acest sens, cit și mostre ale ne-

Dacă pătrunzi în Balta Albă prin 
Bulevardul Muncii, ai imaginea 
blocurilor zvelte, construite vizavi 
de patinoarul „23 August". Dacă 
însă intri pe strada Caporal Ruică, 
frumoasa imagine se estompează 
privind aceleași blocuri din perspec
tiva deloc îmbietoare a unui vast 
teren viran, plin de rămășițe de

etc... Dar cum s-au născut, așa au 
și murit aceste proiecte și terenul 
— ideal pentru sport și joaca mii
lor de copii, prin dimensiuni și am
plasament — a rămas un maidan 
insalubru, înfipt în mijlocul cvar
talului de locuințe.

Din poarta școlii, am privit cu 
nostalgie terenul, împreună cu pro-

rilor din cartier, foști elevi ai școlii, 
care mai vin să-și petreacă o parte 
din timpul lor in curtea școlii, 
stînjenind desfășurarea orelor. Ter
minasem deja nivelarea porțiunii 
respective, cînd ni s-a spus de la 
Consiliul popular al sectorului să 
sistăm lucrările, pentru că acolo se 
va face o piață. Am trecut atunci 
Ia amenajarea unei părți din curtea 
noastră, mai depărtată de clădire. 
Ni s-a spus că într-o perspectivă 
apropiată prin acest loc va trece... 
o autostradă! Și dacă vă mai spu
nem că nici cererea noastră de a

TINERII TENISMENI
trate* of<

□ezsper

Șl
Ca-La sfîrșitul acestei săptămîni, 

pitala țării noastre va găzdui o nouă 
întilnire internațională de tenis. 
Vor sta față în față selecționatele 

/de tineret (sub 21 de ani) ale Româ
niei și Cehoslovaciei. în vederea 
acestei întîlniri, au fost reținuți ur-

mătorii jucători : M. Tăbăraș.

Azi, in sala Floreasca,
r i......... -- — ...... .................... . >

C. 
Curcă, Âl. Dărăban și O- A ilcioiu 
(masculin); Virginia Ruzici, Mariana 
Simionescu și Florența Mihai (fe
minin). Lotul tenismenilor ceho
slovaci urmează să sosească în 
cursul zilei de azi.

întrecerile se desfășoară sîmbă- 
tă și duminică, după un program ce 
va fi stabilit în cadrul ședinței 
tehnice de astăzi. (Continuare fu pap a 2-a)

DIVIZIONARELE
DE BASCHET
îsi reiau întrecerea

Cele 12 echipe masculine parti
cipante la ediția a XXIV-a a cam
pionatului național de baschet își 
reiau disputa, după o întrerupere 
de două luni. Ele vor susține, as
tăzi. mîine și duminică, în sala 
■Floreasca, meciurile primelor trei 
etape ale celui de al doilea tur a! 
competiției, inaugurînd. astfel, se
r-a tur-'eelor care suscită, ue ob.- 
cei, o atractivitate deosebită. Tn 
acest sens, sperăm că fruntașele 
baschetului românesc se vor ridica 
la nivelul așteptărilor și vor fur
niza partide spectaculoase, în care 
efortul fizic, calitățile tehnice Ș_i 
„armele" tactice să se împletească 
armonios. Mai sperăm să remar
căm în jocul divizionarelor A cî- 
teva din învățămintele oferite de 
pasionantele întîlniri internațio
nale desfășurate în iarna acestui 
an în Capitală (în cadrul C.C.E. 
și Cupei cupelor), în primul rînd 
agresivitate în apărare, rapidita 
te și precizie în acțiunile ofen
sive

în ceea ce privește etapa de 
azi, vom scoate în evidență par
tidele I.C.H.F. — Rapid (ora 18.30) 
și Voința — IEFS (20), pe care 
le considerăm echilibrate. Tn cele
lalte jocuri, se întîlnesc formații 
disproporționate ca valoare, deci 
cu favorite, certe, dar care nu 
exclud, totuși, surprizele: Steaua 
— Academia Militară (10), „U“
Cluj — Politehnica Cluj (11.30). 
Universitatea Timișoara — Poli
tehnica București (15,30), Dinamo— 
Farul (17).

O INTERESANTA ȘI UTILA 
CONSFĂTUIRE DE LUCRU

A ANTRENORILOR BUCURESTENI
9

tivitatea depusă de 
profesorii de educație 
meniul sportului de 
Pe marginea acestui 
luat cuvintul cîțiva dintre reputații 
specialiști din Capitală, după care, 
in încheiere, s-au stabilit măsuri 
concrete pentru ca în viitor pro
cesul instruct!v-educativ să cunoas
că un apreciabil progres.

Ieri, din inițiativa Consiliului 
municipal București pentru edu
cație fizică și sport, a avut loc în 
Capitală o consfătuire a antrenori
lor, profesorilor de educație 
fizică și tehnicienilor care-și 
desfășoară activitatea în cluburile și 
asociațiile sportive bucureștene. La 
această ședință de lucru, la care 
au luat parte tovarășii Marin Birje-

ga, vicepreședinte al C.NI ".S.. loan 
Kunst-Ghermănescu. secretar al 
C.N.E.F.S., reprezentanți ai Minis
terului Educației și Învățămîntului, 
ai Comitetului Municipal U.T.C.. ai 
L’.G.S.R., precum și conducători ai 
unor mari unități sportive din 
București, prof. Tudor Vasile, pre
ședintele C.M.B.E.F.S.. a prezentat 
un referat în care s-a analizat ac-

antrenorii și 
fizică în do
pe rformanță. 

referat, au

Vn șirag de asemenea amenajări simple, dar utile, am găsit pe bd. Ion Șulea

beton și fier, de bolovani și gu
noaie. Și peste drum, Școala gene
rală nr. 69 !

Ce se știe despre acest teren ? în 
deceniul care s-a scurs de cînd s-au 
construit blocurile turn, au fost a- 
titea variante privind destinația 
lui. cîți ani au trecut : piață, hală, 
autostradă, terenuri de sport etc.

fesorul de educație fizică Gh. Lă- 
zărescu. „Am vrut să rupem o bu
nă bucată din acest maidan — ne-a 
spus interlocutorul nostru — și s-o 
transformăm în terenuri de sport. 
Mă veți întreba de ce avem nevoie 
de acest spațiu, cînd curtea școlii 
noastre este destul de mare ? Pen
tru că am vrut să-I destinăm tine-

bituminiza restul curții n-a găsit o 
întreprindere de construcții dispusă 
să o onoreze, vă veți putea da sea-

Raid anchetă realizat de 
Paul SLAVESCU 

Emanuel FANTÂNEANU 
Foto : Dragoț NEAGU

(Continuare tn pag. a 2 a)

PE PIRTIILE POIENII BRAȘOV

PARTICIPANȚII LA CAMPIONATUL BALCANIC

bulgari — printre protagoniști • Cursele vor fi cronometrate electronic

POIANA BRAȘOV, 22 (prin te
lefon). Aid, în Poiană, continuă să 
ningă din belșug. Albul imaculat 
a îmbrăcat intr-o mantie minunată 
toată stațiunea.' Organizatorii sint 
încântați, iar zicala „mai bine mai 
tîrziu dedt niciodată" este acum 
la ordinea zilei. Participanții la 
cea de a șasea ediție a Balcania
dei de schi, reprezentanți ai Tur
dei. Greciei, Iugoslaviei, Bulgariei 
și României, sint prezenți cu toții 
in Poiana Brașov. Ultimii sosiți 
joi seara, schiorii bulgari, vor face 
cunoștință vineri cu pîrtiile de an
trenament.

într-o discuție cu confratele 
Emil Antonov de la Naroden 
Sport-Sofia, am aflat că schiorii 
din țara vednă și prietenă au ve
nit dornid de a realiza rezultate 
pe măsura eforturilor depuse în 
pregătirea făcută special pentru 
acest eveniment. De altfel, ziaristul

fondiș-bulgar acordă mari șanse 
tilor Petar Pancov și Luben Toș- 
kov, pe care nu-i vede cum ar pu
tea pierde proba individuală de 
fond. Optimismul robust al lui 
Emil Antonov se îndreaptă și spre 
alpini. Ivan Penev, care se află 
în bună formă sportivă, și tinărul 
Ghiorghi Kodov, clasat primul la 
slalomul paralel din cadrul cam
pionatelor europene pentru juniori, 
disputate în R.F. a Germaniei, au 
mari posibilități de a se număra 
printre premianții probelor de sla
lom și slalom uriaș.

Sus, la Cristianul Mare, teleca- 
bina aduce mereu noi și noi gru
puri de schiori. Antrenamentele și 
coborîrile de acomodare sînt în 
plină desfășurare. Delegatul tehnic 
al Federației internaționale de schi, 
dL Wolfgang Klee (Austria), a în
cercat personal pîrtia de slalom și 
s-a declarat mulțumit întru totul

de starea în care se află. Cîțiva 
zeci de „bătători", cărora li s-au 
adăugat un grup de militari din 
corpul vînătorilor de munte, ta- 
sează zăpada proaspăt căzută, ast
fel ca sportivii să-și poată executa 
antrenamentele în cele mai bune 
condițiuni. De altfel, ratracul func
ționează normal, astfel că totul 
este în ordine.

Pe partea superioară a pîrtiei 
Lupului, slalomiștii trec printre 
fanioane, încîntînd pe cei prezenți.

în această forfotă îi zărim pe 
reprezentanții noștri Dan Cristea, 
Dorin Munteanu, Constantin Văi- 
deanu, Gheorghe Vulpe, Ion Ca- 
vași, Nandor Szabo, Florin Barbu, 
pe Nuți Degeratu, Nela 
Eva Mezel. Ei

Simion,
ocolesc cu multă

Paul IOVAN

(Conlinuare in pag. a 4 a)
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TIMP DE TREI ZILE LA PITEȘTI DE CE NU MAI FURNIZEAZĂ LICEUL NR. 4 —CU PROGRAM „CUPA DE

FESTIVALUL SPORTULUI FEMININ DE EDUCAȚIE FIZICĂ-DIN TIMIȘOARA GIMNASTE DE PERFORMANȚĂ? (Urmare din t>ag. I)

începînd de azi și pînă duminică, 
Fiteștiul va fi gazda unei manifes
tări inedite : „FESTIVALUL SPOR
TULUI FEMININ" — etapa jude
țeană, Organizat de Consiliul jude
țean al sindicatelor, în colaborare 
cu Comitetul județean al femeilor, 
Comitetul județean al U.T.C. și 
Consiliul județean pentru educație 
fizică ți sport, festivalul a atras, 
în etapele anterioare, salariate, uce
nice, eleve în practicarea unor 
sporturi ca săniuș, schi, șah, tenis 
de masă, handbal, volei, popice, 
gimnastică artistică și orientare tu
ristică.

în prima zi, vineri, la Casa de 
cultură a sindicatelor din Pitești va 
avea loc simpozionul „Educația 
fizică și sportul, mijloace importan
te pentru întărirea capacității bio
logice și afirmarea femeii în viața 
socială". Va fi prezentă, printre alți 
invitați, Iolanda Balaș-Soter, maes-

MAI MULTĂ ATENȚIE PREGĂTIRII TACTICE
INDIVIDUALE A HANDBALISTELOR (ll)

Creșterea eficacității în aruncările 
Ia poartă de la distanță — un alt 
aspect care trebuie analizat și a- 
meliorat — alături de ofensivitatea 
despre care am discutat în arti
colul precedent, vor determina e- 
chipele adverse să abandoneze apă
rările retrase și închise. Apărătorii 
vor fi obligați să „iasă“ mai mult 
de pe semicerc. în asemenea con
diții este evident faptul că jucătoa
rele de semicerc (mai ales pivoți i) 
au un teren propice pentru a în
treprinde o gamă maî largă și mai 
vâriată de acțiuni ce sînt speci
fice jocului lor. Dar nu este sufi
cient. Jucătoarele acestor posturi 
trebuie să-șj însușească temeinic 
întregul registru de acțiuni tac
tice si să le aplice în raport de si
tuațiile de joc.

Acțiunile tactice ale jucătoarelor 
de semicerc, pot fi sistematizate în 
trei grupe :

1. Acțiuni pentru demarca iul di
rect. Despre acestea nu vom dis
cuta acum ; ele sînt foarte bine si 
detaliat tratate — descriptiv si 
metodic — în literatura noastră de 
specialitate (ex : paști pivotului).

2. Acțiuni întreprinse în scopul 
de a favoriza cxecuțiil? coechipie
relor. Ele constau fie din execu
tarea blbcalelor la semicerc, pentru 
a face posibile aruncări la poartă 
de la distanță sau pătrunderi, fie 
din „deplasări mătură" prin car? 
apărătorii direcți. angajați în mar
caj strîns, sînt obligați să părăseas
că zona pe care se anticipează fi
nalizarea sau o combinație de pre- 
finalizare.

3. Acțiuni ce intră In construcția 
mijloacelor tactice de bază la rare 
pol participa jucătoarele de semi
cerc : blocaje, paravane, dă și du-te, 
învăluiri. Execuția lor presupune o 
colaborare perfectă în care antici
parea și sincronizarea au roluri de 
o importanță deosebită.

După cum se observă, numărul 
acțiunilor tactice specifice jucătoa
relor de semicerc este foarte mare 
și deci, în condițiile acestui mate
rial, nu este posibil să le descriem 
și să dăm indicații metodice pri
vind antrenarea fiecăreia dintre 
ele. Facem, însă, cîteva recoman
dări jucătoarelor :

— să-și însușească un număr eit 
mai mare de acțiuni cuprinse in 

BALTA ALBĂ-UN TERITORIU 
NEVALORIFICAT PE DEPLIN

(Urmare din pag I)

ma de ce în acest perimetru al 
școlii, care polarizează sute de copii 
și tineri, cartierul nostru na arc

AGREMENTULUI BUCUREȘTEAN
Continuîndu-ne raidul, am intilnit 

pe șoseaua Cățelu, lîngă „Atelierul 
de fasonat armătură — Argila ro
șie" aparținînd de I.C.M. 2, un spa
țiu suficient de mare pentru ca 
cetățenii cvartalului din jur să 
poată amenaja aici terenuri de joa
că și de sport, împrejmuite, unde 
copiii să fie feriți de traficul intens 
din această zonă. Deocamdată, pe 
terenul în cauză, zac grămezi de 
moloz și gunoaie, aduse acolo, după 
cum ni s-a 6pus, de șoferii acestei 
întreprinderi. Este cert că prezenta 
unei asemenea unități cu toate a- 
diacentele ei (nici ceea ce se ve
dea în incintă nu avea un aspect 
salubru) în mijlocul blocurilor a 
devenit anacronică.

Bulevardul Liviu Rebreanu des
parte cele două lacuri, de nord si 
de sud, ultimele vestigii ale „Bălții 
Alba". Aceste locuri sînt destinate, 
p„in Tțipnp] de sistematizare a Ca
pita'-’ ci devtrțî un important și

DE LA ASOCIAȚIA SPORTIVĂ DE CARTIER „TITAN"
LA „PARCUL

Blocurile Y 1 din cartierul Titan. 
Discutăm cu tov. Constantin Elef- 
terescu, împuternicitul asociației d? 
Locatari.

— Cunoaștem că din inițiativa 
locatarilor s-a înființat la dumnea
voastră o asociație sportivă de 
cartier. Dispune ea de un minim de 
amenajări necesare ?

— Asociația sportivă „Titan", 
care deservește nu numai blocurile 
Y, ci și H-urile și B-urile (care în
seamnă, de fapt, peste 10 000 de lo
catari) și-a propus ca scop inițial 
tArrnvl amenajarea unor terenuri 
sportive și de joacă. Dorinței cetă
țenilor i-a ieșit în întîmpinare Con
siliul popular al sectorului nostru, 
destinîndu-ne un teren lîngă școala 
generală nr. 195. Aci, în pofida opo
ziției unor cetățeni care voiau să-și 
facă garaje, s-a nivelat și curățat 
terenul, prin muncă voluntară, fiind 
aduse, pentru început, cîteva apa
rate distractive pentru copii. 

tră emerită a sportului. Sîmbătă. 
începînd de la orele 15, după fes
tivitatea de deschidere, vor începe, 
Ia diferite baze sportive din oraș, 
întreceri la disciplinele amintite. 
Manifestările sportive vor Continua 
și duminică, în aceeași zi, de la ora 
17, sala sporturilor din localitate 
urmînd a găzdui spectacolul cui- 
tural-sportlv „Flori de primăvară", 
la realizarea căruia își vor da con
cursul brigăzi artistice de la uzina 
de autoturisme, O.C.L. și C.E.I.L. 
și ansambluri de gimnastică artis
tică de la întreprinderile ..Arge- 
șana", „Textila" și de la Institutul 
pedagogic, liceul „Zinca Golescu", 
Școala profesională M.I.U. și for
mația de balet a Casei de cultură 
a sindicatelor.

Cu această ocazie, C.N.E.F.S. va 
organiza la Pitești un schimb de 
experiență și instruirea responsabi
lelor comisiilor județene pentru 
sportul feminin.

cele trei grupe amintite ; nivelul de 
însușire trebuie să corespundă ca
pacității de aplicare în joc.

— să-și formeze obișnuința de a 
alege o acțiune, pentru o anemitA 
situație, totdeauna ia comparați» 
ca alta (sau altele) considcrind-o 
Pe cea aleasă ea superioară celor
lalte.

— in orice acțiune pe care • în
treprind să se strădera-eâ să re
zolve aceleași probleme despre care 
am discutat în prima parte (de 
unde, cind. pe unde, ran să-și 
desfășoare acțiunile ?>- Acestea re
prezintă niște căi, evident nu sin

gurele, prin care se poate contri
bui la creșterea eficienței jocului 
la semicerc, mai ales sub raportul 
colaborării tactice dintre cele două 
linii de atac unde — asa cum am 
remarcat — există unele riimînrri 
în urmă.

Cu puține excepții, în echipele 
noastre nu există extreme de mare 
valoare, specializate Pe aceste pos
turi pînă la nivelul In care sâ fie, 
în permanență, un pericol iminent 
pentru echipa adversă. în aceste 
condiții apărătorii de pe exlrwne 
sînt partial degrevați de sarcinile 
lor directe și acordă ajutor r*:' 
mare apărătorilor centrii. fxp» 
care bineînțeles, duce ia increr-e- 
rea sardailor de atee ale coecr- 
pierelor extremei. Nu același l-tern 
s-ar întîmpla dacă, prin jocul kw, 
fără și cu minge, prin posibilitățile 
tehnico-tactice de finali za re din 
unghiuri mici, extremele și-ar obli
ga apărătorii direcți la un marcaj 
sever. Care sînt cauzele care au 
generat (trebuie să amintim că ir. 
handbalul nostru am avut cu ani 
în urmă, extreme foarte valoroase 
și că această sttuafie este doar âe 
citi va ani) și care întrețin arcașii 
stare de lucruri 1

In primul rind, o incorectă așe
zare in teren a extremelor determi
nată pe de o parte de necesitatea 
apropierii de Interi (și ei joacă 
uneori prea spre centru', iar pe de 

un centru de sport ți de joacă a- 
decvat".

Da altfel, ziarul nostru a mai 
semnalat această anomalie într-ra 
material publicat în vara trecută.

- 0 SALBĂ DE LACURI
atractiv centru de recreare pentru 
cetățenii cartierului șl nu numa< 
pentru ei. De altfel, lacul de nord 
este deja amenajat si înconjurat 
de un parc ce tinde să-și însumeze 
șl posibilități de practicare a spor
tului. După cum ni s-a spus la 
Consiliul popular, și lacul de sud 
(care își așteaptă cam de mult rin- 
dul, la această oră dinaintea pri
măverii oferind ochiului un peisaj 
dezolant) urmează să pășească pe 
urmele „fratelui" său mai vîrstnic. 
Cine este direct interesat in această 
problemă ? Consiliul popular al 
sectorului 4 — principalul construc
tor, I.C.A.B. — întreprinderea de 
exploatare și cetățenii — în cali
tate de beneficiari. Toți acești fac
tori trebuie să-s’ coninze efort*»rite 
(bineînțeles, sprijiniți de către Con
siliul popular municipal) pentru ca 
în anul 1D73 această salbă de lacuri 
să intre în circuitul agrementului 
bueureșțean.

PIONIERILOR"
— Se opresc aici planurile dum

neavoastră ?
— Bineînțeles că nu. Intenționăm 

să bituminizăm întreaga suprafață 
și să amenajăm terenuri de volei, 
baschet și o popicărie. După cunr 
vedeți, vrem să atragem la exerci
țiu fizic și mișcare toți cetățenii, 
indiferent de vîrstă. La această 
idee au și subscris locatarii noștri, 
membri ai asociației, achitîndu-și 
cotizațiile la zi.

Președintele asociației sportive, 
dr. Adis Atanasiu, a ținut să subli
nieze necesitatea stringentă a ame
najării unor locuri special destinate 
jocurilor copiilor, pentru a se evita 
accidentele tragice, cum a fost cel 
petrecut anul trecut, cînd un copil 
a fost lovit mortal de o mașină în 
timp ce se juca pe aleile din preaj
ma blocului.

Gheorghe Hinca, electrician Ia 
IDEB și tatăl unei fetițe de 9 ani. 
subscria la opinia doctorului Ata-

Există în municipiul Timișoara 
un liceu cu program de educație 
fizică unde se pregătesc gimnaști 
de performanță — Liceul nr. 4. De 
acolo, în perioada de aur a liceu
lui, cînd funcționa ca profesoară 
tovarășa Silvia Tcaciuc, s-ău ridi
cat pe treptele măiestriei gimnaste 
de frunte ale țării ca Gabriela Pa- 
risiunu. Cristina Doboșan, Maria
na Gheciov și altele.

Asta a fost o dată. N-au trecut 
prea mulți ani de atunci, este a- 
devărat, dar tradiția creșterii ma
rilor valori în gimnastica feminină 
timișoreană s-a pierdut pînă la dis
pariție. Doar un fel de foc de 
paie, cu aducerea în prim plan a 
unor eleve ca Mariana Cherecheș 
și surorile Sanda și Nina Baeoș. 
După aceea, un trist anonimat..

Faptul este cu atît mai ciudat, 
cu cit destinele gimnasticii femini
ne din acest liceu cu profil spor
tiv au fost încredințate unei foste 
eleve a școlii ide subliniat: o fostă

altă parte pentru că din această 
per:tie pot intra mai repede in cir-
culație pe semicerc. Acestea sînt,
doar în aparenț.a. av■antaje pentru

ele renunță la o
parte însemnată 
de post

din sarcinile lor

la al deilea rind. bagajul sărac 
de zrtiuni tactice de prefinalizare. 
Ares’si trebuie să cuprindă fel 
de fel de înlănțuiri: fente de schim
bări de direcție, de opriri și porniri 
bruște, de p’.se. de întoarceri (pi- 
ruiete) ete, iar extremele să fie ca- 
p=.bile să ie apiece oportun și adec
vat

In al treilea rind. ineficacitatea 
aruncărilor dia unghiuri mici. Ex
trema trebuie să-și aprofundeze 
specializarea in zruncir! la poartă 
pini la limita exagerării, pentru a 
crește procentajul de aruncări reu
șite ap-rca^ de 1K Ia sută.

Sînt cunoscut toste procedeele 
ce aruncare, specifice fiecărei ex
treme in parte. Este necesară nu
mai o supLmenUne a volumului 
de muncă ta această direcție.

Cu cit aprc'unnăm mai mult 
anahza jocului extremelor, cu a ti: 
descoperim și alte caute: jorti 
interilor deplasat mult spre centru, 
care nu le ajute, unele extreme 
nu corespund tipului anmafic sau 
motric sau psihic cerințelor postu
lui respectiv, o greșite organizare 
a circula țh-oc In atac etc. Ne—am 
oprit asupra ceJOj de mai înainte, 
emddertsd că sînt tu: importante 
și că remedierea lor va duce la 
arnel renr-u eficâesșei Joeelx extre- 
teejee șt imptet a mireguări atac.

Irscsrind is-pri *r-sxc p-4jrr- 
Se tartei in*—duate va trebuie 
să se interpreteze că trpoi de te- 
terrelzțL latre c-rnptr-srteie «a- 
trwvt mentuhij harxfixiLsteSor. crees- 
penzâtor actuale-; etape, este deen- 
R3t de tactica individuală. Oe>- 
la’te ccmpcv-re.tr (pregătirea fizică, 
pregătirea te hi-ti taetita de echi
pă. pregăt.rea psihclogfcă și cea 
teoretic*) aa cndal tar de japor- 
tar.ță •rxfecutab.-ă și tredsăe avute 
ta vedere. CBmăoer. insă, că este 
nevoie să se acorde ti pregitlriî 
taebcn tntaviduale • atenție mult 
mai mare ca ptrA a rum

YA.LFBU GOGA1TAN 
lector eaiversifar ta IJLF-S

Acest loc se numește, din vara trecută, „Parcul pionierilor' din bd. l.ecmtin Sdldjan. Deocamdată, Insei, fondu
rile investite stau în... apă

nasiu, adăugind că locatarii acestui 
cvartal așteaptă îndeplinirea pro
misiunilor făcute de către Consiliul 
popular de sector privind termina
rea amenajării terenurilor de joacă 
și sport. „Desigur, și noi cei ce lo
cuim aiei — ne-a . spus dînsul —' 
vom contribui prin munca noastră 
Ia diversele lucrări necesare".

O asemenea inițiativă a cetățeni
lor, care și-a găsit inițial ecou la 
Consiliul popular, merită să fie fi
nalizată. Sectoarele de gospodărie 
comunală și de spatii verzi urmînd 
să acționeze cu mai multă consec
ventă și urgentă.

Asemenea imperative ale momen
tului sînt necesare și în cazul „Par-

INCREDIBILĂ UITARE
Iată-ne pe bulevardul Ion Șulea. 

Cu toată densitatea construcțiilor, 
s-a găsit posibilitatea realizării la 
două-trei blocuri, prin munca vo
luntară a cetățenilor și dotarea Con
siliului popular, a unor terenuri de 
joacă. Cochete, curate, cu nisip și 
instalații adecvate vîrstel celor mici.

în scuarul din fața blocului cu 
nr. 53—57, am stat de vorbă cu 
Maria Daniel, mamă a doi copii. 
„Eu, de fapt, nu locuiesc în acesl 
bloc, ci vizavi la A 8. Mă atrage 
aci tocmai acest spațiu unde copiii 
mei se pot juca, pentru că la blocu
rile noastre, date în funcțiune de 
aproape patru ani, asemenea ame
najări simple și utile nu există". 

gimnastă, dintre cele mai bune) 
devenită profesoară de educație 
fizică, EHsabeta Radoslav. Dar, 
iată, după aproape 4 ani de acti
vitate în cadrul liceului, profesoa
ra Radoslav nu reușește să conti
nue tradiția : dintre cele 66 de e- 
leve cu care lucrează, in cadrul a 
patru grupe, n-a ridicat pe trep
tele performanței nici o sportiva! 
Mal mult, Ia aproape toate con
cursurile de gimnastică organizate 
la nivelul municipiului sau jude
țului, reprezentante ale Liceului nr. 
4 — CU PROGRAM DE EDUCA
ȚIE FIZICA (S.N.) — ocupă poziții 
modeste,

— De ce nu reușiți să restabi
liți frumoasa tradiție în gimnastică 
a liceului dv ? Ce vă împiedică ?

— N-am cu cine. Copiii, fetele 
cu care lucrez nu prezintă o pers
pectivă reală pentru marea perfor
manță.

— Asta înseamnă că la primirea 
în liceu, selecția a fost prea în
găduitoare...

— Nu m-am rezumat la selecția 
propriu-zisă, ci am căutat să-mi 
recrutez personal copii dintr-o se
rie de școli generale. Nici un re
zultat.

— Și atunci ?...
— Muncesc. îmi fac datoria, dar 

rezultate deosebite nu voi reuși 
nrea curind— Toaie, doar dacă sec
ția de „sportivă" va fi orientată 
către „artistică*. Acolo, poate, re
zultatele vor fi altele...

Deci, după opinia profesoarei Eli- 
sabeta Radoslav, la Timișoara, e- 
x'stâ o penurie de talente în ma
terie de gimnastică sportivă. Punc
tul aresta de vedere a fost expri
mat în mod categoric. Oare așa 
să fie?

Sîntem puși în situația sâ ne în
doim în fața unei asemenea opi
nii. De ce ? Pentru că. LA ACE
LAȘI LICEU. un alt profesor de 
educație firi că. fără specializare în 
gimnastic*, aproape de pragul pen- 
sfonăril (dar cu inima tînără și 
neobosite cind este vorba de a da

-— -. —i—ta—ii» < 1   - —•

sabrerii români
LA TROFEUL MARTINI

La tiîreltul acestei săptâmîni, 
sabrerii noștri frur.ași vor con
cura Ia B—xeRes unde se desfă
șoară trad penala competiție de 
Bare amolaere: Trofeul Martini. 
Sub rooducerea antrenorului D. 
Mustită a-j făcut depisarea în 
cau.tala Belgiei oetro trăgător: eu 
o a-trntste ®it Iretehmgate (Dan 
Irâriciue. Gh. Cuke*. Dan Po
pescu. AL Nîlcl) oreerer. si tinerii 
Isn Pop șl Carnet Marin. 
Inair.tea păesir'.s. arereoorul D.

SÎWTl.

0 NOUĂ GALĂ LA DlXAMO
GaMe de box tfia Capitală coe- 

hr. J. Stebâte seara de la orele 
1* srta Dtrsaer» va fi gazda unei 
nat retreium pcgiEstice la care 
parririp* boxeri fruntași- De data 

sportivii d'namoviști vor 
primi replica pugiliști'.or din Bră
ila. Gala va cuprinde 13 întilniri 
luntre rere nouă se vor disputa 
fitere baterii seniori ai cluburilor 
Dtsamu București Și Progresul 
Brfi».

Dintre ce! ce tor urea treptele 
rprn arcă Pani Dobreseu 

fva primi replica puailistului brăi- 
leai» Ceslel Gutei). Simion Cuțov, 
Beses Coarna. Sandu Mihaleea, 
len Vladimir etc.

cului pionierilor" din B-dul L. Să- 
lăjan. Amenajat în anul care a tre
cut, în Intenția de a oferi tineretu
lui terenuri de fotbal, baschet, tenis 
(unele bituminizate) și o viitoare 
pistă de atletism, această vastă su
prafață s-a aflat de atunci, în ma
rea majoritate a timpului, sub apă. 
Știut fiind faptul că terenul este 
sub nivelul solului și predispus, 
deci, la inundații, s-a prevăzut o 
stație de absorbție a apei. S-a con
struit clădirea, dar nu s-au procu
rat pompele 1 Și, astfel, banii și 
munca investite acolo zac sub ape 
iar tinerii așteaptă ca vîntul să 
sbicească pămîntul...

A VÎRSTEI COPILĂRIEI
Constituie, însă, toate locurile 

special amenajate pentru copii un 
prilej de bucurie și destindere ? Fi
resc, așa ar trebui să fie. Iată însă 
câ unii intervin — brutal sau insi
dios — pentru schimbarea destina
ției acestora. Pe un asemenea teren 
>le .joacă de pe strada Foișor, printre 
noile blocuri ridicate pe această 
veche arteră bucureșteană, într-o 
dimineață au fost găsite toate in
stalațiile metalice tăiate cn bom
faierul ! Mai trist decît această ati
tudine barbară ni s-a părut ctivîn- 
tul spus eu frică de cei miei, a- 
tunci cind au fost întrebați, că pur 
și simplu, sînt amenințați și alun
gați dintr-un loc ce Ie-a fost des

la iveală elemente de perspectivă, 
numele său fiind Marin Trincă) reu
șește lucruri deosebite : după ce a 
„scos” un candidat maestru, pe 
Liviu Murariu, sportiv susceptibil 
să intre în lotul național, precum 
și o serie de alțî gimnaști de ca
tegoria I — Carol Covaci și Mihai 
Breșteanu, Alexandru Linsciîî și 
Mihai Bunica (primii doi sînt stu- 
denți la Facultatea de educație fi
zică din Timișoara), prof. Marin 
Trincă a dat Ia iveală o ECHIPA 
campioană la școli generale, anul 
trecut, și un campion absolut in 
aceeași competiție, pe Titus Po- 
povici, elev în clasa a VTl-a. Mai 
mult, din calculele specialiștilor ti
mișoreni rezultă că echipa de „pi
tici" a prof. Trincă are toate șan
sele ca și în acest an șeolar să re
pete performanța.

★
Atunci, care este realitatea ? 

Se poate vorbi intr-adevăr, în mu
nicipiul Timișoara de o penurie de 
talente în gimnastică ? Directorul 
Liceului nr. 4, prof. Constantin 
Popa, a ținut să ne precizeze :

„Noi am sesizat Inspectoratul 
școlar al municipiului despre si
tuația dificilă a gimnasticii femi
nine ; anul trecut, ia luna mai. 
după aceea înainte de începerea 
actualului an școlar. Sigur, soluția 
cca mai fericită ar fi ca in cadru) 
catedrei să lucreze un profesor cu 
mai multă experiență și autoritate. 
Ministerul Educației și Învățămîn- 
tnlui ne-a promis ca, din iunie a- 
nul acesta, Ia liceul nostru să fie 
încadrat prof. Norbert Kun, de la 
Liceul de gimnastică din Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dcj. A mai 
lucrat la noi, este un profesor cu
noscut și apreciat...”

Deci, o soluție se poate găsi. 
Vrem să credem că Liceul nr. 4 
din Timișoara va putea da și în 
gimnastica feminină elemente de 
nădejde. Așa cum face în alte dis
cipline sportive.

Tiberiu STAMA

Mustață ne-a declarat că, în ac
tualul stadiu de pregătire a lotului 
național, așteaptă sâ-1 vadă pe 
Irimiciuc cit mai aproape de primii 
șase clasați, și să constate, la cei
lalți. în ce măsură reușesc să-și 
valorifice experiența sau, in cazul 
tinerilor, dorința de afirmare.

NATAȚIE
CUM FOLOSIM CONCURSURILE DE SELECȚIE 

DIN ACEASTĂ PERIOADĂ ?

Organizarea concursurilor de se
lecție, in afara calendarului compe- 
riț.onal oficiaL constituie una din 

prin care federația de spe- 
calitate încearcă să stimuleze pe 
spertrh fruntași în perioada pre
gătitoare, ofermdu-le posibilități de 
întrecere directă cit mai dese. Tot- 
odată, asemenea dispute sînt consi
derate veritabile teste ale stadiului 
de pregătire a sportivilor fruntași 
înaintea unor întreceri cu caracter 
internațional.

Asemenea obiective a avut și 
F.R.N., cînd, du?ă o îndelungată 
perioadă de vaca;? 5 competltională, 
a chemat la start pe toți campionii 
si recordmanii naționali, alături de 
cei mai talentați înotători ai „nou- 
țji va?-. în piscina de 25 m de la 
Brăila. în intențiile antrenorului 
federal, prof. Aurel Urmuzescu, nu 
a stat doar selecționarea sportivi
lor pentru concursurile din primă- 

tinat. Incredibilă uscăciune sufle
tească, incredibilă uitare a unei 
vîrste legate de bucuria jocului !

Asemenea oameni au acționat di
rect și brutal. Alții au preferat 
„jalba în proțap" pentru a anula 
dreptul la joacă al copiilor. O hîr- 
tie, semnată — zice-se — de loca
tarii blocului B 3 bis din B-dul L. 
Sălăjan 18, cere mutarea locului d» 
joacă din spatele scărilor 6 și 7, 
invocînd „buna gospodărire a spa
țiului verde". Ce inimă bună au > 
Nu i-ar fi interesat nimic, desigur, 
pe semnatarii jalbei, dacă joaca co
piilor s-ar fi desfășurat în dreptul 
celorlalte scări...

Cei din blocul de garsoniere 21 A 
din str. Reconstrucției se lamentea
ză că vor „liniște, iarbă și flori", 
cerînd desființarea terenului ame
najat pentru copii (de părinții a- 
cestora !) la o distanță de 30 de 
metri de bloc. Desființarea terenu
lui ar însemna, însă, și renunțarea 
la joacă a copiilor ? Bineînțeles că 
nu, cel mult aceștia mutîndu-și se
diul pe asfaltul străzii. Ar fi aceas
ta o rezolvare ?

★
Acest raid-anchetă nu-și propu

ne să tragă acum concluziile. în 
ziarul nostru de mîine vom publica 
răspunsul Consiliului popular al 
sectorului 4 pe marginea celor con
statate. tar în numerele noastre 
Viitoare vom continua investigațiile 
pe această temă de actualitate și în 
alte cartiere ale Capitalei. 

lejul de a asista la debutul intr-un 
ciclu olimpic (cu 2,04 la înălțime 
și 6.8 pe 50 m g) al lui Nikolai A- 
vilov. eel care pe Olympia stadion 
din MOnchen a devenit campion al 
campionilor, ocupînd locul I la d<*' 
cation,

„.La cea de a treia ediție, spec
tatorii întrecerilor „Cupei de cri
stal" au fost din nou privilegiați. Jn 
cele două reuniuni, care au strîns 
la start atleți din 7 țări, englezoai
ca Mary Peters, actuala campioană 
olimpică a pentatlonistelor, _ ne-a 
oferit un prim recital al multiplelor 
sale caFtâți, cîștigînd la 50 m g cu 
7.0 și la aruncarea greutății cu 
16.40 m. Alături de ea — campio
nul european la greutate, maghiarul 
Vilmos Varju care, în condițiile 
improprii ale unui sector amenajat 
ad-hoc. a realizat totuși 18,08 m. 
Patru succese românești cu perfor
mante de bună valoare — Carol 
Corbu 16,62 m — triplusalt, Ș. lean 
2.14 m — înălțime. V. SărUOan 
7.79 m —lungime si Cornelia Po
pescu 1,83 m — înălțime — ne 
demonstrează că si reprezentanții 
noștri au început să se acomodeze 
cu acest gen de întreceri.

...Concursul din 1971 a fost mai 
sărac în nume sonore. Totuși el a 
prilejuit lui Carol Corbii un exce
lent rezultat pentru perioada res
pectivă, (16,64 m) la triplusalt, iar 
lui Adrian Gagea o memorabilă...

PE FOILE DE CONCURS...
® Ilona Gusenbauer, fosta re

cordmană mondială la săritura în 
înălțime, și-a anunțat în ultimul 
moment dorința de a participa la 
„Cupa de Cristal". Săritoarea aus
triacă este la o doua vizită la Bucu
rești, în 1970 ea a concurat la 
„Cupa Europei", în grupa se
mifinală organizată în Capi
tala noastră și a cîștigat cu 
1.85 m. Interesant de remarcat că 
în 1971, după ce a doborît recor" 
dul mondial al Iolandei Balaș, să
rind 1,92 m, Iiona anunțase că va 
sări la „internaționalele" noastre 
dar s-a răzgîndit în ultimul moment 
(poate și datorită faptului că atunci 
Cornelia Popescu era în formă ex
celentă...). Cel mai bun rezultat al 
său este de 1,93 m — a doua per
formanță mondială a tuturor tim
purilor — cifră obținută lâ începu
tul lui octombrie 1972, la cîteva 
zile după ce Iordanka Blagoeva să
rise 1,94 m. In sală, cea mai bună 
performanță a Ilonei Gusenbauer 
este de 1,90 m.

vară, ci și un studiu mai amănun
țit asupra producției principalelor 
secții, a posibilităților actuale pe 
care le au cei mai buni sportivi 
din diverse categorii de vîrstă.

Din păcate, scopul testului brăi- 
lean nu a fost atins decît într-o 
mică măsură. De altfel, întrecerile 
respective nu ne-au arătat decît — 
lucru pe care-1 știam chiar dacă 
nu se organiza acest concurs — că 
înotul românesc poate conta la a- 
ceastă oră pe cel mult 5—6 perfor
meri.

Aflîndu-ne în luna februarie, 
deci în plină perioadă pregătitoare 
a primului ciclu, ne așteptam să-i 
vedem pe înotătorii noștri fruntași 
puși în situații de concurs cît mai 
dificile, Cu două și chiar trei star
turi într-o singură reuniune (așa 
cum se procedează în perioada res
pectivă în mai toate țările). în fe
lul acesta ne-am fi putut alcătui o 
imagine mai corectă, în special a- 
supra gradului de rezistență la 
efort mare, capitol Ia care majori
tatea sportivilor noștri sînt încă 
deficitari. C&le mai elocvente exem
ple : Octavian Resler înoată 68,0 
pe 100 m și numai 2:31,1 pe 200 m 
bras, Anca Groza obține 68,8 la 100 
m și doar 2:30,6 la 200 m delfin. 
Chiar și recordul la 400 m mixt 
(4:48,6) al lui Dietmar Wetterneck 
este mai slab în comparație cu ce’ 
de la 200 m (2:13,5),

Din păcate însă antrenorii clubu

ÎNTRUNIREA ANTRENORILOR 
DIN CAPITALA

Luni 26 februarie, ora 18, în sala 
de la etajul 8 a sediului C.N.E.F.S., 
Colegiul de antrenori al municipiu
lui București invită pe toți antre
norii de volei din Capitală la o ex
punere a antrenorului federal Nico- 
lae Sotir. Tema : „Concluzii asupra 
ciclului olimpic 1969—1972. Direcțiile 
principale ale procesului de instruire 
pe ciclul olimpic 1973—1976“.

MECIURILE REPREZENTATIVEI 
ISRAELULUI

Se află în Capitală reprezentativa 
masculină a Israelului care efectuea
ză un stagiu de antrenament in țara 
noastră. Cu această ocazie, oaspeții 
vor susține și cîteva partide de an
trenament. Astfel, la 27 februarie vor 
întîlni formația I.E.F.S., iar _ la 2 
martie echipa campioană, Dinamo

CIASWEME... CLASAMENTE...

MASCULIN

In urma partidelor de miercuri, cla
samentele Diviziei A arată astfel :

1. Dinamo 14 14 0 42: 5 28
2. Steaua 13 11 2 35:13 24
3. I.E.F.S. 14 9 5 32:21 23
4. Viitorul 14 9 5 31:28 23
5. „C- Cluj 14 8 6 27:26 22
S. Unit. Craiova 13 7 6 27:24 20
7. Progresul 14 6 8 29:27 20
8. Rapid 13 6 7 29:28 19
9. CS.U* Galați 14 5 9 25:31 19

10. Tractorul 14 4 10 16:37 18
11. Electra 14 2 12 13:39 16
12. Voința 13 1 12 9:36 14

Cele două meciuri restante se vor 
disputa după următorul program : Uni
versitatea Craiova — Rapid la 7 martie, 
Steaiia — Voința Arad la 19 martie.

FEMININ
1. Rapid 14 13 1 41: 7 27
2. Dlnatno 14 12 2 39:13 26
3. Penicilina 14 12 2 38:13 26
4. Medicina 14 9 5 32:19 23
5. Constructorul 14 8 6 27:21 22
6. I.E.F.S. 14 8 6 32:25 22
7. Univ. Timișoara 14 7 7 26:27 21
8. „U« Cluj 14 6 8 24:30 20
9. Farul 14 4 10 15:33 18

10. Ceahlăul 14 2 12 10:38 16
11. C.S.M. Sibiu 14 2 12 9:38 n;
12. Univ. București 14 1 13 12:41 15

CRISTAL"
aruncare a greutății peste 18 mă- 
tri. Totodată am avut si posibilita
tea de a urmări unul din primele 
starturi internațiohale ale tînărului 
săritor Sovietic Rustan Ahmetov, 
care a ridicat anul trecut ștachetă 
pînă la 2,25 m, fiind unul din pu
ținii atleți din lume care au în
cercat să depășească si 2,30 m !...

...A 5’a ediție, cea de anul tre
cut, poate fi numită pe drept cu- 
vînt ediția campionilor olimpici, 
în sala renovată si acoperită cu co
vorul roșu de CORITAN a alergat 
Renate Stecher (7.3 pe 60 m), cam
pioana sprinterelor la MOnchen, a 
sărit la prăjină Wolfgang Nordwig 
(5,35 m și apoi tentativă de record 
mondial la 5,45 m) — sportivul oare 
a întrerupt seria succeselor nord-a- 
mericane îhtr"o probă în care atle- 
ții de peste Ocean sînt specialiști, 
iar în cercul de aruncare a bilei de 
oțel s-a prezentat polonezul Wlady- 
slaw Komar, care a produs una din
tre marile surprize ale J.O. Tot cu 
acest prilej C. Corbu (16,85 m) l-a 
învins la triplusalt pe Georg Dreh- 
mel (R.D. Germană), medaliat cu 
argint la ultima olimpiadă, Valeria 
Bufanu a obținut 8,2 pe 60 mg. iar 
Viorica Viscopoleanu 6,49 m la lun
gime. Trofeele au revenit lui Wolf
gang Nordwig și elvețiencei Beatrix 
Recliner, care a învins-o pe Bar
bara Inkpen (Anglia) locul IV la 
J.O. și a sărit 1,85 m, producfnd 
cea mai mare surpriză a concursu
lui.

Ce ne rezervă a 6~a ediție a Cu
pei ? Vom afla sîmbătă Și dumi
nică luînd loc In tribunele sălii 
de la „23 August"... (A. V.).

• Lotul atleților sovietici partici
pant la „Cupa de Cristal" (7 spor
tivi) are în frunte pe aruncătorul 
de greutate Valeri Voikin, fost re
cordman al U.R.S.S., care deține o 
performanță de 20,34 m, realizată 
în 1971.

• Federația de atletism din Un
garia a trimis la București trei at
leți: Iudith Lendvay-Bognar, pose
soarea unui rezultat de 18.23 m la 
aruncarea greutății, „hurdlerul" Lo
rand Milassin, recordmanul țării la 
110 mg cu 13,7 (alergător de valea" 
rea lui N. Perța) și săritorul de 
lungime și triplusalt Zoltan Cziffra. 
care „valorează" peste 7,50 m la 
lungime și 16,20 m la triplusalt.

• Din cele 5 atlete din Bulgaria 
care vor participa Ia „Cupa de Cris
tal", cea mai valoroasă este Ivanka 
Venkova, care a alergat anul tre
cut 11,5 pe 100 m. Ea va participa 
la 60 m și lungime.

VI. M.

rilor din București, Reșița, Cluj; 
Ploiești și Oradea n-au înțeles uti
litatea unor asemenea concursuri, 
menajîndu-și evident elevii prin 
înscrierea lor în cite o singură 
probă (rareori două) de reuniune. 
A folosit această atitudine cu ce
va sportivilor respectivi ? Părerea 
noastră este că prea puțin. E drept, 
am înregistrat șase noi recorduri 
naționale ; ne vom bucura însă în
zecit dacă aceste recorduri vor fi 
îmbunătățite două stăpămîni mai 
tîrziu, la Bremen (mica Olimpiadă 
de iarnă a înotătorilor) sau în com
petițiile oficiale din martie și a- 
prilie.

Și încă un aspect al modului cum 
este înțeleasă participarea la un 
asemenea concurs. Aflînd că proba 
de 400 m liber este ultima din 
programul primei reuniuni, antre
norul F. Konig a cerut ca Eugen 
Aimer să înoate singur această dis
tanță la începutul concursului. Ex
plicația antrenorului, acceptată (!) 
de antrenorul federal : „Almer nu 
trebuie să aibă valuri în bazin (n.r. 
Create de concurenții mai slabi) și 
să nu-și piardă încălzirea". De a- 
ceastă dată, Almer a înotat singur 
la început și a realizat un timp 
bun (4:10,6). Crede însă cineva că 
recordmanul nostru va beneficia 
de asemenea avantaje și la marilș 
competiții ? Dacă da, atunci acesta’ 
(sau aceștia) se înșeală amarnic...

Adrian VASILIU

ÎN FAȚA FILEULUI
București. Ambele meciuri vor avea 
loc în sala Floreasca și vor începe la ora 18.

IN CAPITALA la sfîrșit
DE SAPTAMINA

Iată programul meciurilor de vo
lei programate sîmbătă și duminică 
In București :

SÎMBĂTĂ, sala Progresul, de la ora 
16,30: Flacăra roșie — I.T.B. (B. f) 
A.S.E. — Viitorul (B, f). Progresul — 
I.E.F.S. (A, m).

DUMINICA, sala Giulești, de la ora 
9 : I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu (A, f), 
Rapid — Dinamo (A f), Locomotiva — 
Unirea Tricolor Brăila (B. m)! sala 
Constructorul, de la ora 10,30 : 
Constructorul — Farul (A, f), Aurora 
— Farul (B. m); sala Floreasca, de Ia 
ora 16,30: Electra — Steaua (A, m). 
Spartac — C.P.B. (B. f).

COMPLETĂRI LA CRONICILE DE IERI
Două _ din partidele disputate 

miercuri In cadrul campionatului 
masculin s-au încheiat tlrziu seara 
și din această cauză nu am putut 
publica amănunte. Iată-le acum :

UNIV. CRAIOVA — „U" CLUJ 
3—0. Atacului în forță al craiovenilor, 
în _care au excelat Braun, Bojan și 
Drggan, i-a fost opusă o rezistență 
palidă din partea, clujenilor, echipă In 
care doar Bălaș s-a străduit să facă 
ceva, dar a fost insuficient ajutat 
de colegi. Cel mai disputat — setul 
al doilea, în care craiovenii au etalat 
frumoase calități. In ultimul, gaz
dele au condus cu 13—3 dar, slă
bind ritmul, au permis oaspeților să 
se apropie. Cu un finis mai bun, 
craiovenii au cîștigat la 10. Au arbi
trat foarte bine : A. Dinicu și I. 
Covaci — București. (St. Gurgui- 
coresp.)

VIITORUL BACAU — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3—2. N-a lipsit mult ea 
meciul să se încheie cu o mare sur
priză. Viitorul, care pornea favorită, 
s-a considerat prea devreme învin
gătoare. După 2—0 la seturi, băcăua
nii nu s-au mai concentrat sufi
cient dînd f>osibilitate oaspeților să 
egaleze. Luptă aprigă în setul al 
cincilea. Bucureștenii, conduși cu 
C—1, au ținut pasul pînă la 9 11, 
apoi s-ău resimțit după efortul de
pus. Au condus foarte bine : E. Udu- 
dec — Tr. Măgurele și C. Pilaru — 
Sibiu. (I. Iancu-coresp.).
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LANSEAZĂ

oboseală și nu dede ener-

în anumite 
după aceea, 
negative ale 
nerecuperat.

in 
O

Șl cei

spunea
Palfai, un om poate depăși

JOCURILE AMICALE M SI^T UN PRILEJ UE DESTINDERE!

superioară a posibilităților.

MECIUL“ ECHIPELOR DE TINERET-REZERVE

...ATUNCI SA CITIM
Di SIMESreSE?

HSCll
De totdeauna și cu toate riscu

rile, am iubit psihologii — ața 
cum, de mic copil, marele stăpîn 
al visurilor noastre, Don QuijottO, 
a îndrăgit comedianții, luîndu-șl 
riscul de a fi ironizat și calom
niat că adoră circarii. Chiar dacă 
mulți prieteni m-au socotit prea 
ascuns, prea speculativ, cam gra
tuit și cam rupt de viață — eu am 
fost dintotdeauna fascinat de psiho
logi, de psihiatri, de totâ cei care 
studiază și se gindesc la conștien
tul și subconștientul nostru, de 
oamenii celui mai imprevizibil ne
cunoscut, omul...

Dar ceea ce a susținut duminică 
un psiholog avizat ca fosta noastră 
campioană de tir ludith Moscu, un 
psiholog al sportivilor 
dianțiior, m-a lăsat 
paf și m-a făcut praf. 
Probabil că are drep
tate — competența la 
care-mi *' 
psihicul 
limitată 
bunii 
probabil 
tate, dar e oare posi
bil? Va fi posibil ca 
ihțelepțiți de știința 
psihologiei să nu ne 
mai îmbărbătăm bă
ieții și fetele înaintea 
marilor meciuri, în 
ziua partidei deci
sive? Căci omiij de 
știință așa a spus — 
categoric și fără 
clipească: e o mare 
greșeală să bombardăm 
cu cuvinte împovărătoare, înaintea 
intrării sale în arenă. Acele cuvinte
— oricit de nobile, oricît de sincere
— nu-i fac bine, nu-I încălzesc, 
ci-1 copleșesc, și-i strică tonusul, 
puterea de luptă. O bună pregă
tire psihologică, morală, afectivă 
se face continuu, de-a lungul în
tregului antrenament, pentru ca 
în febra de start să-1 lăsăm în 
pace, să se concentreze singur, sâ 
se mobilizeze ram știe ei, vorbele 
noastre dereglîndu-i echilibrul e- 
notiv. Greșesc dacă spun câ aceasta 
e una din problemele fundamen
tale ale sportivului român, în 
orice disciplină?

Țopescu a adus exemplele re
cente ale „Stelei" cu Badalona 
la baschet, ale lui Năstase in cu
noscuta situație — noi, cu fotba
lul nostru, putem veni cu ale 
noastre, pe plan extern sau intern, 
cu exemple europene sau din re
giune. Pot veni — cu pildele lor
— șahiștii, boxerii, canotorii, vo
leibaliștii, de toate gradele, de 
toate armele. Nimic nu e mal 
greu pentru noi decît să cîștigâm 
intilnirile decisive. Și pentru o con
sacrare, nici nu există altceva de
cît întâlniri decisive — căci cu 
cele ușoare, cu adversari minori 
și slabi n-are nimeni ce face și ce 
spune. Iar arta noastră (sau ști
ința) de a ciștiga intilnirile grele 
și importante, să recunoaștem că 
d‘O cunoaștem ia perfecție — toc
mai atunci ne tremură mal rău 
Încheieturile, tocmai atunci Râd ■ 
canu nu-și mai recunoaște coechi
pierii și-i confundă cu adversarii.

dă dreptul 
meu e foarte 
la cîteva ne
pasagere —
că are drep-

să

tocmai atunci super-campionul ro
mân face cel mai slab meci al 
vieții sale, tocmai atunci înain
tașii cedează nervos și nu-și mal 
văd capul, tocmai atunci specta
torii pierd curajul, uită cuvintele 
de îmbărbătare și încep să-și de
mobilizeze favoriții prin fluieră
turi și chiar Ironii, etc. etc.

Se știe toate acestea, le trăim 
foarte des, dar le discutăm și le analizăm prea puțin. Le corectăm 
în infimă măsură. Preferăm „arti
colul tare", strigătul mare, acuza
ția individuală — uitînd că dopin
gul psihologic e o problemă co
lectivă, a spectatorilor și a spor
tivilor, a ziariștilor și a antreno
rilor. Problemă populară de tem
perament,și al come-

sportivul

de dezvoltare spirituală, 
de civilizație — 
care toată lumea 
implicată, chiar 
chibiții, chiar și __
deștepți. și infailibili 
de pe margine.

..Leac de frică nu-i" 
— zice un psiholog 
mai adine decît psi
hologii. fără nume, s- 
nonimul din popor. 
Nu frica trebuie di
minuată. Frica, emo
ția, încordarea nu 
pot și nici nu trebuie 
eliminate din întrece
rea sportivă. Ele In
sele sînt mobiliza
toare. Dar există un 
punct de foc, o gra
niță gravă, secretă, 

mobilizînd excesiv, imo- 
jocul și mișcarea. Atun 

nu mai e joacă, atunci vine di 
perarea, atunci iți dai cu pumn 
în cap și zici că nu mai înțelegi 
nimic: cum, îi bați pe ăia acasă 
la ei, ai două coșuri 
cînd joci acasă, returi 
picioarele la gîndul c 
și pierzi la trei coșuri și 
tate? Omul de știință zice 
e chiar de neînțeles.

Să zicem câ eu înțeleg 
bine. Dar mă văd eu în stare 
spun lui Dumitrache — ca 
ocrotesc nervii, ca să-l preg: 
științific — să nu uite că ziua fe 
meii cade și anul acesta de 
Martie? Sau să-i citesc un sonet 
de Shakespeare...? M-aș socoti ea 
însumi un jalnic și străveziu ipo
crit, care nu îndrăznește să se 
gîndească la știm noi ce_ Mai 
bine să tremurăm împreună p!nâ 
pe 7, decît să fac pe inteligentul, 
nu?

Se apropie cu pași repezi relua
rea activității competiționale ofi
ciale. Au mai rămas practic numai 
zece zile pină la gongul inaugurai 
al sezonului fotbalistic 1973. Atmos
fera de întrecere începe să devină, 
peste tot, aproape dominantă, iar 
apropierea startului, reflectată în 
abundența jocurilor de verificare, 
ne îndeamnă să ne gîndim, chiar 
de pe acum, la campionat, la com
petiția propriu-zisă

Dar jocurile acestea amicale, mai 
ales cele de la sfirșit de sâptămînă 
și cu public, nu au încă — in ciuda 
unei activități de instruire intense 
și, după toate aparențele, superi
oară in ansamblu aeeleia de anul 
trecut — nici consistență și nici 
măcar dinamismul necesar. Să fie 
oare acesta efectul lipsei de miză ? 

nei crize in

tr-un efort normal circa 60 la sută 
din potențialul său, restul de 40 la 
sută constituind o rezervă la care 
organismul ■ nu apelează întotdea
una. în mod excepțional, 
prof.
acel 60 la sută, atingînd chiar li
mita . . ........ ."
Dar într-o astfel de situație, a so
licitărilor maxime, trebuie să creas
că și durata perioadei de refacere, 
pen’ru că organismul lucrează mai 
întîi la recuperarea celor 40 la sută, 
reprezentînd cheltuielile suplimen
tare de energie și apoi la cei 60 
la sută, valoarea consumului nor
mal. Și cînd nu este timp suficient 
pentru o refacere completă, randa
mentul scade in mod firesc, efor
turile ulterioare grefîndu-se pc acu
mulări

VOM AVEA O SOSIRE

după încheierea partidelor 
întrerupte și înaintea desfășurării 
rundei a 9-a, turneul maeștrilor 
prezenta in clasament o situație 
probabil unică in desfășurarea u- 
nei competiții șahiste: toți cei ÎS 
participanți erau înșirați de-a lun
gul a l’/2 puncte, cu numeroase 
egalități. Astfel, pe locul 2 se aflau 
3 jucători, pe locul 5 tot atâția, 
iar pe locul 8 nu mai puțin de 5!

Ne aflăm, evident, în fața unui 
sensibil echilibru valoric, ceea ce 
complică misiunea
nați să selecționeze din 
curenților pe viitorii 
ai echipei naționale.

De -remarcat că în 
număr destul de mare
jucătorii nu pot fi acuzați de pa
sivitate sau tactică de „non com
bat". Dimpotrivă, se joacă destul 
de energic și de combativ, multe 
egalități survenind după întrerupe-

celor însărci- 
rîndul con- 
compo.nenți

ciuda unui 
de remize.

V. v1*

cînd ele, 
bilizează

avantaj, și 
il, ți se taie 

birui 
jumâ- 
că nu

CORESPONDENTA:

Antrenorul Traian Ionescu, 
obicei ponderat în focul polemicii, 
intervine cu hotărîre In disputa pe 
tema utilității sau inutilității echi
pelor de tineret-rezerve. Fără o in
troducere specială, el pune în apli
care un veritabil pressing în disputa 
cu cei care cer desființarea acestor 
echine :

„Sînt din capul locului împotriva 
ideii de desființare, deoarece, sub 
n'asca acestei idei, se ascund cei 
care își apără interesele personale, 
vizînd obținerea jucătorilor elibe
rați ca urmare a eventualei 
ființări”

— Credeți, totuși, că echipele 
tineret-rezerve își fac datoria ?

„Echipele de tineret-rezerve 
prezintă o treaptă precisă în siste
mul general de pregătire a fotbaliș
tilor. Eliminarea acestei trepte ar 
rupe acest sistem de pregătire, care 
se conlnrenză, din păcate, abia 
acum. A judeca valabilitatea aces
tei trepte doar prin rezultatele pe 
care Ic a dat pînă acuni înseamnă 
a nu judeca în perspectivă. Ce vină 
are ideea echipelor <le tincret-rezer- 
ve dacă antrenorii ic transformă in
tr-un sistem de afirmare personală 
Și dacă. în general, sistemul de 
transferări este imperfect ? Prin 
eliminarea acestor neajunsuri și prin 
stimularea cluburilor în această di
recție s-ar face foarte mult".

— Există, totuși, o obiecție înte
meiată : în echipele de tineret-re
zerve se adăpostesc destui jucători 
lipsiți de orice perspectivă

„Foarte adevărat. Dar asta nu im
pietează asupra ideii. O simplă 
clauză de regulament ar modifica 
totul. Să dau un exemplu, la întâm
plare. Cluburile au în general 30 de 
jucători, pentru ambele eșaloane. Să 
zicem că echipa întâi susține un joc 
oficial. Pe foaie se trec 15 jucători. 
Mai rămîn trei, dat fiind că echipa 
întîi are 18 jucători. Acești trei ju
cători rămași în urma alcătuirii lo
tului de 15 pentru meciul oficial ar 
trebui să fie singurii jucători de 
„tineret-rezerve" fără clauză dc vîrs- 
tă. Toți ceilalți 12, pînă la 30, 
trebuie să depășească virsta 
20—21 de ani. După părerea

Spunînd acest lucru, ne vin în 
minte multe exemple ale unor echi
pe care reușesc, la un moment dat, 
rezultate de senzație 
împrejurări, pentru ca, 
să suporte consecințele 
efortului suplimentar
Cazul cel mai elocvent în această 
privință este acela al Sportului stu
dențesc, din toamna anului trecut, 
după victoria obținută în fața lui 
Dinamo cu

Concluzia 
ni se pare 
rezuma la 
fice, consistente și echilibrate, care 
își propune un antrenament adaptat 
nevpilor jocului actual și avînd o 
dinamică ce se realizează, treptat, 
pe parcursul întregii perioade pre
gătitoare de iarnă.

Și revenind acum, după aceste 
scurte considerații, la imaginea re
centelor jocuri de pregătire, ne în
trebăm din nou dacă explicația lip
sei de miză mai rămîne încă vala
bilă atîta vreme cît apropiata sca
dență a campionatului trebuie să 
constituie ea însăși un mare stimu
lent în pregătire. De astă dată nu 
mai amînăm răspunsul pînă la e- 
xamenul competițional propriu-zis 
și spunem : etapa jocurilor de ve
rificare nu-i un prilej de destindere 
după intensele solicitări de la 
munte, ci o treaptă superioară a 
pregătirii, în care efortul trebuie 
să se ridice la valori identice cam
pionatului, iar întrecerile 
amicale fiind — să ne 
imaginea confruntărilor
Pentru că așa o cere spiritul per
formanței.

3—0.
ce se desprinde de aici 
simplă. Ea s-ar putea 
ideea instruirii științi-

Mihai 1ONESCU

— chiar 
sugereze 
oficiale.
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EFORTURI Șl PENTRU SCHIMBAREA UNOR NĂRAVURI

la 20. sau cel mult 21 de ani, un 
jucător prezintă toate elementele 
necesare fixării potențialului său de 
viitor. In acest fel, printr-o simplă 
clauză de regulament, s-ar rezolva 
circulația viguroasă a jucătorilor în 
echipele de tineret-rezerve".

— Mai există obiecția la fel 
întemeiată a cvasiinexistenței 
meatului competițional, care
din întrecerile echipelor de tineret- 
rezerve o simplă demonstrație for
mală.

„Nu sint de acord. Simplul fapt 
că am amintit de goana după punc
te a antrenorilor dornici de afir
mare personală mă scutește de co
mentarii. Judecind astfel, omitem 
un fapt de o mare importanță : echi
pa de tineret-rezerve, ducînd viața 
de mare peiformanță a seniorilor, 
face o școală a acestei performanțe, 
o școală pe care deseori o minima
lizăm. Eu nu cred, de pildă, că Du. 
mitrache, pe care l-am adus de la 
T.U.G., ar fi ajuns la marea perfor
manță dacă in locui perioadei pe
trecute în cadrul echipei de tineret- 
rezerve ar fi evoluat pe terenurile 
foarte aspre (și nu întotdeauna fot
balistice) ale Diviziei B. A pune un 
semn de egalitate între Divizia B 
și echipa de tineret-rezerve, înseam
nă a confunda noțiunile. Pentru 
mine, echipa de tineret-rezerve tre
buie să fie. oricum, o treaptă supe
rioară Diviziei B“.

★
Iată încă o piesă la dosarul echi

pelor de tineret-rezerve. Să mai as
cultăm și alte păreri...

Ioan CHiRlLA

,,LA FOTOGRAFIE" ?
re, atunci tind poslbi 
ției fuseseră epuizate.

Față ce configurația a.~_a_â a 
clasamentului, in care o singură 
Victorie sau O singură infringer?- 
pcate produce modr^câri substan
țiale în ordinea de pe tabel, ulti
mele runde se anunță deosebit de 
interesante.

Lată rezultatele : Vaisman—Mîti- 
teiu 0—1, Drimer—Botez * -—1 t. 
Vaisman—Vcxculesc-j 0—1 (între
rupte). Pavlov—Drimer • r—! j la
minată). Runda a •-*: Mi ti tel u— 
Pavlov *j—' j, Stoca — Drimer 
intr„ Nacht — Stanciu într„ Voi
culescu — Namțu * ]—« j. Ghinda 
— Vaisman 1 »—1 j. Botez—Ungu- 
reanu 1 '•—*

Pierind de la această 
dul ne poartă, cu ani in urmă, la 
■M convocările profesionale ale 
•stnaorilor, ținută la Snagov. A- 
țaaci, umil dintre specialiștii invi
tați de peste hotare, prof. Ianoș 
Palfai din R. P. Ungară, afirma că 
un om, in general, poate da în-

e pozi-

îi turneul din Iran

Clasamentul :
Pavlcv 5T\ Ghinda 5, Stoica (1), 

Drimer (1), Mititeii, Voiculescu 
4’j etc.

AGHAB TEHERAN - 
STEAUA 0-1 (0-1)

In cel de-al treilea meci al tur
neului pe care îl întreprinde în 
’-.i.-.. e-..-..pa Steaua a întâlnit la 
Teheran formația Aghab, clasată 
pe locul secund în campionatul na- 
ționaL La capătul unei partide 
spectaculoase, în care fotbaliștii ro
mâni au fost superiori pe plan teh- 
-,:c, victoria le-a revenit cu scorul 
ce 1—0 (1—0), prin punctul înscris 
de Năstase. Antrenorul Gh. Con- 
s:ar.t:n a aliniat următoarea forma
ție : Haidu — 
che, Ciugarin,
Dumitriu IV, — 
Năstase, Vlad.
Steaua va întîlni Selecționata Ira
nului.

Și atunci, ce se impune într-o 
astfel de situație ? Considerând că 
jocul competițional presupune un 
efort normal, fără apel la resursele 
organismului, este necesar a se mări 
cantitatea de realizări ale unui ju-, 
câtor în limita procentului de 60 
la sută a consumului de energie. 
Mai concret spus, aceasta ar însem
na ca, în loc de 115 alergări sub 
diferite forme, cîte execută în me
die un fotbalist în timpul utiui 
meci, numărul acestora să crească 
la 140 și chiar mai mult. în ultima 
analiză, aceasta ar duce la îmbu
nătățirea capacității fiziologice a 
jucătorilor șl evitarea, în acest fel, 
a situațiilor în care organismul 
obligat să apeleze la rezerve 
greu recuperabile în răstimpul 
tre două etape de campionat.

este 
mai 
din-

25 februarie — 5 martie

JUNIORII NOȘTRI

T. MCOARA 
arbitru internațional

Negrea, Smaranda- 
Cristache — Vigu, 

Pantea, Tătarii, 
în ultimul meci,

LA AȘHABAD, INTR O 
COMPANIE SELECTĂ

SPIRIT COMBATIV, ATITUDINE EXIGENTA
(Urmare din pag 1)

Că sînt condiții și posibilități cores
punzătoare pentru afirmarea atle
tismului și aici, o dovedește faptul 
că antrenori ca Ilie Popescu, sau 
Vasile Purcaru, încadrați de mai 
puțină vreme au reușit să înregis
treze succese importante, ocupînd 
cu elevii lor locuri fruntașe chiar 
șl in competițiile naționale ale ju
niorilor. (Titlul de campion al țării 
la junior! 1 obținut de sportivul 
Emil Adămoaie. două recorduri na
ționale de juniori II realizate de 
atletul Vasile Geneș ș.a.).

Plenara a relevat o situație ne
mulțumitoare șl la secția de box 
care, în mod practic, „trăiește" 
printr-un singur sportiv, Gheorghe 
Matache, deținător a două titluri 
ds campion al țării. Lipsa de pre
ocupare a antrenorului Gabriel Ma- 
doto, de a selecționa și crește un lot 
corespunzător de sportivi, a generat 
situația precară pe care o traver
sează sportul cu mănuși în Piatra 
Neamț. Deși secția se bucură de 
sprijinul unor animatori ca Mihai 
Vornicu si Trifan Stroe, salariați ai 
V.F.S. Săvinești, care în mod vo
luntar au lucrat pentru dotarea, ba
zei tehnico-materiale a secției* de 
box și au sprijinit-o în toate im- 
pi’ejurările, receptivitatea antreno- 
rului, cît șl a clubului, nu au fost 
pe măsura acestei solicitudini. în 
plus, remarcăm și faptul că nici 
pînă în prezent un post de antre
nor rămas liber la secția de box 
nu a fost completat, deși necesita
tea acestuia este reclamată cu ma
ximum de stringență.

După cum se știe, „Ceahlăul" 
este mai mult cunoscut pe planul 
activității sportive la nivel natio
nal prin evoluția celor două divi
zionare aîe sale : de volei (divizia 
A) și fotbal (divizia B). Din păcate, 
deocamdată cel puțin, cele două 
„piese grele" ale clubului se află la 
periferia clasamentelor în catego
riile în care activează.

în ceea ce privește fotbalul, o 
amplă relatare asupra cauzelor care 
au dus la poziția nesatisfăcătoare 
pe care o ocupă în clasament a-

ceastă formație a fost inserată în 
coloanele ziarului „Ceahlăul”, re- 
liefîndu-se lipsa de omogenitate in 
rindul echipei. • concepție de joc 
lăsată, de multe ori. la libera vo
ință a jucătorilor, lipsa unei în
drumări tactice corespunzătoare, 
dar. mai ales, fenomenele de indis
ciplină, peste care conducerea sec
ției și a clubului au trecut adesea 
cu ușurință.

Toate acestea au dus la apariția 
unor convulsii interne, care s-au 
accentuat pe măsură ce campiona
tul de toamnă înainta spre final. 
Aducerea la cîrma echipei a unui 
nou antrenor (Al. Constantinescu) 
a fost o măsură bună, dar numai 
ea nu va putea scoate din impas 
colectivul. Pentru aceasta este ne
voie de efortul conjugat al tuturor.

Echipa feminină de volei se află 
și ea in zona „lanternei". Situația 
se datorește indisciplinei și super
ficialității in antrenamente, cli
matului de suspiciune care dom
nește in colectiv, mai ales prin ple
carea multor sportive la Penicilina 
Iași (se poate afirma fără teama de 
a greși că actualul lot de volei al 
Penicilinei provine — în mare par
te — de la „Ceahlăul"). Federația 
de volei a greșit admițind legiti
marea la formația ieșeană a unor 
jucătoare care nu aveau dezlegarea 
clubului, ca de pildă Georgeta Po
pescu.

în mod deliberat am lăsat la ur
mă canotajul, o disciplină ce se 
afirmă din ce în ce mai mult la 
Piatra Neamț și care ne-a produs 
în ultimul an satisfacții dintre 
cele mai mari, deși în aceste locuri 
sportul cu vîsle și rame este prac
ticat de puțin timp. Cu sprijinul 
federației și al organelor locale, da
torită preocupării clubului, dar, mai 
ales, pasiunii de care dau dovadă 
cei doi antrenori, Cantemir Garoafa 
și Mircea Irimia, canotajul se a- 
firmă tot mai puternic pe aceste 
meleaguri. Secția este, de altfel, 
singura din cadrul clubului care 
și-a realizat și și-a depășit obiecti
vele propuse. De aceea, se impune 
o și mai mare atenție pentru spri
jinirea ei, pentru promovarea în

rîndurile publicului a ideii că acest 
sport, care se bucură de toate con
dițiile in municipiul Piatra Neamț, 
trebuie să-și croiască un drum 
sigur spre locurile fruntașe ale ca
notajului național și internațional.

Numeroșii participanți la discuții 
(dr. Stelian Popescu, Constantin 
Țapu, Cantemir Garoafa, Mircea 
Crețu, Dimitrie Boariu, AI. Con- 
stantinescu, Mihai Vornicu, Mircea 
Iritnia, Constantin Moraru) au fă
cu: multe propuneri utile pentru 
îmbunătățirea activității viitoare. 
8-a cerut insistent să se acorde o 
atenție sporită lucrului cu copiii, 
rezervorul nesecat al progresului, 
al succeselor viitoare.

în cuvintul pe care l-a rostit cu 
acest prilej, tov. Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S., 8-a referit 
pe larg la preocuparea Consiliului 
Național pentru dezvoltarea spor
tului de performanță, precum și la 
sarcinile ce revin, în acest sens, 
cluburilor, subliniind în mod deose
bit necesitatea de a se acorda cea 
mai mare atenție muncii de selec
ționare a sportivilor de performan
ță și recomandind ca pină la 1 
martie 1973 să se întocmească nn 
plan concret de acțiune. De aceea, 
se cere ca munca de selecție Să an
treneze toți factorii care sînt in
vestiți cu responsabilități în. mișca
rea sportivă.

Necesitatea unei intense pregă
tiri poiitico-ideologice a tuturor 
sportivilor, a cadrelor de conduce
re a muncii sportive a fost subli
niată de reprezentanții organului 
local de partid, apreciindu-se că și 
din acest punct de vedere au existat 
serioase lipsuri.

Prin planul de măsuri adoptat, 
prin consensul unanim exprimat de 
participantii la reuniune, plenara 
clubului sportiv „Ceahlăul" va con
stitui, fără îndoială, un punct de 
plecare spre cîștigarea prestigiului 
de care trebuie să se bucure culo
rile acestei puternice unități spor
tive. îmbunătățirea întregii activi
tăți este garantată și de sprijinul 
pe care organizațiile de partid și 
de masă din municipiu s-au anga
jat să-l acorde în viitor.

Chimia Făgăraș nu a avut o iarnă 
prea liniștită. Ocupă, este adevărat, un 
loc relativ contod În clasamentul seriei 
a doua a Diviziei B — al nouălea —, 
dar grijile șl necazurile legate de peri
colul retrogradării au început să se 
zărească la orizont încă din penultima 
etapă a turului. Atunci, ca epilog al 
unui meci (cu Metalul Drobeta Tr. Se
verin 3—2 în final, după ce gazdele 
conduceau cu 3—0 la pauză), care avea 
să facă destulă vîlvă, tret jucători — 
Nacu. care H bruscase pe observatorul 
federal prezent la meci, Tăulea, autorul 
unul brutal fault intenționat, și Dumi
trescu, care a adus Injurii conducătoru
lui jocului — au fost suspendați. In plus, 
șl terenul echipei a fost suspendat pen
tru un meci oficial (pedeapsă deja ab
solvită într-o etapă de cupă). Sancțiu
nile dictate de Comisia de disciplină a 
F.R.F. au avut în ultimă instanță șl 
un caracter de exemplu : Nacu (jucător 
care nu primise pină in acel moment 
nici măcar un avertisment din partea 
arbitrilor !) — un an suspendare ; Tău
lea _ 8 etape; Dumitrescu (căpitanul 
echipei) — I etape. Sub aceste neplă
cute auspicii, echipa a trebuit să se de
plaseze la Oradea, pentru meciul din 
ultima etapă a turului, contra lui F.C. 
Bihor. Scor : 2—7 șl. odată cu el, pri
mele gînduri negre pentru returul cam
pionatului !

Am fost zilele trecute Ia Făgăraș, cău
tând să deslușim consecințele amintitei 
stări de lucruri și felul in care jucătorii 
șl conducătorii echipei au de gind să 
încerce a schimba impresia proastă lă
sată opiniei publice. Am aflat de în
dată că, Imediat după ultimul meci, 
secția de fotbal a asociației, împreună 
cu Comitetul de partid din cadrul Com
binatului chiniic - - -
nează asociația), 
analiză, In care 
rile care astăzi 
viață. In primul 
rului (instructorului) B. Bălcăceanu, a 
fost instalat un tehnician foarte tânăr, 
aflat la primul sezon ca antrenor, pro
fesorul Em. Rotaru. De fapt, pe hlrttâlo 
federației schimbarea nici nu putea să 
aibă loc, pentru simplul motiv că Rotaru 
figura deja cu o normă întreagă pe 
postul de antrenor prim ! Ce se Întâm
plase? Simplu, un mie „artificiu", care ci
ne știe dacă nu-1 au și alte echipe pe con
știință... După cum se știe, F.R.F. a dat. 
acum mâi bine de un an, dispoziții 
clare In privința obligativității catego
riei de clasificare (minimum a ni-a) 
pe care antrenorii din divizia secundă 
erau obligați să o posede. Or, Bălcăcea
nu nu avea această categorie 1 S-a re
curs atunci la substituirea lui (pe hlrtâ- 
ile trimise federației) cu Rotaru, pe 
atunci încă jucător activ al echipei, șl

(pe lingă care funcțio- 
a ținut o ședința de 

s-au preconizat măsu- 
au și prins. In parte, 
rind. !n locul antreno-

absolvent al I.E.F.S.-uluL.. Prin demite
rea lui Bălcăceanu, Em. Rotaru devine 
însă antrenor cu drepturi depline și cu 
mult entuziasm. Este foarte tânăr (abia 
a împlinit 27 de ani) șl a mal jucat, 
înainte de a veni la Făgăraș, ia C.S.M. 
Sibiu, sub conducerea unui alt foarte 
tânăr antrenor al diviziei, M. Negru (31 
de ani in prezent, tot absolvent I.E.F.S., 
dar cu o vechime de aproape 5 ani). 
Rotaru, ajutat de noul antrenor secund, 
M. N’ițn (fost de asemenea jucător al 
echipei), pleacă la drum plin de încre
dere că va face o treabă bună.

DS fapt, trebuie să mai notăm un lu
cru aproape esențial... Chimia Făgăraș, 
șl-a schimbat numele, echipa se va numi 
de acum înainte Nitramonia Făgăraș și, 
bineînțeles, se speră ca odată cu noua 
denumire să se schimbe șl multe alte 
lucruri. De exemplu, „tradiția- puncte
lor cîstigate In exclusivitate pe teren 
propriu. Sau — șl mal mult — faima 
de pînă acum a echipei, care să devină 
de o sportivitate exemplară.

Pină una alta, să mal notăm faptul că 
Nitramonia Făgăraș se pregătește cit se 
poate de serios pentru returul campio
natului. (Pesimiștii spun că s-ar mulțumi 
cu supraviețuirea în divizie, dar opti
miștii incurabili, de tipul lui loan Ke- 
șeru, secretarul secției de fotbal, susțin 
că echipa va termina pe unul din locu
rile 6—8 !). Făgărășenil au un program 
de nu mal puțin de... 15 jocuri de pre
gătire In perioada precompetlționalâ 1 
Un adevărat retur de campionat, din 
care 5 meciuri au și fost jucate. Ar 
fl bine Insă să se grăbească : prima e- 
tapâ a returului ((în care vor juca cu 
C.F.R. Timișoara, pe teren propriu) 
aproape că bate la ușă. Si Ii 
sarcină grea — aegea de a 
presta defavorabilă lor...

Dumitru

BUCUREȘTI ÎNTREPRINDE
TURNEU ÎN IRAN

Dinamo București va ple- 
în Iran, unde va susține

Echipa 
ca mîine 
trei partide. Adversarii bucureșteni- 
lor vor fi desemnați la sosirea la 
Teheran. Dinamo urmează să se 
înapoieze în țară în ziua de 4 mar
tie.

așteaptă o 
șterge Tra

GRAUR

F. C. ARGEȘ PLEACĂ AZI IN ISRAEL
în dimineața aceasta pleacă în 

Israel echipa F.C. Argeș care va 
întreprinde un turneu de pre&âtire 
de trei jocuri (23 februarie — 7 
martie). Printre adversarii argeșe
nilor se numără și Selecționata de 
tineret a Israelului, în ’Celelalte 
două partide urmînd să întâlnească 
formații din prima Divizie. Fac de
plasarea următorii jucătoră : 'Stăm 
Ariciu, Piguiea. Olteana, Barbu. 
Vlad, Ivan, Ciolan, Must?.țea, M. 
Popescu, Radu, Roșu, Jer'fan, Cassai 
și Cîrstea. Dobrin și Trol se află de 
ieri la Tel-Aviv, unde au sosit di
rect de La Sevilla.

SECȚIILOR DIVIZIONARE C

Rubrică redactată de 
LOIO PRONOSPORT

Lotul reprezentativ de juniori va 
pleca astăzi în Uniunea Sovietică, 
pentru a participa — alături de e- 
chipele R. D. Germane, Cehoslo
vaciei, Suediei, U.R.S.S. I și II, R.S.S. 
Gruzia și R.S.S. Turcmenia — la 
un turneu internațional găzduit de 
orașul Așhabad, între 25 februa
rie și 5 martie. Vor face deplasa
rea, printre alții. Ciurea, Cotigă, 
Negruțiu, Chivu, Iuga, Hurloi, Ră- 
ducanu, Șumulanschi etc.

CONSFĂTUIRI CU ANTRENORII Șl PREȘEDINȚII

Mîine, în patru orașe (București, 
Bacău, Cluj și Timișoara), vor în
cepe consfătuirile organizate de 
F. R. Fotbal cu antrenorii și pre
ședinții secțiilor divizionare C, la 
care iau parte și președinții comi
siilor județene de fotbal.

în București, consfătuirea cu an
trenorii va avea loc mîine, în sala 
Dinamo, cu începere de la ora 10. 
Cu acest prilej, cîțiva antrenori vor 
informa despre procesul de instrui

re și apoi se va discuta pe această 
temă. Duminică, de la ora 9, în 
aeeeași sală, se va desfășura con
sfătuirea cu președinții sediilor di
vizionare C și președinții comisii
lor județene, în care se va prezenta 
o informare cu privire la desfășu
rarea turulto campionatului 1972— 
73.

Consfătuirile de la Bacău, Cluj și 
Timișoara se vor desfășura după 
același program.

TRAGERE SPECIALA LOTO A MĂRȚIȘORULUI
• Programul concursului Prono

sport nr. 8 de duminică 25 februa
rie 1973 are drept „cap de afiș" 
meciul international de fotbal din 
cadrul meciurilor de calificare pen
tru turneul final al CM de fotbal : 
Turcia — Italia. în rest întîlniri 
din campionatul italian. Dar iată 
acest program : I: Turcia (A) — 
Italia (A) pronostic pauză ; 11 : Tur
cia (A) — Italia (A) pronostic final; 
III: Ascoli — Cesena pronostic 
pauză; IV : Ascoli — Cesena pro
nostic final ; V : Arezzo — Brindisi; 
VI : Bari — Varese ; VII : Reggiana 
— Catanzaro ; VIII : Brescia — 
Monza ; IX : Como — Catania ; X : 
Genoa — Foggia; XI : Novara — 
Perugia ; XIÎ : Reggina — Manto- 
va ; XIII : Taranto — Lecco.

Astăzi și mîine, ULTIMELE ZILE 
pentru depunerea buletinelor

Și în acest an, Administrația de 
Stat Loto — Pronosport organizea
ză la 2 martie 1973 tradiționala 
tragere specială Loto a Mărțișoru
lui, tragere care aduce participan- 
ților o bogată listă de premii : au
toturisme DACIA 1300 șl TRA
BANT 601, excursii în UNGARIA 
și IUGOSLAVIA — cu autocarul — 
durata oca. 10 zile, excursii în 
GRECIA — cu avionul — durata 
cca. 8 zile și numeroase premii îi 
bani de valoare fixă și variabilă.

Pentru stabilirea numerelor cîști- 
gătoare, se vor extrage 36 de nu
mere, atribuindu-se 25 categorii de 
premii.

Participarea se face pe bilete de 
2 lei, 5 lei și 15 lei varianta. Mai 
puteți participa pe variante combi
nate și combinații „cap de pod“. 
Nu uitați ! Joi 1 martie a.c. este 
ULTIMA ZI pentru procurarea bi
letelor.



AZI, LA GRAZ

HOCHEIȘTII ROMÂNI ÎNTÎLNESC 
REPREZENTATIVA AUSTRIEI

Campionatele mondiale universitare de tenis de masă Iurte* Beanfai de handbal feminin cu Universitatea Timișoara

ECHIPELE U.R.S.S. (b) Șl R.F. a GERMANIEI (f) P. Kretzschmar: „VOM MIZA
AU CIȘTIGAT TITLURILE TOTUL PE ATAC

Formațiile României — pe locurile
HANOVRA, 22 (prin telefon). O- 

dată cu desfășurarea finalelor com
petiției pe echipe, care au avut loc 
miercuri seara tîrziu. s-a încheiat 
prima parte a campionatelor mon
diale universitare de tenis de masă.

Cum era de așteptat, finala femi
nina a fost cîștigată de echipa R.F. 
a Germaniei, care a întrecut cu 3—2 
selecționata Cehoslovaciei — autoa
rea marii surprize din grupe, clnd 
a eliminat cu 3—1 formația U.R.S.S. 
cotată drept favorita nr. 1 a probei.

Ultimul act a fost deosebit ce pa
sionant și a trebuit să se joace 
cinci partide pentru a se cunoaște 
echipa învingătoare. Cehoslovaca 
Alice Grofova a semnat două victo
rii pentru echipa sa, insă ea nu a 
fost ajutată și de partenera sa. He
lena Pauknerova, învinsă pe toată 
linia. In meciul decisiv, Geriinde 
Glatzer a fost mai sigură In jocul 
de mijloc și a ciștigat categoric la 
Pauknerova cu 2—0.

Rezultate complete : R.F. a Ger
maniei — Cehoslovacia 3—2; Hen- 
driksen — Pauknerova 2—0, Glatzer 

•— Grofova 0—2, Hendriksen, Glatzer 
— Grofova, Pauknerova 2—0. Hen
driksen — Grofova 0—2, Glazer — 
Pauknerova 2—0.

Pentru locurile 3—4 s-au Intilnit 
formațiile U.R.S.S. și României, pri
ma echipă cîștigînd cu 3—1. De data 
aceasta. însă, jucătoarele noastre au 
scuza de a fi evoluat suferinde, mai 
ales Vlaicov (gripată). Crișan a ju
cat totuși bine cu Gedraitite, pe care 
a învins-o cu 2—0 (18, 17). Excelenta 
Zoia Rudnova a fost necruțătoare, 
cîștigînd cu 2-0 (15, 18) la Vlaicov 
si cu 2—0 (16, 15) Ia Crisan. In par
tida de dublu, Rudnova — Pogoso- 
va s-au impus cu 2—0 (21, 13) In 
fața cuplului nostru.

Alte rezultate: pentru locurile 
5—6 : Franța — Marea Britanie 
3—0; 7—8; Suedia — S.U.A. 3—1.

Medaliile de aur ale competiției 
masculine au revenit echipei 
U.R.S.S., învingătoare cu 5—2 în fi
nala cu Iugoslavia : Sarkoian — Cor
das 2—0, Gomoskov — Mesaros 
2—0, Strokatov — Karakasevici 0—2, 
Gomoskov — Cordas 1—2. Stroka
tov — Mesaros 2—0, Sarkoian — 
Cordas 2—1, Gomoskov — Karakasevici 2—0.

4 u Irte p 1 li kKti
In clasamente] fiaaL eckina 

României a ocupat local 7. ea ur
mare a victoriei rcalrza--, cu 5—3. 
In fața Franței. Desigur. se putea 
a unge șt pe o poziție mai ava-sată 
oară In meciurile grupelor semifi
nale nu se pierdea meciul eu Aus
tria (3—5) si apoi, la același scor, 
cel cu Iugoslavia.

Alte rezultate: pentru locurile 
•*y-*: R-F- a Germaniei — Ceho- 
si'vacia 5—3: locurile 5-6; Sue
dia — .Austria 5—1.

o zi de pauză (joi), vineri 
încep întrecerile celor cinci probe 
ir.dîviduaie.

Iată programul reprezentanților 
r r >tri din prima zi : simplu bărbați, 
tern) i; Gbeorghe — Pawelka 
(Cehoslovacia). Doboș i — Wiener 
(S.U.A.). Singiorsian cu învingătorul 
meciului preliminar Licaren — Tu
rme : simplu femei, turul I: Korodi 
— Scharmacher (R.F.G.). Crisan — 
Becker (R.F.G.), Vlaicov — Hohn (R.F.G.)

Paul OCHIALBI

1 C. ItlJZIfi, PfMRl A î a OTPĂ €A‘1PI0A\Ă A P D. MP'IWE
Tnvingind formația S.C. Magde

burg cu 24—18, handbalistele de la 
S. C. Leipzig au realizat cea de a 
6-a victorie consecutivă. asigu- 
rindu-și titlul de campioane ale 
R. D. Germane. Cunoscuta formație 
pregătită de Peter Kretzschmar a 
dominat categoric ediția din acest 
an a celei mai importante com
petiții cu caracter intern, pierzînd 
o singură partidă în fața lui S. C. 
Empor Rostock și realizînd un re
zultat egal cu T.S.C. Berlin. In rest 
16 victorii, cele mai multe obți
nute la scoruri categorice.

„Ne bucură mult acest nou suc
ces — declara duminică seara, la 
Leipzig, antrenorul Peter Kretzsch
mar. Dar deocamdată nu este timp 
pentru a sta și savura victoria. Ne 
așteaptă intîlnirile extrem de difi
cile cu Universitatea Timișoara, e- 
chipă capabilă oricind de rezultate 
superioare Româncele au in plus

șansa de a juca meciul-retur pe 
teren propriu, in fața unui public 
plin de temperament. Iată de ce 
trebuie să privim cu toată atenția 
prima partidă programată la Leip
zig. In ceea ce ne privește, știm 
că acest joc este decisiv pentru 
calificare și vom miza totul pe 
atac. Va trebui să câștigăm la o di
ferență cit mai mare pentru că la 
Timișoara ne așteaptă un meci 
foarte greu".

Campioana R. D. Germane va 
alinia duminică. în primul meci cu 
Universitatea Timișoara, formația 
standard pe care a folosit-o și în 
campionat. Printre cele 7 jucătoare 
se află și internaționalele Hanne
lore Zober, Barbel Braun. Barbel 
Helbig, Petra Kahnt și Hannelore 
Junghans.

MICHAEL WEICHELT
„Deutsches Sportecho’’-Berlin

GRAZ, 22 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Plecați joi dimineața din Buda
pesta, hocheiștii români au ajuns 
la Graz, acest mare centru indus
trial al Austriei, spre seară, fiind 
întîmpinați cu multă căldură de 
reprezentanți ai forurilor sportive 
locale și federale. In acest oraș 
cu aproape un sfert de milion de 
locuitori, unde nu peste multă vre 
me se vor desfășura meciurile din 
cadrul grupei R a campionatului 
mondial, mîine (n.r. azi) și sîm- 
bătă vor avea loc ultimele două 
meciuri din cadrul turneului de 
pregătire și verificare întreprins 
de selecționata țării noastre. Este 
vorba de cele două jocuri amicale 
cu reprezentativa Austriei, și ea 
participantă la întrecerile grupei B 
a C.M., de fapt de cele mai difi
cile examene ale acestui turneu.

Apreciem ca atare aceste două 
partide nu numai gindindu-ne la 
faptul că jucătorii austrieci fac și

ei parte din eșalonul secund al 
hocheiului mondial, ci referin- 
du-ne, în mod deosebit, la ulti
mele jocuri internaționale susți
nute de ei și în cadrul cărora au 
dovedit un real progres. Conclu
dent în această privință este mo
dul in care s-a comportat selec
ționata Austriei în dubla întîlnire 
cu reprezentativa Elveției, consu
mată săptămir.a trecuta chiar la 
Graz. In prima confruntare, victo
ria a revenit hocheiștilor elvețieni, 
cu scorul de 3—2, pentru ca după 
24 de ore jucătorii gazdă să-și ia 
revanșa, cîștigînd cu 3—1. După 
cum se vede, în linii generale, este 
vorba de o victorie și o infrîngere, 
adică de un bilanț aproximativ egal 
cu cel realizat în Elveția de echipa 
noastră în cursul lunii ianuarie. 
Desigur, cu diferența că jucătorii 
austrieci au avut avantajul tere
nului propriu.

Echipa română a manifestat în 
partidele de la Budapesta o oare

PARTICIPANȚII LA CAMPIONATUL BALCANIC 
DE SCHI SE ANTRENEAZĂ ASIDUU

care scădere nu atît pe plan fizic, 
cit mai ales în ceea ce privește pu
terea de concentrare, de stăpînire 
a nervilor. Lipsa de luciditate și de 
calm în momentele decisive au de
terminat cîteva mari erori în apă
rare și numeroase, parcă prea nu
meroase, ratări în atac. Așa se ex
plică de ce, cu toate că erau su
periori pe plan tehnic și al pati
najului, hocheiștii noștri n-au pu
tut obține la Budapesta rezultatele 
așteptate. Din echipă s-au remar
cat totuși portarul Netedu, funda
șii Varga, Ioniță (numai în primul 
meci) și Justinian (o adevărată re
velație !), atacanții Pană și Gh. Hu- 
(anu, activi și bătăioși în momen
tele decisive. O notă bună pentru 
aportul în apărare al liniei a II T-a 
de atac (Gheorghiu. Bașa, Ștefa- 
nov).

în orice caz, cele două jocuri cu 
Austria de mîine (n.r. azi) și sîm- 
bătă vor fi și maj concludente, 
dind antrenorilor o imagine clară 
asupra stadiului actual de pregă
tire al lotului.

Romeo VILARA

PATINATORI ROMÂNI 
ÎN CONCURSURI

(Urmare d»n pag ()

SCRISOARE DIN MONTREAL

PATINATORII CANADIENI ȘI AMERICANI 
VIZEAZĂ PODIUMUL „MONDIALELOR"

TURNEE DE ȘAH
Fl, Gheorghiu pierde teren...

MALAGA. — Cu două runde îna
inte de terminarea turneului inter
național de șah „Costa de! Sol", ar
gentinianul Quinteros <7’/a p) men
ține 1 punct avans față de urmă
torii clasați —Benkoși Matanovici. 
în tundă a 11-a, Quinteros a remi
zat cu Matanovici. Egalitatea a fost 
consemnată și în partidele Medina— 
Rossolimo, O’Kelly — Martz și 
Benko — Filip. Florin Gheorghiu a 
întrerupt în poziție complicată cu 
Ruiz. El are 5>/s puncte și o partidă 
întreruptă.

BUDAPESTA. —In runda a 8-a, 
Gheller l-a învins pe Lengyel, Kar
pov a ciștigat la Sax, iar Hort la 
Antoșin. Victor Ciocâltea a remi
zat cu L. Szabo, rezultat consem
nat și în partidele Hecht — Vaga- 
nian și Bilek — Ribly. Partidele 
Csom — Adorian și Velimirovici — 
For in tos s-au întrerupt. In clasa
ment conduce Gheller (URSS) cu 6 
puncte, urmat de Vaganian (URSS) 
— 5Vz P, Szabo (Ungaria). Hort (Ce
hoslovacia) și Karppv (URSS) — 
5 p. etc.

TOȚI VISEAZĂ LA UN MECI

La apropiatele campionate mon
diale de patinaj artistic de Ia Bra
tislava (27 februarie — 4 martie), 
reprezentanții continentului nord- 
american vor avea un important 
cuvin t de spus. Este s.r.gura apa
riție de concurs a patinatorilor ca
nadieni și a celor dm S.U.A, în 
cursul acestui sezon, în Europa. 
Motiv pentru care ea este aștep
tată cu justificat interes în cercu
rile de specialitate. Este încă 
proaspătă în amintire suita de suc
cese obținute de acei marș cam
pioni ai ghefii care au fost Donald 
Jockson. Petra Burka sau Peggv 
Fleming. Urmașii lor, este adevă
rat, nu se ridică încă la o aseme
nea clasă, dar — în condițiile unui 
schimb de generație general în arta 
patinajului — șansele lor de a 
urca pe podium nu sînt de ne
glijat

Calculul hîrtiei indică printre fa- 
voriți, in primul rind. pe blonda 
Karen Maguussen. cea mai bună 
patinatoare a Canadei. Medaliata 
cu argint de la Sapporo și la ul
timele campionate mondiale, âr 
trebui — în mod normal — să 
ocupe locul lăsat vacant de Bea
trix Schuba, trecută la profesio
nism. Recent, sub cupola sălii „Cq 
liseum" din Vancouver, Karen 
Magnussen și-a ciștigat al patrulea 
titlu de campioană a Canadei, do
vedind aceeași grație și măiestrie 
pe care i le cunoșteam și pînă 
acum. Următoarele clasate au fost 
Cathy Lee Irwin și tîr.ăra Lynn 
Nightingale (16 ani), ambele foarte 
bine cotate la figurile libere. Toate 
aceste trei patinatoare vor repre
zenta țara „frunzei de arțar” în 
viitoarele întreceri de la Bratislava.

La băieți, Canada contează în 
special pe tînărul Toller Cranston, 
clasat al 5-lea la precedenta edi
ție. Și el este un as al figurilor 
libere, a căror pondere a crescut 
în condițiile noului regulament al 
patinajului artistic. La Vancouver, 
el a obținut de două ori nota 6, iar 
în rest numai 5,9 1 Antrenat de

Ellen Burka (mama fostei campi
oane mondiale), Cranston pregăteș
te pentru Bratislava un program 
liber, caracterizat de specialiști 
drept „superb*. Lista reprezentan-

Patinatoarea americană Janet Lynn, 
medaliată cu bronz la Sapporo

tilor Canadei va fi completată de 
Ron Shaver și Robert Rubens, la 
masculin, perechile Van și Sandra 
Bezix, Muray și Glen Moore, ca și 
dansatorii Barry și Louise Soper, 
Dave Porter — Barbara Berezow- 
ski.

Multe nume noi pot fi citite și 
în lista patinatorilor care vor re
prezenta S.U.A. la viitoarele cam
pionate mondiale. Doar Janet Lynn 
își păstrează „coroana", pentru a 
cincea oară de la retragerea lui

Peggy Fleming, egalîndu-i recor
dul. La 20 de ani încă neîmpliniți, 
talentata patinatoare americană, 
medaliată cu bronz Ia ultima Olim
piadă de iarnă, încearcă acum ma
rele ..break" spre consacrarea su
premă. Și sprințara Janet este o 
specialistă a figurilor libere, en- 
tuziasmînd pe cei 10 000 spectatori 
în evoluția ei la campionatele na
ționale, ca și pe arbitrii — de alt
fel — care i-au acordat trei note 
de 6 ! De remarcat că la o dife
rență minimă in punctajul general 
s-a situat a doua clasată, tînăra 
Dorothy Hamill.

La masculin nu mai apare Misha 
Petkovich. locul său fiind ocupat 
de noul campion al S.U A., Gordon 
McKeelen jr. El a ciștigat detașat 
competiția, fiind urmat de Bob 
Bradsbaw și Dave Santee. Se pare 
că McKeelen este singurul care 
poate emite pretenții în lupta cu 
patinatorii europeni de elită, cum 
sînt cehoslovacul Nepela sau sovie
ticul Cetverur.in.

Oricum, delegațiile S.U.A. și Ca
nadei completează în mod specta
culos afișul viitoarelor campionate 
mondiale

FABIAN DRESDNER 
Montreal, februarie

dezinvoltură fanioanele, prinzi nd 
din zbor indicațiile antrenorilor 
Ion Berindei, Kurt Gohn, Mihai 
Sulică și Toma Titus.

Sus este, deci, totul în ordine. 
Să vedem, însă, ce se întîmplă Ia 
altitudini mai mici, acolo unde va 
avea loc lupta fondiștilor. Stratul 
de zăpadă căzut a decis strămuta
rea imediată a locului de desfă
șurare din Poiana Roia. în Poiana 
mică și Lunca Iui Bălan, de lin
gă cabana Vînătorilor. Traseele, 
locul starturilor și al sosirilor au 
fost pregătite și pavoazate în ve
derea marelui eveniment. Steagu
rile țărilor participante flutură în 
adierea vîntului. Arbitrii de con
curs au făcut măsurătorile și au 
pregătit totul pînă în cele mai 
mici amănunte. Au sosit și repre
zentanții firmei Omega, care va 
asigura cronometrajul electronical 
acestei Balcaniade.

Pentru a nu rămîne în urma al
pinilor. alergătorii ne schiuri în
ghit kilometri dună kilometri. Pe 
pîrtie au fost văzuti fondistii Iugo
slaviei, României. Greciei etc.

Unul din antrenorii reprezentan
ților noștri, prof. Constantin Tiron, 
a prevăzut o victorie a culorilor 
românești în multe din cursele de 
fond. Noi nu dorim decît ca pro
nosticul antrenorului federal să se 
adeverească întocmai.

Intr-o discuție avută cu secre
tarul general al federației noastre 
de specialitate, prof. Petre Focșe- 
neanu, acesta ne-a declarat:

JSint convins că această ediție a 
Balcaniadei va prilejui dispute 
spectaculoase. Optimismul meu a

crescut, evident, în aceste ultime 
ore, cînd în Poiană a nins, lini
ștind prin aceasta pe toți cei in
teresați de buna reușită a între
cerii. De altfel, joi și vineri au 
fost zile rezervate pentru antre
namente ; alpinii pe pantele Postă
varului, iar fondiștii în Poiana 
Mică. Condițiile de concurs vor 
fi excelente pentru ambele cate
gorii de sportivi și sportive, așa 
că mi ne rămîne decît să așteptăm 
semnalul starterului. în privința 
rezultatelor, este normal să cred 
în succesele schiorilor noștri. Cris- 
tea. Vulpe sau Munteanu pot as
pira Ia un loc fruntaș în competi
țiile balcanice și chiar europene. 
Nu rămîne decît ca ei să confirme 
speranțele. Și fondiștii au reali
zat. în ultima vreme, progrese e- 
vidente. La juniori și junioare, 
avem șanse bune la primele locuri, 
iar la seniori cred că bulgarul 
Peter Pankov — cîștigătorul ulti
melor trei ediții — va trebui să 
încline steagul în fața fondiștilor 
români, dornici a demonstra, pe 
teren propriu, valoarea lor“.

PESTE HOTARE
Cei mai buni viteziști români vor 

participa sîmbătă și duminică la 
concursuri internaționale în U.R.S.S. 
și R. P. Mongolă. Astfel, „alergă
torii" Vasile Coroș (Dinamo Bra
șov) — campion absolut al țării, 
Andrei Okos (S.C. Miercurea Ciuc) 
și Adrian Ciobanu (Agronomia 
Cluj), însoțiți de antrenorul brașo
vean, Ernest Ulrich vor fi prezenți 
la întrecerile internaționale din 
orașul Kirov, la care și-au anunțat 
participarea patinatori din 8 țări.

La campionatele internaționale 
ale R.P. Mongole, de la Ulan Ba
tor, s-au deplasat Maria Tașnadi 
(S. C. M. Ciuc), Liana Cardaș (Mu
reșul Tg. Mureș), Victor Sotirescu 
(Dinamo București) și Gheorghe 
Pop (Agronomia Cluj).

Patinatorii Doina Mitricică și 
Atanase Bulete au plecat și ei în 
U.R.S.S., la Cerepoveț, unde vor 
lua parte la un concurs interna
țional de patinaj artistic.

SE CERE EXCLUDEREA DIN F. I. N. A.
A ȚĂRILOR CARE PRACTICĂ APARTHEIDUL
CIUDAD DE MEXICO, 22 (A- 

gerpres). — Președintele Federației 
internaționale de natație, Harold 
Henning, aflat la Ciudad de Me
xico, a declarat că federațiile din 
U.R.S.S. și R.D. Germană au cerut 
în scris ca Rhodesia și Republica 
Sud-Africană, țări unde se practică 
discriminarea rasială în sport, să fie 
excluse din forul conducător al 
natației mondiale.

H. Henning a anunțat, totodată, 
că federația va institui o comisie 
de anchetă, care în luna martie va 
pleca în Rhodesia și R.S.A. pentru 
a cerceta la fața locului situația 
din sportul sud-african. Raportul 
acestei comisii va fi prezentat în 
luna august, cu prilejul reuniunii 
F.I.N.A., ce va avea loc la Bel
grad.

CU FOREMAN...
NEW YORK, 22 (Agerpres). — A- 

flîndu-se la New York, ca invitat 
al televiziuni; americane, fostul 
campion mondial de box la cate
goria grea, Joe Frazier, a declarat 
următoarele. în cadrul unei confe
rințe de presă i „în meciul cu Fo
reman am boxat ca un începător, 
îmi voi relua antrenamentele la 
mijlocul lunii martie. Cred că va 
trebui să acord o mai mare im
portanță blocajului. Am revăzut fil
mul meciului cu Foreman și am 
constatat că am comis erori grave 
în apărare. Nu mă interesează să 
boxez cu Cassius Clay sau Jerry 
Quarry, obiectivul meu fiind re
vanșa cu Foreman".

In același timp, din Rotterdam se 
anunță că boxerul olandez Rudi 
Lubbers, campionul Olandei la ca
tegoria grea, a semnat un contract 
prin care se angajează să-1 întîl- 
nească într-un meci amical de 12 
reprize pe fostul campion al lu
mii. Cassius Clay. Organizatorii in
tenționează să programeze acest 
meci (probabil în cursul verii) la 
Djakarta (Indonezia).

în campionatele internaționale ale S.U.A.

NĂSTASE SE CALIFICĂ IN „SFERTURI"
Țiriac, Dibley, Graebner, Parun, Cooper —eliminați...

SALISBURY. 22. — Tenismanul 
român Ilie Năstase s-a calificat în 
sferturile de finală ale campionate
lor internaționale „indoor" ale SUA. 
In „optimi", Ilie Năstase l-a intilnit 
pe americanul Mike Estep, în fața 
căruia a ciștigat cu 4—6, 7—5, 6—0. 
Primele două seturi au fost mai e- 
chilibrate, ambii jucători luptind cu 
ardoare pentru fiecare minge. în se
tul decisiv, însă, campionul ro
mân a făcut o veritabilă demon
strație de tenis ofensiv, nelăsînd 
nici un ghem adversarului său.

O victorie surprinzătoare a obți
nut americanul Zan Guerry în 
fața australianului Colin Dibley (fa
voritul nr. 2), pe care l-a învins cu 
3—6, 6—4, 6—3. Fostul Davis. — 
cupman american, Frank Froehling, 
l-a eliminat cu 7—6. 6—4 pe com
patriotul său Clark Graebner, co

tat printre favoriții turneului. In 
alte două partide, americanul Sandy 
Meyer l-a întrecut cu 7—6, 6—1 pe 
neozeelandezul Onny Parun. iar 
Brian Gottfried (SUA) a dispus cu 
6—2, 6—1 de John Cooper (Austra
lia).

Rezultate din turul II i J. Gisbert 
(Spania) — Baranyi (Ungaria) 6—3. 
6—3; Kalogheropoulos (Grecia) — 
Paish (Anglia) 2—6, 6—2. 6—1 ;
Meiler (RFG) — Pattison (Rhode
sia) 7“^. 6 ■ -4.

Ion Țiriac a fost eliminat în 
primul tur, fiind învins cu 6—1, 
6—3 de americanul Eddie Dibbs.

In cadrul orobei de dublu, pe
rechea Ilie Năstase (România) — 
Clark Graebner (S.U.A.) a dispus 
cu 6—2, 6—3 de Mulligan (Italia) — 
Bertram (Anglia).

BRITANICI?ANTRENORII
actualitate in soccerul insular

AR TREBUI SA FIE SCHIMBAȚI

TELEX • TELEX • TELEX
Cu prilejul unui concurs internațional 
atletic de sală, desfășurat la Pocatello 
(Idaho), sprintera americană Patty John
son a stabilit cea mai bună performantă 
mondială pe teren acoperit în proba de 
100 m garduri cu timpul de 13,4. In 
proba masculină de ștafetă 4x220 yarzi, 
echipa Universității din Stanford a fost 
cronometrată cu timpul de 1:27,4.

Localitatea vest-germană Mfinster a găz
duit întîlnlrea internațională amicală de 
handbal dintre reprezentativele masculi
ne ale R.F. a Germaniei și Cehoslova
ciei. La capătul unui joc de un bun ni
vel tehnic, cu multe faze spectaculoase, 
gazdele au obținut victoria cu scorul de 
16—14 (10—9). Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost vest-germanul Bucher, 
care a marcat cinci goluri.■
Turneul Internațional masculin de tenis 
de Ia K61n a programat optimile de fi
nală ale probei de simplu. Performerul

zilei a fost din nou jucătorul pakistanez 
Haroon Rahim, care l-a eliminat cu 6—4, 
6—3 pe australianul Fred Stolle. Campio
nul cehoslovac Jan Kodes l-a învins pe 
olandezul Tom okker cu 6—4. 6—3. Ame
ricanul Marty Riessen a dispus cu 6—2.
6— 4, de australianul Bob Carmichael, iar 
englezul Mark Cox l-a învins cu 7—6,
7— 6 pe cehoslovacul VI. Zednik.■
A început turneul internațional de șah 
de la Tallin. In prima rundă. fostul 
campion al lumii, marele maestru sovie
tic Boris Spasski, care participă la pri
mul turneu după meciul susținut cu Ro
bert Fischer, a remizat cu tînărul său 
compatriot Kiarner. La egalitate s-au 
terminat și partidele : Pfleger (RFG) — 
Tal (URSS), Nei (URSS) _ Rîtov (URSS), 
Vesterinen (Finlanda) — Balașov (URSS). 
Andersson (Suedia) — polugaevskl 
(URSS). în singura partidă decisă a pri

mei runde David Bronstein l-a învins 
pe Saidy (SUA).■
Selecționata URSS a obținut cea de-a 
patra victorie în cadrul campionatului 
mondial de hochei pe gheață cu mingea 
(bandy). Sportivii sovietici au întrecut 
cu scorul de 4—0 (1—0) formația Norve
giei. Golurile au fost marcate de Frolov 
(2), Lizavin și Gherasimov. Intr-un alt 
joc, reprezentativa Finlandei a surclasat 
cu 8—0 (1—0) echipa Suediei.■
Campionatele naționale de schi ale Aus
triei au debutat la Lienz (Tirol) cu pro
ba feminină de slalom uriaș. Victoria a 
revenit cunoscutei campioane Annema- 
rie Proell, lidera clasamentului „Cupei 
Mondiale", cronometrată cu timpul de 
1:20,87. Pe locurile următoare s-au cla
sat Ingrid Gfoelner 1:22,29 și Wiltrud 
Drexel 1:23,04. cursa s-a desfășurat pe 
o plrtle in lungime de 1500 m. cu o 
diferență de nivel de 363 m și 50 de porți.

■— Un comentariu pe teme de
Cînd, acum cîtva timp. Manchester 

United l-a trimis oficial -la plim
bare" pe managerul său, și l-a 5c. - 
locuit cu scoțianul Tommy Doherty, 
cotidianul „Times- se Întreba — 
surprinzător pentru cei mai multi — 
dacă nu ar fi necesar ca cluburile 
engleze să-și îndrepte privirile și 
spre antrenorii așa-ziși „continen
tali", ca de exemplu temperamente 
Iul Helenio Herrera, actualmente 
echipa Roma... „Se poate spera — 
spunea „Times" — că astfel s-ar 
lecui multe din bolile fotbalului en
glez".

Intrarea Angliei în Piața Comu
nă face întrebarea pusă de ziarul 
londonez mai actuală ca oridr.d. 
Deocamdată, însă, nimeni nu știe 
prea exact ce implicații va avei Tra
tatul de la Roma asupra fotbalului 
din țările împricinate.

Cluburile italiene — mari amatoa
re, după cum se știe, de vedete din 
alte țări — au luat hotărirea de a 
interzice accesul oricăror „persoane 
străine" In Calcio din anul 1963. As
tăzi, cei doi Herrera (Helenio ș! He- 
riberto), la Roma și respectiv 
Sampdoria, cehoslovacul Vycpalek 
(Juventus), suedezul Nils Liedholm 
(Fiorentina) și uruguayanul Puri- 
cclli (Lanerosî) sînt singurii antre
nori străini din fotbalul italian. MI 
se pare că problema antrenorilor 
străini este cu totul altceva decît 
aceea a importului de jucători. Cu 
tcții știm care este efectul în timp 
al importului masiv de fotbaliști 
străini, felul In care ei Impietează 
asupra afirmării tinerelor cadre lo
cale, cura este — termenul mi se 
pare cel mai adecvat — ^subminat* 
întregul fotbal 
inclusiv echipa

Argumentele 
lor străini nu 
mult, dar aici. , 
există, se pot totuși detașa si argu- 
mente-pro. Părerea lui Herrera, 
conform căreia tinerii fotbaliști pot 
învăța extrem de mult de la jucătorii 
străini este de necontestat. Dar. In 
același timp, riscul este prea mare. 
Talentele locale găsesc prea adesea 
drumul afirmării lor normale barat 
de vedetele cumpărate cu bani grei, 
așa cum, de exemplu, s-a Intîmplat 
cu foarte talentatul centru Bruno 
Nicole — jucător strălucitor în re
prezentativa italiană In anii 1950 — 
care însă în echipa Juventusului nu 
putea intra din cauză că aici, pe 
postul său, juca celebrul John 
Charles.

In cazul antrenorilor, problema 
nu este paralelă, In primul rlnd 
pentru că aceștia sînt mult mai pu
țini la număr în fotbalul oricărei 
țări. Este însă o certitudine că ei 
au adus echipelor respective cite 
ceva special foarte pozitiv. De cu- 
rînd. un comentator italian remarca

al țârii respective, 
națională.
împotriva antrenori- 
se deosebesc prea 
prin distincțiile care

că i-ar fi plăcut ca echipele brita
nice să capete, prin contactul cu un 
antrenor „continental". mai mult 
fler, mai multă subtilitate In jocul 
kr. Și de ce nu, la urma urmei ? 
Dacă managerii britanici continuă 
de alifia ani să implanteze In toată 
Europa stilul scoțian și britanic 
joc, plin de vigoare. bărbătesc, 
ce nu ar căpăta și echipele 
„țara fotbalului- cite ceva
spectaculozitatea. dinamismul 
tehnicitatea celor mai bune teamuri 
din restul continentului. De ce nu 
s-ar încerca si pentru fotbaliștii 
twttanid un transplant al -subtilită
ții latine ?—

Carii lui Ștefan Covaci, 
dar abilul antrenor român 
Aiax Amsterdam, mi se M 
vingător. fastina-t chiar. Cird Ajax 
a cistigat Cupa europeană interclu- 
buri In 1971 și a atins astfel una 
dintre ultimele culmi ale fotbalului, 
prompt, antrenorul oiar.dez Rinus 
Michels a părăsit clubul din Amster
dam pentru Barcelona. Președintei* 
clubului s-a văzut nevoit să dea 
curs reeners-dării făcute de un prie
ten si sâ-1 angajeze pe cvasi-necu- 
r.osetrtu] Covaci, pe atunci antrenor 
al echipei Steaua București. Dar. 
încercarea aceasta avea să se dove
dească mai inspirată chiar decît 
sperau conducătorii lui Aiax Ștefan 
Covad, pus față în față cu pro
blema antrenării ur.el echipe de un 
succes extrem, a avut curajul si 
inițiativa de a schimba și modul de 
antrenament si tactica ce joc. EI a 
reușit astfel să creeze o echipe și 
mai bună, cu care a ciștigat din 
nou Cupa campionilor europeni si a 
mai adus în vitrina clubului C...._ 
Olandei 
Morala

londra.

Si 
mi

21

____ . Cum
Cupa Intercontinentală, 

se pare foarte clară...
BRIAN GLANVILLE 

februarie

Mare surp-iză marți noapte la Tel Aviv, unde selecționata Israelului a 
izbutit să țină in șah reprezentativa Argentinei (scor: 1—1), recent învin
gătoare a echipei campioane a Europei — R. F. a Germaniei. In ima
gine, argentinianul Alonzo trage din săritură, cu capul, la poartă, urmă

rit de Rosen, Ghiso ji Shum
Telefoto! A.P.-AGERPRES

ȘTIRI, REZULTATE
în vederea meciului retur dintre 

echipele Turciei și Italiei, contînd 
pentru preliminariile campionatului 
mondial, antrenorul Feruccio Valța- 
reggi a selecționat 18 jucători, prin
tre care Albertosi. Riva. Mazzola, 
Anastas:, Facchetti, Spinosi, Zoff, 
Milanezii Rivera și Rosato, acciden
tați, nu vor 
cest foarte

a II-a preliminare, programat dumi
nică 25 februarie. Reamintim că 
In prima partidă, disputată la Nea- 
pole, scorul a fost egal i 0—0.

putea fi utilizați în a- 
important joc al grupei

ÎN PRELIMINARIILE C. M

Selecționata Cehoslovaciei, aflată 
în Belgia, a susținut un joc de ve
rificare cu formația F.C. Bruges, li
dera campionatului. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—0 (1—0) în 
favoarea fotbaliștilor belgieni, 
trei goluri au fost înscrise de 
tijns (min. 30), Verkammen (min. 
80) și Velkeneers (min. 83).

Cele 
Bas-

SPANIA GRECIA 3-1 (2-1)
Feste 35 000 de spectatori au ur

mărit, pe stadionul „Rosaieda" din 
Malaga, meciul retur dintre selec
ționatele Spaniei și Greciei, dispu
tat In cadrul preliminariilor campio
natului mondial, grupa a Vil-a eu
ropeană. Victoria a revenit fotba
liștilor spanioli cu scorul de 3—1 
(2—1). Prima repriză s-a desfășurat 
In nota de dominare a gazdelor, 
care au inițiat numeroase atacuri, 
aeschizînd scorul în minutul 29, 
clr.d Claramunt a șutat precis din 
interiorul careului, făcînd inutilă 
intervenția portarului grec. In mi
nutul 36, la un contraatac al oaspe
ților, Antoniadis egalează, dar după

numai două minute Sol înscrie im- 
parabil, readucînd avantajul pentru 
echipa Spaniei.

La reluare, fotbaliștii greci au re
nunțat la tactica defensivă, ieșind 
la atac. Antoniadis a ratat o mare 
ocazie în minutul 65, trăgînd pe 
lingă bară de la 6 m. Spaniolii au 
un finiș mai bun, acționează 
clar în atac și, în minutul 77, 1 
nez înscrie ăl treilea gol 
rea gazdelor.

Echipa braziliană F.C, Santos, a- 
flată în turneu prin mai multe țări 
ale lumii, a jucat la Khartum, cu 
o selecționată sudaneză. Fotbaliștii 
brazilieni au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (0—0). Golul vic
toriei a fost înscris de Pele.

CLASAMENT

In
i mai 
Marti- 
favoa -

1. Spania
2. Iugoslavia
3. Grecia

3
2
3

2 1
1 1
0 0

Mai multe echipe poloneze se află 
în turneu în Iugoslavia, unde au 
susținut întâlniri amicale în com
pania unor formații locale. Astfel 
Wisla Cracovia a învins cu scorul 
de 3—0 
Gwardia 
în fața 
iar LKS 
Mari bor 
divizie iugoslavă).

(0—0) formația Rudar, 
Varșovia a pierdut cu 0—1 
echipei Sutjeska Niksici, 
Lodz a întrecut cu 2—1 pe 
(ultimele două din prima
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