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ÎN LUMINA DOCUMENTELOR DE PARTID PRIVIND EDUCAȚIA SOCIALISTĂ A MASELOR Șl AȘEZAREA
—

RELAȚIILOR DIN ORÎNDUIREA NOASTRĂ PE BAZA ÎNALTELOR PRINCIPII ALE ETICII Șl ECHITĂȚII

MIȘCAREA SPORTIVĂ TREBUIE
MULT MAI EFICIENTĂ LA

Grupajul nostru de astăzi face o investigație în domeniul muncii de edu
cație cu sportivii.

Problema educației tineretului, in general, deține o trăsătură cu 
totul aparte prin faptul că, avind un caracter permanent și continuu, este ori- 
cind ți oriunde actuală, nu are, de fapt, un început și un sfirșit, este — in 
ultimă instanță — perenă.

SĂ-ȘI ADUCĂ 0 CONTRIBUȚIE 
FORMAREA CETĂȚENILOR 

DE NĂDEJDE Al PATRIEI!

ȘEDINȚA
COMITETULUI EXECUTIV

AL C.C.
In ziua de 27 februarie 1973 a avut Ioc ședința Comi

tetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R., 
prezidată dc tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
genera! al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a discutat proiectul de lege 
priviud înființarea, organizarea și funcționarea Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României, proiectul de lege cu privire la înființarea, 
organizarea și funcționarea Curții Superioare de Con
trol Financiar, proiectul de decret privind înființarea 
și funcționarea Consiliului pentru problemele orga
nizării economico-sociale, precum și unele propuneri 
de modificare a legilor nr. 9 și 10 din anul 1968. S-a 
stabilit ca proiectele de lege, îmbunătățite pe baza 
observațiilor făcute de Comitetul Executiv, să fie su
puse spre dezbatere Plenarei Comitetului Central al 
partidului.

Comitetul Executiv a luat apoi in discuție informa
rea cu privire la activitatea de educație fizică și 
sport, precum și unele măsuri privind dezvoltarea in

AL P.C.R.
continuare a educației fizice și sportului, stabilind 
ca acestea să fie supuse Plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a dezbătut și 
adoptat unele măsuri cu privire la îmbunătățirea 
organizării și retribuirii muncii în agricultură și a 
hotărit ca acestea să fie supuse spre aprobare Ple
narei C.C. al P.C.R,

Pe linia aplicării în viață a hotărîrilor Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist Român, Comitetul 
Executiv a stabilit să se ia în continuare măsuri 
ferme împotriva fenomenelor de birocratism, pentru 
simplificarea și reducerea aparatului administrativ al 
ministerelor și instituțiilor centrale și folosirea ra
țională a specialiștilor și altor cadre în activitatea 
productivă din fabrici și uzine, in sectoarele hotărî- 
toare ale dezvoltării economice și sociale a țării. Co
mitetul Executiv a hotărît ca aceste probleme să fie 
supuse și Plenarei Comitetului Central al P.C.R.

In încheiere, Comitetul Executiv a rezolvat unele 
probleme ale activității curente.

Documentele partidului nostru, dar, mai ales, Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971 și Conferința Națională din 1972 au subliniat intr-un mod 
foarte apăsat necesitatea îmbunătățirii întregii activități in această pri
vință, a formelor ți mijloacelor ei. PROIECTUL DE NORME ALE VIEȚI! Șl 
MUNCII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII $1 ECHITĂȚII SOCIALISTE, elaborat de 
partid și dezbătut cu interes și satisfacție de masele largi ale cetățenilor, re
prezintă un adevărat cod de comportament al omului societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, ne pune la indemină o puternică pirghie de acțiune, teo
retică, ți practică.

Desigur, asupra copilului și tinărului acționează mai mulți factori educo- 
geni : FAMILIA, ȘCOALA, COLECTIVUL DE MUNCA, ORGANIZAȚIILE PRO
FESIONALE SAU OBȘTEȘTI din care fac parte. Din acest punct de vedere, 
misiunea pe care o 
seama de faptul că 
timpului liber.

lată de ce am

are mișcarea sportivă este deosebit de însemnată, ținind 
in sinul ei copilul sau tinărul îți petrec o bună parte a

căutat să vedem cum (și cu ce rezultate) iși exercită 
această importanlă funcție principalele verigi ale mișcării noastre sportive.

nCUM SĂ-L SANCȚIONĂM, TOVARĂȘE,
PE OMUL NOSTRU DE GOL?!"

zilele trecute la 
cu intenția — măr- 
noastre — de a cu- 
necesare unui mate- 
munca de educație

SPORTIVUL TREBUIE
0 PERSOANA ADMIRATA

DE INCINTA

SA FIE
Șl DINCOLO

STADIONULUI!

Am poposit 
C.J.E.F.S. DOLJ 
turisită gazdelor 
lege cîteva date 
rial referitor la 
dusă cu sportivii din județ, atît în 
privința comportării pe stadion, cît 
și în afara sa.

Amănunte în această direcție ne-a 
oferit vicepreședintele C.J.E.F.S., prof 
Florea Zamfir — și asupra lor ne 
vom opri mai tîrziu —, dar întîm- 
piărea a făcut să-l intîlnim acolo pe 
președintele C.O.E.F.S. Băilești, prof. 
Dumitru Patru, care ne-a furnizat 
două imagini contrastante și edifica
toare privind munca de educație dusă 
cu sportivii din respectiva localitate

Iată despre ce e vorba :

laSosit doar de cîteva luni de 
un centru de reeducare, unde fusese 
o vreme, tînărul Făniță Firțulescu 
era arătat cu degetul pe stradă de 
toți locuitorii orașului, deși devenise 
om serios, băiat la locul lut preo
cupat să-și făurească o viață nouă, 
cinstită și onorabilă în urbea natală 
Mergea, însă, cu capul in pămînt și 
se rușina ori de cite ori vedea lu 
mea uitîndu-se la el compătimitor, cu 
toate că acum se angajase la Fa
brica din Băilești și-și vedea sir- 
guincios de treabă.

— Pornind prin a sublinia profilul 
și capacitatea clubului sportiv VO
INȚA CLUJ (unitate a cooperației 
meșteșugărești, care cuprinde 442 de 
sportivi legitimați și aproape 6 000 
de membri cotizanți, încadrați în 15 
grupe sportive), vrem sâ evidențiem, 
pe lîngâ multitudinea problemelor 
legate de performanță și de activi
tatea sportivă de masă a membrilor 
din cele 15 cooperative meșteșugă
rești. bogate și variate, ario in care 
sportivii Voinței își desfășoară acti
vitatea productivă, să prospectăm 
cîteva aspecte pe care le ridică com
portamentul acestora in muncă, la 
școală și în societate. Aspecte asupra 
cărora am dori să vă opriți în mod 
deosebit, tovarășe președinte Eugen 
Marchiș, și să specificați, totodată, 
ce acțiuni s-au întreprins pentru e- 
ducarea sportivilor în spiritul mun
cii, cinstei și ' .............

t'd privește acțiunile întreprinse 
recent, ele s-au axat, în principal, pe 
o mai solidă legătură cu grupele spor
tive și conducerea cooperativelor in 
cauză, in special cu vicepreședinții 
care au în resort problemele de e- 
ducație, pentru a cunoaște mai bine 
comportarea și încadrarea sportivilor 
noștri in producție : pe discuțiile par-

Marți, 27 februarie, sub președin
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a avut loc ședința Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a discutat proiec
tul de Hotărîre privind perfecționa

rea activității consiliilor Frontului 
Unității Socialiste și creșterea rolu
lui lor în viața social-economică a 
țării și a hotărit să-l supună dezba
terii și aprobării plenarei Consi
liului Național al Frontului Unită
ții Socialiste. De asemenea, Biroul

Executiv a discutat cererile de a- 
derare la Frontul Unității Socialis
te a unor asociații și organizații 
obștești, a adoptat planul de mun
că pe primul semestru al anului în 
curs și a rezolvat unele probleme 
ale activității curente.

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

ATAȘAMENTUL FATĂ DE CLUB,
DEFINITORIE A SPORTIVULUI DE

al conștiinciozității ?

disciplinei, controlul 
in secții, supraveghe- 

școlare sau productive
— întărirea 

asupra muncii 
rea activității 
a sportivilor noștri, ca și a compor
tamentului acestora in timpul antre
namentelor. competițiilor sau activi
tăților extrasportive ne-au preocupat 
permanent, conștienți fiind de fap
tul că tinerii clubului nostru nu tre
buie să se realizeze doar pe plan 
sportiv, ci și pe plan social, că ci 
trebuie să fie persoane respectate și 
admirate atit dincoace cit și dincolo 
de corzile ringului, sau marginea ba
zinului de înot.

TRĂSĂTURĂ
PERFORMANTA

(Continuare tn pag. a 2-a)

Nușa DEMIAN

focul primul antrenament
Foto: V. BAGI

leri diipă-amiază Iwcheiștn sovietici au 
gheața patinoarului „23 August"'

AZI, LA BĂILE FELIX

CONCURSUL REPUBLICAN UE CROS

Am purtat cu doi dintre conducă
torii clubului sportiv PROGRESUL 
BUCUREȘTI — Ludovic Pușcaș și 
Dorel Cioară, ambii vicepreședinți — 
o convorbire tovărășească, adică sin
ceră, deschisă. Tema ? De ce nu reu
șește această unitate de performanță, 
cu o mare faimă cîndva (și nu este 
prea mult timp de atunci) să străbată 
ceva mai repede perioada de căutări 
prin care trece, să se regăsească, să 
reintre în rindul cluburilor de elită 
ale mișcării noastre sportive...

• Sigur, există mai multe expli
cații. Una dintre acestea nu credeți 
că poate fi atitudinea antrenorilor si 
sportivilor față de club, poziția lor 
etică ? Cu alte cuvinte, atașamentul 
lor fa(ă de club ?

— Fără îndoială că poate fi o ex
plicație, dacă nu chiar principala, a 
ținut să precizeze din capul locului 
tovarășul Pușcaș. Progresul are în

rîndurile sale mulți antrenori și spor
tivi atașați clubului, destoinici și pa
sionați. Mă gîndesc la Nicolae Gurău, 
Vasile Constantinescu, Ion Kluge, 
Teodor Angelescu, Angello Pelegrini, 
Niculina Grigorescu, Nicolae Mari
nescu. Mă gîndesc, de asemenea, la 
fcști sportivi ai clubului care îșl 
continuă activitatea ca antrenori — 
Paul Vatorici la lupte, Florin Știrbei 
și Gheorghe Cosma la fotbal, Victor 
Teodorescu la scrimă. Sînt, desigur, 
și alte exemple...

— în sprijinul acestei idei, — a 
intervenit tovarășul Dorel Cioară, a- 
vem vii în față exemplele oferite de 
Maria Alexandru și Maria Vicol, de 
Melania Decuseară și Mihai Scînteie, 
de Barbu Olănescu. Sînt sportivi 
care activează de mai bine de un 
deceniu sub culorile alb-albastre.

— Trist este că exemplul de muncă, 
disciplină și atașament al unor ase
menea oameni remarcabili, a revenit 
tovarășul Pușcaș, n-a fost întotdeauna 
înțeles și de ceilalți, marea masă a 
tehnicienilor și sportivilor noștri. Alt
fel n-am fi ajuns ca, numai în cursul 
anului trecut, să sancționăm cu des
facerea contractelor de muncă, nu
meroși antrenori ca Marin Pavelescu 
(volei fete), Constantin Moldoveanu 
(baschet), Mircea Fomino (baschet), 
Constantin Enache (handbal fete) și 
Petre Moldoveanu (fotbal). Toți a- 
ceștia n-au făcut decît să umble 
după căpătuială, muncind superficial, 
încurcînd mai mult activitatea. Pre
zența lor în club a determinat pași 
înapoi în viața secțiilor respective. 
In cazul altor antrenori — Dan Pe-

Tiberiu STAMA

• Foate bine. Și atunci (Continuare în pag. a 2-a)

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
ÎN TURNEU ÎN CEHOSLOVACIA Șl R.D. GERMANĂ

ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA HOCHEI

ECHIPA S. K. A. KUIBÎȘEV ALINIAZĂ
A

0 FORMAȚIE CU CINCI INTERNAȚIONALI 
PRINTRE CARE FIRSOV, BLINOV Șl MIȘAKOV!

SIMONA ARGH IR

• Lotul reprezentativ va evolua fără jucătoarele de la Universi
tatea Timișoara • La Neubrandenburg, cel mai puternic turneu 

din acest sezon

După cum am anunțat, chiar din 
prima zi a lunii... mărțișorului, pati
noarul artificial „23 August" din Ca
pitală va găzdui un mare turneu in
ternațional de hochei dotat cu „Cupa 
Federației", la care și-au anunțat 
participarea, în afara echipei noastre 
reprezentative, selecționata secundă a 
R. D. Germane și formațiile S.K.A. 
Kuibîșev și Slavia Praga. Prima din
tre echipele oaspe, este vorba de Io
tul secund al R.D.G. care va evolua 
sub numele de Berlin, se anunța 
drept cea mai redutabilă. Numai că 
ieri, la aeroportul Otopeni, în mo
mentul în care a sosit echipa S.K.A. 
Kuibîșev, cei prezenți să-i întîmpine 
pe jucătorii oaspeți, au avut marea 
surpriză să vadă coborînd din avion 
și pe cîțiva dintre cei mai cunoscuți 
hocheiști ai acestei țări, componenți 
ai formației Ț.S.K.A. Moscova, de 
atîtea ori campioană a Uniunii So
vietice.

Intr-adevăr, antrenorul principal

al lotului, o veche cunoștință a pu
blicului bucureștean, Konstantin Lok
tev, cel care a condus anul trecut 
echipa S.K.A. Sverdlovsk a precizat

(Continuare tn pag. a 3-a)

ORADEA, 27 (prin telefon). In 
decorul devenit tradițional al Băi
lor Felix de lingă Oradea, se va 
desfășura mîine dimineață (azi — 
n.r.) concursul republican de cros, 
prilej de selecție pentru echipele 
reprezentative care vor participa la 
Crosul Balcanic (25 martie — Is
tanbul).

întrecerile din cadrul celor cinci 
categorii (junioare — 1 000 m, ju
niori — 4 000 m, tineret — 6 000 m, 
senioare — 2 000 m și seniori 
10 000 m) vor întruni aproape 150 
de participanți, selecționați în baza 
campionatelor naționale din luna 
noiembrie a anului trecut, toți aspi- 
rînd acum la un loc în echipele re
prezentative ale României.

De ce se optează pentru 'stațiu
nea Felix ? Pentru că aci este un 
loc cu climă blinda, ferit — în ge
neral — de rigorile iernii. Ceea ce 
nu a împiedicat. însă, ca duminică 
să ningă din plin la Oradea, în 
timp ce la București era frumos, 
astăzi vremea inversîndu-se.

Pe un traseu stabilit de către or
ganizatori — C.J.E.F.S. Bihor și Fe
derația de atletism — în pădurea 
de la Băile Felix, începînd de la 
orele 10,30, vor lua startul, pe rînd, 
concurenții celor cinci categorii. 
Dintre protagoniști se detașează Ni
colae Mustață (Dinamo) — seniori, 
Florea Șandru (Steaua) — tineret 
și Gheorghe Ghipu (Metalul) — ju
niori. Emit justificate pretenții la 
cununa învingătorilor, junioara Li
liana Leau și senioarele Natalia

Andrei, Mari» Lincă, Rafira Fița, 
Maria Puică. Pregătirile anterioare 
foarte serioase (componenții lotu
lui reprezentativ au parcurs — 
după cum ni s-a spus — în pe
rioada pregătitoare un total impre
sionant de kilometri) lasă să se în
trevadă o dispută foarte vie pen
tru obținerea unui loc în echipele 
reprezentative. Și cu cît aceste e- 
chipe vor fi mai omogene din punct 
de vedere valoric, cu atît mai mari 
sînt șansele de a reedita succesul 
de la ediția anterioară (Atena) cînd 
reprezentanții României au ieșit în
vingători în întrecerile juniorilor și 
junioarelor, și ale echipelor de ju
nioare și senioare obținînd cel mai 
bun punctaj.

Paul SLAVESCU

In turneul de fotbal

de la Viareggio

ECHIPA NOASTRĂ 
DE TINERET 

A ELIMINAT

Citiți amănunte in pagina a 4 a

O tema de actualitate: Spațiile de joacă, sport și agrement In cartiere

școală avind 
echipele Vul- 
activează în 

actua REPREZENTATIVA

fe- 
de 
detimp 

mondial, 
luna de-

Echipa națională de handbal 
minin își reia seria meciurilor 
verificare, și în același 
pregătire a campionatului 
care este programat în 
cembrie, în Iugoslavia.

După Încheierea ultimelor jocuri 
din campionatul republican, antre
norii Gabriel Zugrăvescu și Pom- 
piliu Simion au selecționat un lot 
mai larg, în care au păstrat cîteva 
sportive cu o mai mare experien
ță a partidelor 
turîndu-le mai 
tinere, ce s-au 
pala competiție
O dificultate serioasă — în acest 
sens — întîmpinată de cei doi teh
nicieni, a constat în faptul că ei 
au trebuit să renunțe la serviciile 
handbalistelor Universității Timi
șoara (campioana tării), angrenate 
îr. întrecerile semifinale ale „Cupei 
campionilor europeni".

In pregătirile efectuate în ulti
mele zile, lotul reprezentativ a sus-

internaționale, ală- 
multe handbaliste 
afirmat în princi- 
cu caracter intern.

ținut și două jocuri 
ca sparing-partenere 
turul Ploiești (care 
divizia secundă) și I.E.F.S., 
iul lider al campionatului național.
După părerea antrenorului G. Zu- 
grâvescu, selecționabilele s-au miș
cat destul de bine, mai ales în a- 
părare, unde au folosit în majori
tatea timpului un sistem agresiv. 
Ar merita să fie subliniată reveni
rea în formă a Magdei Mikloș, 
„tunarul" Voinței Odorhei, care es
te inclusă din nou în prima re
prezentativă a țării.

Actualmente, lotul național cu
prinde peste 20 de jucătoare. Vor 
face însă deplasarea în Cehoslova
cia și R. D. Germană numai 14 : E- 
lisabeta IONESCU — portar, Doi
na FURCOI, Simona ARGHIR. 
Niculina IORDACHE, (Universitatea 
București), Lidia STAN — portar, 
Viorica VIERU. Elena MUNTEA- 
NU (Textila Buhuși), Eiena FRIN- 
CU (I.E.F.S.), Irene OANCEA, Doi
na RADU (Rulmentul Brașov), 
Constanța ILIE (Confecția Bucu
rești), Rița FLOREA (Șc. sp. Gh. 
Gheorghiu-Dej), Magda MIKLOȘ 
(Voința Odorhei) și Maria BOȘI 
(Lie. nr. 2 Iași).

In turneul pe care-1 vor efec
tua, tinerele noastre handbaliste 
vor evolua mai întîi in Cehoslova
cia, unde vor întîlni reprezentativa 
țării gazdă în localitatea Keb (la 
1 martie) și la Praga (3 martie). 
Apoi, echipa României se va de
plasa în orașul Neubrandenburg, 
unde va lua parte la turneul in
ternațional tradițional organizat în 
cinstea zilei de, 8 Martie’. La a- 
cest turneu, extrem de puternic, 
R.D. Germană va angaja două for
mații, celelalte adversare ale se
lecționatei române urmînd să fie 
Iugoslavia, U.R.S.S., Ungaria (pe 
care» le-a întîlnit la ultima ediție 
a „Trofeului Carpați"), Olanda și 
Bulgaria.

DE BASCHET

CAMPIONATULUI

EUROPEAN

echipa de 
României a 
se claseze

După aprigele dispu
te desfășurate în anul 
1971 la Essen și la 
Boblingen, 
baschet a 
izbutit să
printre primele opt re
prezentative ale Euro
pei, adică în categoria 
A a campionatului con
tinental. în toamnă, 
sportivii noștri vor avea 
de susținut din nou 
confruntările „europe
nelor", la care sperăm 
să se prezinte în pleni
tudinea forțelor și să 
obțină o poziție superi
oară celei din 1971.

în pagina a Il-a. pu
teți citi un interviu luat 
antrenorului principal 
Alexandru Popescu. în 
legătură cu pregătirile 
și testele lotului român.

înscrie Schuller („U“ Cluj), un ta’entat tînăr, 
selecționai recent în lotul reprezentativ de se
niori. Fază din meciul „V“—Rapid.

IN ACEST AN TON AMENAJA
5 ȚEPENI PI DE FOTBAL

ȘI 30 SPATII DE JOACA
Răspunsul tovarășului Tudor NICULESCU, prim-vicepreședinte al Consiliului popular al sectorului 7,

la ancheta apărută In numărul de Ieri al ziarului nostru

• Parcul Giulești va deveni un perimetru el sportului • Se așteaptă mai multă

inițiativă din partea asociațiilor de locatari

încă de la bun început, țin să remarc că inițiati
va ziarului „Sportul" de a întreprinde raiduri prin 
cartierele Capitalei în scopul de a depista, pe de 
o parte, noi terenuri ce pot fi afectate activităților 
sportive și de agrement, spații de joacă pentru 
copii, și de a constata, pe de alta, dacă bazele 
existente sînt bine întreținute și în număr suficient 
— este de mare actualitate. Fac această afirmație 
convins de importanța indicațiilor pe care însuși 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a dat în acest sens 
cu ocazia recentei vizite de lucru făcute la Institu
tul „Proiect — București". De altfel și în cea de a 
19-a sesiune a Consiliului popular al sectorului 7, 
majoritatea vorbitorilor s-au referit la necesitatea 
amenajării, în. fiecare cartier, a unor spații de joa
că pentru copii, baze sportive simple pentru tineri 
și adulți, precum și locuri de agrement.

Firește, nu se poate spune că — și pînă acum — 
Comitetul Executiv nu a avut pe agenda sa de 
lucru asemenea obiective, dovadă fiind realizările 
existente pe care chiar ziarul le-a consemnat. Dar, 
mărturiseso sincer, nu a existat continuitate în 
această direcție, iar de multe ori — preocupați de 
alte numeroase probleme de gospodărire a secto
rului — am neglijat această latură. Și iarăși aduc 
în sprijinul acestei afirmații observațiile critice pe 
care ziarul dv., pe bună dreptate, le-a scos în prim 
plan. Socot că este mai puțin de folos să evidențiez 
din nou ceea ce s-a realizat pînă acum. în schimb, 
este de mare utilitate să vă dezvălui, dacă pot 
spune-așa, cîteva din obiectivele ce nj le propunem, 
atît pentru acest an, cit și pentru viitorul apropiat.

In sesiunea de care aminteam la început, s-a 
hotărit — pe această bază noi am și întocmit un 
plan detaliat — ca încă pînă la sfîrșitui anului 1973 
să amenajăm cinci terenuri simple de fotbal (trei 
in Drumul Taberei, unul în Ciulești, și altul în 
Militari) precum și 30 de spații pentru joacă des
tinate copiilor. Acestea din urmă vor fi astfel am
plasate îneît să fie înconjurate de multă vegetație 
și amenajate în două feluri i pentru copii de vîrste 
pînă la 5 ani, iar altele pentru cei între 5 și 10 
ani. Dv. ați criticat faptul că Parcul Giulești nu 
cuprinde amenajări sportive pe măsura întinderii 
sale. Este adevărat și informăm pe locuitorii sec
torului că acest perimetru este în atenția noastră 
Acolo vom amenaja, poate pînă la sfîrșitui anului 
dar în 1974 în mod sigur, un teren de fotbal sim
plu, porția de gimnastică, gropi de sărituri, popi- 
cărie, terenuri de volei și tenis.

Intr-adevăr, starea jalnică tn care se află ceea ce 
cu puțin timp în urmă se numea frumoasa bază 
sportivă de la „Ecran Club" este, din păcate, o 
tristă realitate. Nu pot să vă spun decît că redarea 
ei în circuitul agrementului sportiv se află în aten
ția noastră. Și în cartierul Militari — str. Lacul 
Zănoaga — se va amenaja un teren simplu de fot
bal. De asemenea, vor apare noi terenuri în Par
cul de pe Calea Plevnei.

(Continuare în pag. a 3-a)



BASC HE T Ediția a XVIII-a a campionatului european,

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL REPREZENTATIVEI DE SENIORI A ROMÂNIEI ÎN ACEST AN
De vorbă cu antrenorul Alexandru Popescu despre pregătiri

în toamnă, mai precis între 28 
septembrie și 6 octombrie, basche
tul internațional va trai un eveni
ment deosebit, prilejuit de ediția 
a XVIII-la a campionatului euro
pean ce se va desfășura în Spa
nia, la Badalona și Barcelona. în
trecerile suscită un inters foarte 
mare în lumea acestui joc sportiv, 
a cărui popularitate sporește per
manent și a cărui valoare se ridi
că de la an la an. în acest sens, o 
dovadă o constituie creșterea con
tinuă a numărului reprezentative
lor candidate la locurile fruntașe, 
dar și concurența aprigă dintre se
lecționatele ce se vor întrece în luna 
mai, la Viena și la Budapesta, în 
categoria B a campionatului euro
pean, de unde se vor califica în 
categoria A patru echipe (printre 
aspirante se află Franța, Turcia, 
Grecia, Israel, R. D. Germană, R.F.. 
a Germaniei, Ungaria, Belgia, Aus- 
tia).

Baschetbaliștii români au cuce
rit încă din anul 1971 (campionatul 
european din R. F. a Germaniei) 
dreptul de a lua parte la catego
ria A a campionatului, alături de 
formațiile U.R.S.S., Iugoslaviei, Ito-' 
lieî, Poloniei, Cehoslovaciei. Bulga
riei și Spaniei. Performanța reali
zată cu doi ani în urmă îi scutește, 
acum, de emoțiile turneelor de ca
lificare și le creează posibilitatea să- 
se antreneze din vreme pentru prin
cipalul obiectiv internațional al 
anului, întrecerile de la Badalona 
și Barcelona. Despre modul în care 
se va pregăti echipa națională, des
pre obiectivele intermediare și des
pre alte probleme legate de viitoa

rea participare a României la ,.e 
diția spaniolă" a campionatului 
european, am discutat cu prof. 
Alexandru Popescu, antrenor prin
cipal al lotului țării noastre.. Intîia 
noastră întrebare s-a referit la su 
biectul primei reuniuni a selecțio- 
nabililor.

— După încheierea celui de-al 
treilea turneu al Diviziei A, mem
brii lotului național se vor întruni 
pentru restabilirea tacticii de echi
pă ți omogenizarea selecționatei. 

, Ce idei tactice preconizați ?
— în defensivă, forme de apăra

re cît mai activă, mergînd pînă la 
presing — om la om. Vom folosi 
fi apărarea în zonă, foarte eficace 
eînd este utilizată ca element 
surpriză. Prin formele de apărare 
activă, vom căuta să dăm ofensivei 
amprenta vitezei în acțiuni, în care 
contraatacurile și atacurile rapide 

■.vor. avea o pondere deosebită. în 
felul acesta, credem că rom dimi
nua handicapul de gabarit șl forță 
ce-l avem față de alte formații. Fi
rește. nu vom neglija atacurile po- 

, ziționale clasice, utile împotriva 
diferitelor sisteme de apăarre.

Cum va fi eșalonată pregătirea 
pîrtă la campionatul european ?
; c-- Pregătirea propriu-zisă va în
cepe în luna iulie, la munte, și va 
continua cu o serie de meciuri tn- 

- temaționale, de~ verificări. in com
pania unor formații redutabile, am 
sint cele ale Cubei (medalie de 
bronz la J.O.), Cehoslovaciei. Polo
niei. Bulgariei. R. D. Germani. 
Israelului. Ungariei, suficient de 
multe și redutabile pentru a pune 
probleme variate jucătorilor noștri.

TENIS „CUPA 8 MARTIE"

Ultima confruntare o vom face în 
cadrul Balcaniadei de la Ankara 
(13—15 septembrie), după care re
prezentativa României se va de
plasa în Spania.

— Vă rugăm să ne spuneți: In 
ce măsură au folosit partidele sus
ținute de Dinamo și Steaua în cu
pele europene ?

— Evoluția remarcabilă a acestor 
două echipe a confirmat justețea 
orientării baschetului nostru spre 
formele de atac și apărare aminti
te. Atunci eînd, din motive tactice, 
au fost aplicate apărări mai puțin 
active și atacuri reținute, rezultate
le au fost defavorabile. Meciurile 
au fost utile, deoarece a sporit ex
periența jucătorilor și i-a convins 
că numai prin antrenamente deose
bite se vor putea ridica și Pe vii
tor la nivelul celor mai valoroase 
team-uri, și chiar să le întreacă.

— Cum apreciați evoluția selec- 
ționabililor in turneul divizionar A 
desfășurat, zilele trecute, în sala 
Floreasca ’

— Am fost bucuros văzind că 
baschetbalițtii vizați să facă parte 
din lotul republican au dat un ran
dament deosebit, deși, uneori au 
susținut intilniri cu adversari foar
te slabi. în mod special doresc si-i 
evidențiez pe Novac. Popa. Chiru- 
lescu (Dinamo), Tarâu. Dumitru, 
Oczelak (Steaua). Ruhring, Zdren- 
ghea, Schuller (Universitatea Cluj). 
Cernat. A. Molnar (IEFS). Spinu 
(Farul) și, oarecum Roman (Poli
tehnica Cluj). Următoarele două 
turnee divizionare vor contribui *a 
definitivarea loturilor A ți B. la 
care au acces cei mai dotați ți mai 
harnici baschetbaliști. Rămine doar 
ca ei să se afirme.

O. STAN CUI ESCU

Ilumele și prenumele! 1 l 3 4 5 & 7 8 9 10 fl 12 Toto.1
puncic

11viPavlav 13% 'ă % % % % 1 1 % % 1 7
2 1D. Drimer % 1 % X 0 'A X 1 V/z
3 'fc Stanciq •Ă ol % % % % % 1 1 % 1 V/z
4 1HGhinifa' % % % % % 'ă '/z 1 7z '/z B
5 (. Stoica % 0 % 1 '/i % '/ '/z 1 6
6 C-tin Bote;- % % % 0 1 'Ă 'A 0 1 '/z 5X
7 % Mititelu % % % % % 0 % 0 1 i K/z 5%
e 9. Neamțu 0 1 X X Ji % % X K/z D Vi 5
Siân-Uiigureanu 0 % 0 % % % 1 '/z % 5
Wl VoiGulescu % % c 0 % 1 0 % % 1 X 5
ii 1/.Vflisman % % % %X 0 D 1 % 0 '/z 4X
121fd. NflGtit 0 0 0 % 0 % % !4 % % X 3X

TURNEUL MAEȘTRILOR —
UN TEST UTIL PENTRU JUCĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI

DIVIZIONARELE Â

In febra pregătirilor

în sala de tenis „23 August" au 
început întrecerile tradiționale do
tate cu trofeul „Cupa 8 Martie”, 
rezervate celor mai bune jucătoare 
senioare și junioare. Pe tabloul de 
concurs au fost înscrise 34 de ju
cătoare de la cluburi din Capitală, 
precum și de la Politehnica Cluj 
și Mureșul Tg. Mureș.

în ordinea clasamentului sînt fa
vorite : Elena Trifu (Steaua), Va-

„CUPA STEAUA"
' Paralel cu întrecerile de la „23 
August", în sala Steaua au început 
meciurile din cadrul competiției, 
..Cupa Steaua". Concurează 53 de 
concurenți, pentru prima oară fi
ind prezenți și jucători din Bacău, 
în absența cîtorva seniori plecați 
în turnee peste hotare, favoriți ai 
întrecerii sint Dan Nemeș (Progre
sul), Costel Curcă (Prog.). Mihai 
Rusu (C.S.U. Construcții), Bebe Al- 
măjan (Dinamo), Adrian Viîiru 
(Progresul), Constantin Popovici 
(Steaua), Florin Manea (Dinamo) și 
Gh. Boaghe (C.S.U. Construcții).

Iată cîteva rezultate din turul r 
Russen (Prog.) — R is tea Csteaua) • 
1—6, 6—0, 6—2, Mitrache (Steaua- 
Taloș (C.S.U. Constr.) 6—3. 6—1. i 
R. Popescu (CB.U. Constrj — Po ; 
pescu (C.S.U. ConstrJ 6—0. 6—1, i 
Frunză (Steaua) —> .Turburi (Prog.) I 
6—2, 6—3. Vîrgoiici (Prog.) — Cris- i 
tea (Bacău) 6—0, 6—3, Chitan (Stea- j 
ua) — Cioclov (Steaua) 6—2. 6—0, I 
Pană (Cutez.) — Marin (Steaua) I 
6—0, 6—2, Noiman (Dinamo) — 
Stănciulescu (Dinamo) 7—6, 7—5. I

teria Balaj (Steaua), Florența Mi
hai (Dinamoi, Elena TaXic* (Pro
gresul). Mariana Nunweiller (Dir.a- 
mO Bucureștii șl Florie» Butoi, A- 
drîana CarăiosîfogIu și Anra Fte- 
reșteanu — toate de la C&U. Con
strucții.

-Cel mai echilibrat meci dintre 
cele disputate pînă acum a foot 
oferit de Elena Pcpescu (Dmamo 
București) și Lucia Romanov (Cu
tezătorii). încheiat cu rezultatul de 
6—1, 4—6. 7—5. De remarcat re
venirea dinam ovistei, care in setul 
decisiv, de la 2—5 p 30—M a reu
șit să întoarcă rezultatul In favoa
rea sa.

S. IONESCC

ORIENTARE g
turistici „

La Predeal, în împrejurimile ca
banei „Trei brazi* s-a desfășura•. 
cea de a IV-a ediție a concursu
lui de orientare turistică pe schiuri 
dotat cu „Cupa ce izmă".

Intr-un decor de imn. pe o ză
padă exretentâ per.'.*u acte, aakaM 
startul opt eetope alcă&cue — «*- 
form regulamemuliE — d(-
sportivi și o sportivă. Cele 22 pos
turi- de ccctroi w: dstrrtxz:» intre 
cei trei componerto ai echipe tff- 
pul înregistrat fiind cel realizat ce 
ultimul sosi: dintre ei.

La capătul totrecer-.i. rvpa ofe
rită de FATA a revenit, peetn 
a patra oară, echipe: altolatâ de

NAT A TIR
Dl WFTTERNECK CÎST1GA 

ZECIMI PREȚIOASE
Ia concur» de Lom desfiș-uras

la Res—_i fîazto de S nn. In care Eu
gen A_-rer a parccrs sta m liber in 
IMA s-cs =-*- iareg.crai £ alto rez-1- 

fiMlUnaii ale sportxrijor C * o>raaxr Weceraeek a obUnm

spato: Decs di|iii 1CJ — ree. per- 
saeaL TWrzl «porCT g— qnrae i Batșer 
BabeOr 34 aen ■ rea&zac inj la Nt 
«s tras șt ':«’■ = same. ®. CLA-
v AX-ecreap. Irrtrțm)

„CUPA DE IARNĂ*
AS 1TB din (antrenor
R- Rrjf) ți alcătuită din Paula 
Chivrie*. CrtMian Oinriea ș: Gk. 
Ateări. Pe tocurile următoare s-au 
dait: 1 Voaața București (Geta 
LiU. Gh. Marts. C AaehrtsCt) ; 
3 H < P IPAC
ZKi: - -vr- pesars cri
sânt wlc sriaw anennartR a .'t i» 
oft hrejovnsriaî Răetară SchaBrr

ezaî laser»! aport fes^nta la suc
cesul tcb pater pnreîcpaeue. an fost 
dtstLnse cu mesf ant speoale Paria 
Criartez TTB? si Geta Llti !Vo> 
ta cir» aa j’ecrdxr* tiu șase 
pos&sri. <&■ N->

într-o scurtă perioadă de pauză 
competițională, turneul maeștrilor 
(purtînc In acest an caracterul unei 
competiții de selecție, in vederea al
cătuirii echipei naționale) a repre- 
zentat un mement nu numai intere
sant, dar și foarte util pentru șahiș
tii noștri.

Reunind 12 jucători din eșalonul 
de frunte al eșichierului românesc, 
de valoare foarte apropiată, con
cursul a purtat o notă pregnantă de 
echilibru, ceea ce a mărit — fără în
doială — tensiunea luptei. în al doi
lea rind, el a prilejuit reintrarea în 
activitate a unor jucători recunoscuțl 
pentru forța șl valoarea lor, care, 
di- diferite motive, au absentat, mai 
mult sau mai puțin, din fața tablei. 
Si. te sfîrsit, întrecerea a constituit 
pentru cițiva dintre participant! o re
editare a unor rivalități mai vechi, 
niciodată tranșate.

De la început trebuie subliniat 
drept pozitiv faptul că In ciuda mi
zei ridicate șl a distanței scurte (11 
runde) s-a jucat foarte deschis la 
acest turneu, remizele convenționale, 
fără luptă, fiind cazuri de excepție. 
Tenul l-a dat Traian Stanciu, care a 
adoptat in majoritatea partidelor o 
tactică ofensivă, dar la această idee 
au subscris si jucători cunoscuți drept 
adversari ai riscului, cum sînt Mir
cea Pavlov. Dolfi Drimer, Valeriu 
Stoica. Constantin Botez.

Succesul t-a surts, în cele din 
.nnâ. iul Mircea Pavlov care, cu 3 
partide clștigate ți 8 remize, a ocu
pat primul loc. El a jucat constant, 
șl-a construit poziții sigure, dar nu 
pasive, a realizat cu precizie avan
taje fa aparență foarte mici. Prin a- 
cest rezultat, Pavlov reintră în pri
mul pluton al Făcătorilor noștri șl 
a:est lucru nu poate declt să ne bu
cure.

Locurile 2—3 le-au împărțit Dri- 
e»er si Stanciu (in ordinea puncta
jului Soeneborn). Vom începe, totuși, 
cu cel de al doilea, fiindcă el. prin 
tnan.-e-a cum »-e c*mportat. ar fi me
nu: pcizid tec. tBicrințeles, nu d>- 
xrf- e-u ca riane, pria această afir- 
sațae, victoria tei Pari-or). Stanciu 
• dcsb^Rra: frr«u sa cea mai benă, 
a eoen£> șt *căv. Din păcate,
deficitul crtnjt pe care E are Ir. pla
nificarea t'-wput-it de gîndire l-a lm-

Maestrul internațional Drimer a 
debutat după o lungă absență. To
tuși experiența pe care o are, vir
tuțile sale de practician al șahului 
l-au ajutat să ocupe un loc bun. 
Șansa i-a si zîmbit în partidele cu 
Stanciu și’ Stoica, ambele cîștigate 
din poziții net pierdute, în urma u- 
nor grave greșeli ale adversarilor.

Valentin Stoica șl Mihai Ghindă, 
doi reprezentanți al tinerei generații 
de maeștri, aspirau — desigur — la 
mal mult declt locurile 4—5 pe care 
le-au ocupat. Fără accidentul din par
tida cu Drimer, Stoica ar fi sosit al 
doilea. Ghindă, în schimb, cu o sin
gură victorie și 10 remize (!), trebuie 
să reflecteze serios la bilanțul său în 
acest turneu.

Gheorghe Mititelu a început bine 
concursul, apoi, după două lnfrîngerl, 
n-a mai putut Ieși din pluton. Con
stantin Botez a avut o situație exact 
inversă ; un start nereușit, după care 
și-a ameliorat oarecum situația.

Față de jocul din finala campiona
tului am fi așteptat mai mult de la 
Șerban Neamțu și Edgar Nacht. Ul
timul, cunoscut prin tenacitatea sa, 
a pierdut în acest turneu mai multe 
partide decît în toată perioada ani
lor 1971 și 1972 I

în sfîrșit, Emil Ungureanu și Vo- 
lodea Vaisrnan se arată mal departe 
într-o lipsă evidentă de formă. La 
Ungureanu, jucător de lot, această 
eclipsă este de prea lungă durată. 
Probabil că el are nevoie de o pe
rioadă de repaos.

Cum spuneam, s-au jucat în acest 
turneu o serie de partide bune. Nu-1 
vorbă, s-au comis și greșeli. Datoria 
colegiului de antrenori al federației 
este să le studieze pe toate cu maxi
mum de atenție. După părerea noas
tră, competiția de selecție din Ca
pitală, cu toate minusurile ei ineren
te (distanță scurtă, ritmul foarte ra
pid, miza ridicată) și-a atins pe de
plin scopul, furnizînd o imagine 
apropiată de realitate a valorii ac
tuale pe care o dețin șahiștii noștri 
fruntoșl.

De la echipele de rugby, care ac
tivează în divizia A, continuă să ne 
sosească noi vești despre pregăti
rile ce le efectuează în vederea 
reluării campionatului.

GRIVITA ROȘIE
Echipa Grivița Roșie trece prin- 

tr-o perioadă destul de_ grea în a- 
cest campionat, ea ocupînd locul 11. 
Amănunte despre pregătirile for
mației ne-au fost oferite de antre
norul Viorel Moraru : „Situația. în 
care am ajuns se datorează schim
bării structurii echipei, fiind nece
sară o perioadă mai lungă de ro- 
dare a tinerilor nou introduși. An
trenamentele le-am început pe 15 
ianuarie, cu un ciclu de trei șe
dințe săptămînal, cu o durată me
die între 90 și 120 de minute. Pre
gătirea noastră se axează atît pe 
cea fizică generală, cît și pe însu
șirea tehnicii individuale și colec
tive. De asemenea, pentru a ne 
desăvîrși pregătirea, am efectuat o 
deplasare la Predeal. Totodată, a- 
vem în proiect și un turneu în 
Franța, probabil între 15 și 23 a- 
prille. în momentul de față dispu
nem de următorul lot : Scarlat. To
ma, Teodorescu. Moldoveann. Stii- 
tarn. Mesarnq. M. Toneson. Volnda. 
Miciescu, Măcăneață. Pop, Stoica, 
Dumitrescu. Vlad. Barbu, Damas- 
chin. Dumitru. Oblemenco. Simion, 
Pâvlovici, Leșean. Sabău, Neaoescu, 
Țibtileac. Balcan, Traicu. Marinescu 
si Comănici. Au fost legitimați 
Mengher (de la C.S.S.) și Sofronio 
(de îa Rapid).

G1ORIA
Zilele trecute am vizitat forma

ția Gloria. Antrenorul Mihai Naca

RAPID CONDUCE 
ÎN CAMPIONATUL CAPITALEI

Cu partida Rapid — Dinamo (2—1) au luat sfirsit întrecerile primului tur al 
campionatului orașului București la 
polo. Iată celelalte rezultate : Dinamo _ 
Progresul 7—5; Dinamo — T.E.F.S. 8—I; 
C.S. Școlarul — Progresul 5—5; Dinamo 
— C.S. școlarul 12—4; C.S. Școlarul — 
r.E.F.S. 8—7; Sapid — I.E.F.S. 5—1; 
I.E.F.S. — Progresul 5—2: Rapid — C.S. 
Școlarul 8—4; Rapid — Progresul 18—2.
1. Rapid
2. Dinamo
3. C.S. Școlarul
4. I.E.F.S.
5. Progresul

4 4 0 0 25— 8 8
4 3 0 1 28—15 8
4 1 1 2 21—32 3
4 1 0 3 17—23 2
4 0 1 3 14—27 1

ne-a dat amănunte despre echipă 
pe care o conduce: „Am început 
pregătirile pe data de 9 ianuarie, 
cu trei antrenamente săptămînal. 
Ne-am îndreptat atenția spre rea
lizarea unei mai bune rezistențe 
fizice generale, perfecționarea teh
nicii individuale și de comparti
ment. Vrem ca în acest retur echi
pa să facă un joc constructiv, co- 
lectiv-ofensiv. în așa fel îneît să 
putem valorifica eficiența contra
atacului". Echipa Gloria și-a în
ceput pregătirile cu vechiul 1ot, și 
anume : A. Briceag, M. Mărghescu, 
M. Vătafu, Gh. Bîzdîc. M. Cezar. M. 
Gavriș, Gh. Lazăr, S. Zeciu, Gh. Ni- 
chiciuc, D. Ivan, C. Popescu, I. Ra
du. M. Tănase, Gh. Șerban. P. Cos- 
tin, N. Necula. Gh. Filip. P. Soare, 
D. Muțat. R. Luscan, P. Barbu, A. 
Ciocan. Gh. Voicu, FI. Curea $i M. 
Mihalcea,

Florin SANDII 
PRECIZIA SACELE

Clasată pe penultimul loc, cu o 
singură victorie și doar trei jocuri 
egale, Precizia Săcele a suferit, în 
turul campionatului de pe urma 
lipsei de omogenitate a lotului.

De pregătirea echipei se ocupă 
acum prof. Nicolae Haralambie, cu 
dorința fermă de a recuceri poziții
le pierdute. Lotului echipei, com
pus din Vaida, Laszlo, Kamarony, 
Chifan, Moroianu, Dumitrescu. Ma
rin, Bică, Voina, Postu, Datu, Bobeș, 
Botgros, Ulea, Tocu. Stoieescu, Melu, 
Constantinescu, Dtidaș, i se adaugă 
Lukacs (de la C.F.R. Brașov), Pău
nei II (revenit după ce și-a satis
făcut stagiul militar) și Diaconu 
(de la Constructorul București).

Victor SECAREANC — coresp.
C.S.M. SUCEAVA

Rugbyștii suceveni și-au reluat pre
gătirile pentru apropiatul campionat 
încă de la 8 ianuarie, sub condu
cerea instructorului Florin Dorin. Lo
tul este compus din 22 de jucători și 
efectuează un ciclu de patru antrena
mente săptămînal, pentru a încerca 
să aibă o comportare mai bună decît 
în retur. Totodată, pentru punerea la 
punct a unor probleme tehnico-tactice, 
sportivii de la C.S.M. vor susține și 
cîteva meciuri de verificare în com
pania unor echipe din Iași. Dar, iată 
componența lotului : Maxim, Diaco- 
ncscu, Tonescu, Brumă, Croitoru, Do
rin, Solcanu, Șt. Senic. Alexiuc, Re- 
dicov, N. Senic, Zamfir, Cernău- 
țeanu, Panait, Cojocarii, Hiloti, Gas
par, Chihaia, Sava, Ursu, Guriță, 
Diaconu.

Mihai ANDRICI — coresp.

MARIN FIRĂNESCU

ÎNVINGĂTOR ÎN CONCURSUL DE SELECȚIE
Concursul de selecție pentru de

semnarea juniorului care va figura 
ca al patrulea component al echi
pei naționale de tenis de masă 
seniori, la campionatele mondiale 
de la Sarajevo, a reunit pe cei 
mai buni șapte Juniori din tară : 
Al. Buzescu, Șt. Moraru. M. Firă- 
nescu, Cr. Romanescu, C. Popovic’, 
M. Dinu și Ad. Cuc. în final a 
cîștigat craioveanul Marin Fîră- 
nescu, care prin jocul lui sigur și 
eficace s-a impus în fața celor
lalți adversari. El a demonstrat 
progrese evidente. Bupe calități, a

vădit și Șt. Moraru (Progresul 
București), cu un dezvoltat simț al 
mingii și ușurință în lovire. Ne-am 
fi așteptat la un joc ameliorat din 
partea lui Alexandru Buzescu și 
Cornel Popovici. Cu aceste excepții* 
competiția a arătat o creștere va
lorică a concurențllor.

Iată și clasamentul final : 1. M. 
Firănescu (Univ. Craiova) 6 v.
2. Șt. Moraru (Progresul Buc.) 5 v*
3. C. Popovici (Șc. sp. Buzău) 4 v,
4. Cr. Romanescu (Șc. sp. Buzău) 3 v,
5. Al Buzescu (Progresul Buc.) 2 v,
6. A. Cuc (C.S.M. Cluj) 1 v, 7. M. 
Dinu (Șc. sp. Buzău) 0 v.

medica: să realizeze ceea ce merita, 
eftev» clipe — sub presiunea cea

sului — e» irosea avantaje dobîndite 
eu mu.'A trudi.

Valeriu CH1OSE

MODIFICĂRI, PRECIZĂRI

Șl INTERPRETĂRI ALE UNOR REGULI DE JOC

MIȘCAREA SPORTIVĂ TREBUIE SĂ-ȘI ADUCĂ 0 CONTRIBUȚIE MULT MAI EFICIENTĂ
LA FORMAREA CETĂȚENILOR DE NĂDEJDE Al PATRIEI!

„CUM SA-L SANCȚIONAM, TOVARĂȘE, 
PE OMUL NOSTRU DE GOL?!"

(Urmare din pag. I)

Totul a mers așa pînă eînd l-a In- 
tîinit pe antrenorul Paul Drăgulct. 
care a văzut în tînărul cu statură 
robustă un viitor luptător de „greco- 
romane". L-a chemat la sală, i-a vor
bit despre sport,.«despre lupte și des
pre prietenie și. ,1-a prezentat, celor
lalți băieți ca pe un viitor campion 
Baniță n-a mai lipsit de la nici un 
antrenament, ți-a făcut prieteni, iar 
ia primul concurs la care a luat 
parte și-a biruit eu ușurință toți ad
versarii ! Antrenorul Drăguleț speră 
ță facă din elevul său un mare cam
pion, căci Fâniță e disciplinat și se
rios, iubind sportul care i-a rgdat în
crederea in puterile lui.

Aceasta a fost prima imagine pe 
care ne-a oferit-o prof. Dumitru PA-- 
tru despre activitatea educativă dusă, 
cu sportivii din Băilești dar, așa cum 
spuneam, interlocutorul nostru ne-a 
mai dat un exemplu, de natură să 
ne uluiască... Să redăm, însă, cele 
spuse de profesorul Dumitru ; „In e- 
chipa noastră de fotbal (Progresul 
Băilești — n.n.) avem un jucător
foarte bun, Florei Gabroveanu. în 
turul campionatului a primit o sus
pendare de trei etape pentru proteste 
la deciziile arbitrului, după care l-ani

dat și noi exemplu negativ in ședin
țele echipei. Dar credeți că s-a schim
bat ? De unde ? La primul antrena
ment a avut un alt conflict : l-a poc
nit cu mingea in față pe un profesor 
care arbitra... Ce puteam să-i fa
cem ? L-am mustrat așa, părintește, 
ca să nu se... supere ! Sancțiune cum 
sâ-i dăm, tovarășe, că doar e ornai 
nostru de gq) ? !"

lata,' deci, concepția unul prețedir.te 
de consiliu orășenesc pentru educație 
fizică privind atitudinea pe care tre
buie șă o aiisă față de un elsnect 
indisclpJinat și mai ales față de ‘inu: 
recidivist. N*-am oprțt asupra ace— 
tul fapt pentru că nu e singular, 
pentru că mai există încă mulți ase
menea activiști sportivi care au ui a» 
că. sportul înseamnă, înainte de în
trecerea propriu-zisă, educație, mo
rală și cetățenească, respect șl da-

■ 'glpiină, modestie și bună cuviință.
Dacă fotbalistul Florei Gabrove.-.;..: 

va fi doar „luat cu binișorul și doje- 
pit părintește" la Infinit, unde va 
ajunge el ?,' Președintele C.O.E.F.S. 
Băilești ne spunea că e omul de gol 
al echipei,' dar uitase probabil că toți 
copiii orașului se iau după acest „cm 
de gol”, imitîndu-1 în tot ce face. Și 
atunci copiii vor ajunge și ei tot 
„exemple., negative" .in ședințe?!

Tonul aspru pe care-1 dăm acestui

1 Si î :ț* C3UXC. In
S G4? »OțfWt»
s-a aripat râ Ia sf»r- 

«rral tar 11 campionatelor
A. ft C «i au fou dictate

€• eevdlsita: 4 sportivi 
— pe de zxjk, A — 2â« de
etape, iar 5 ec^upe au primit 16 etape 
de J rt a teresml—1 de joc»
Snt cifre sralt om mari care ara^, 
ușa cum se La darea de sea-
rr-ă a plenarei, „slaba preocupare a 
secțiilor si aaucaoriier pentru edu
care» teeteuriter in spiritul eticii 
sportiv e".

Tbt aici am afla: de m arbitru 
fGhecrgfse V-tan» care a condu» un 
mec: hnbra aî ia țir.-jtă._ de stradă 
ș; iacă muse alto asemenea exemple, 
ircc-atf jîibile cu cericțele sportului.

E ă cărat, ia afvelol CJ.E.F.S,

există preocupări pentru îmbunătăți
rea activității educative — pornind de 
la prelucrarea regulamentelor, ori 
p-oiectarea unor filme pe teme de 
educație și pînă la organizarea pe
riodică a unor lecții politice —, dar 
ce folos că la nivel județean există 
interes pentru această latură abso
lut necesară sportului, eînd mai jos 
prea puțini se interesează de educa 
ție, ci numai de rezultate...

Am văzut planul de măsuri al Co
misiei de propagandă de pe lingă 
C J.E.F.S. Dolj, în care figurează o 
serie de măsuri binevenite în direc
ția Intensificării activității de edu
cație. Dar ce bine ar fi ca aceste 
măsuri să nu rămină numai în sta
diu de obiective, pe hîrtie, ci să fie 
transpuse in practică cu toată e- 
nergia...

SPORTIVUL TREBUIE SĂ FIE
0 PERSOANĂ ADMIRATĂ Șl DINCOLO

DE INCINTA STADIONULUI!
(Urmare dtn pag f)

ticulare sau in colectiv cu membrii 
diferitelor secții. în cadrul cărora a- 
nalizăm greutățile ivite sau abaterile 
sesizate ; pe adincirea conținutului 
lecțiilor de informare politică, pe

ATAȘAMENTUL FAȚĂ DE CLUB, 
DEFINITORIE A SPORTIVULUI DE

(Urmare din pag, I)

trescu — atletism, Dumitru Paraschi- 
vescu — baschet, Dumitru Pîrvulescu 
— lupte, Victor Vladone — tenis de 
masă, Emilian Iacobi — tenis de 
masă, Nicolae Arsene — polo, H.ari- 
ton Bădescu —1 scrimă am aplicat 
sancțiuni materiale pentru absențe 
de la antrenamente, pentru neglijentă 
în muncă sau pentru alte abateri de 
Ja disciplină. In fond tot o chestiune 
de etică : ce exemplu poate oferi un 
asemenea antrenor sportivilor săi ?

a Șl In cazul sportivilor ? Se vor
bește mult în ultima vreme de ati
tudinea total străină de club avută 
de fotbalistul Dudu Georgescu. Care 
este realitatea ?

— Dudu Georgescu s-a arătat a fl 
ceea ce se cheamă o „pasăre călă
toare". A plecat de la noi Ia Farul 
Constanța, după aceea la C.S.M. Re
șița. Evident, numai din dorința d.ș 
căpătuială. Am cerut federației sus
pendarea pe timp de 2 ani, 1 s-au 
dat numai 6 luni... în cazul lui Gra
ma, aceeași poveste : a plecat de la- 
noi la Jiul, după ce clubul l-a asi

gurat.- condiții-. optime de muncă și 
d'e viață;' Un sportiv neserios, fără 

■ bn fond moral-solid. Am propus fe
derației să fie de asemenea suspen
dat pa 2 ani din activitatea competi- 
ță.mală. Și. tot în fotbal * Pîslarti, 
Giron și Sandu au fost sancționați 

,ppptru Indisciplină, și abateri de la 
•etica sportiv^... Alte sancțiuni le-am 
aplicat poloiștului Stanciu — 6 luni 
suspendate din activitate pentru in- 
discip-lînă,' fn timp ce scrîmerii Ga- 
briel .’Ursovici ! și Cristian Dinu au 
primit cite un ultim avertisment 
pehtțu delăsare în pregătire.

o Este evidentă poziția fermă a 
clubului față de abaterile unor spor
tivi și chiar ale unor antrenori. Se 
pune însă întrebarea: n-ar fi fost 
mai recomandabil să nu se fi ajuns 
aici ? A făcut oare conducerea cio
bului totul pentru a preintîmpina a- 
semenea situații regretabile ? A fost 
ea preocupată să asigure în club o 
atmosferă de ambianță, de muncă 
constructivăAșa, să intervii cu mă
suri punitive, este cel mai simplu !

— In club a existat permafient" o 
- atmosferă de lucru, tovărășească, 

ne-a dat asigurări tovarășul Cioară.

TRĂSĂTURĂ 
PERFORMANTĂ

Am judecat cazurile de abateri chiar 
eînd acestea nu luaseră proporții. 
Poate că am greșit, căutînd să re
zolvăm totul „in familie", nu le-am 
supus și judecății opiniei publice. 
Aici, da, am greșit...

— ...și greș:m in continuare — a 
completat tovarășul Pușcaș — în sen
sul că nu ne debarasăm de balast, 
păstrăm în sinul clubului nostru 
sportivi si antrenori (deocamdată mai 
avem răbdare, nu le vom da numele) 
care încă n-au înțeles să pună în 
prim plan interesele clubului. Pre
cizăm, Insă : le mai acordăm un ul
tim termen de reflecție...

★
în final, cei doi interlocutori au 

făcut o sugestie pe care o apreciem 
ca interesantă : antrenorii radiați din 
cluburi pentru indisciplină sau alte 
abateri de ordin etic să nu mal gă
sească culcuș în alte cluburi sau 
unități sportive de performanță, să 
fie supuși într-un fel, unei caran
tine. Altfel se intîmplă ca în cazul 
celor plecați de la Progresul „de răi" 
pentru a fi primiți, cu surle și trîm- 
bițe, de pildă, la Școala sportivă 
nr. 3. In acest fel lanțul slăbiciunilor 
nu poate fi rupt I

care le ținem lunar cu fiecare secție 
și în care se prezintă, pe lingă eve
nimentele politice la zi, materiale pe 
teme de educație a tineretului.

— Cum au fost combătute mani
festările de indisciplină ? Dacă au 
fost astfel de cazuri, de cosmopoli
tism, de neglijare a obligațiilor șco
lare și de serviciu.

— Cu riscul de a priva echipele 
de niște jucători considerați indispen
sabili, am hotărît interzicerea pre
zenței la antrenamente a acelor spor
tivi care manifestă acute scăderi la 
școală. Sancțiune pe care am și a- 
plicat-o poloiștului Ion Pop, de la 
Liceu) energetic, și pe care o vom 
aplica și lui Gyarfas Csongor, elev de 
clasa a X-a și el component al lo
tului nostru de polo.

O pedeapsă care a prins bine, pen
tru că Pop, văzîndu-se lăsat pe 
„tușă", s-a pus serios pe treabă (aju
tat fiind și de președintele secției 
de polo, fostul jucător Zoltan Zete), 
redresindu-și situația școlară și as- 
pirînd cu reale posibilități la un ioc 
la... Politehnică.

Sancțiune drastică : suspendare pe 
o perioadă nelimitată, am aplicat 
boxerului Ludovic Berki, care a ma
nifestat neseriozitate in pregătire și 
lipsă de respect față de antrenorul 
Eugen Douda. In momentul de față 
multă bătaie de cap avem cu forma
ția de polo, în sinul căreia s-a stre
curat mărul discordiei, pe care tre
buie neapărat să-1... curățăm.

La întrebarea ; „Ce acțiuni pe pla
nul educației sportivilor și al pro
pagandei și-a prevăzut clubul pen
tru următoarele 10—15 zile ?, tovară
șul Marchis ne-a răspuns ;

— Nu am prevăzut nici una—

Ultimul congres al Federație! In
ternaționale de handbal, care a avut 
loc în anul 1972 la Niirnberg, a apro
bat, pe baza propunerilor făcute de 
unele federații naționale, cîteva mo
dificări ale regulilor de joc. Nu mult 
timp mai tîrziu, la recenta ședință a 
Comitetului Executiv al F.I.H. (Basel 
— 3—4 februarie a.c.) a fost aprobat 
textul acestor noi reguli care, în con
formitate cu statutul F.I.H., se vor 
aplica în mod obligatoriu, în toate 
țările, începînd cu data de 1 aprilie 
197:1.

în consecință, toate jocurile din 
campionatele noastre interne precum 
și intilnirile internaționale progra
mate după această dată, se vor dis
puta după noile reguli. Deși a mai 
rămas puțin timp pînă la aplicarea 
lor în activitatea competițională, con
siderăm că acest lucru nu constituie 
un impediment pentru arbitri, antre
nori și jucători, dacă avem în ve
dere faptul că modificările aduse nu 
au influențe prea mari asupra struc-, 
turii jocului, deci asupra tacticii și 
tehnicii. Modificările au scopul, în 
primul rînd, să-i ajute pe arbitri în 
luarea unor măsuri mai eficiente și 
echitabile de sancționare a jucători
lor care comit diferite abateri pe 
teren și în afara lui.

Iată, în continuare, modificările a- 
duse :

a) Spre deosebire de trecut eînd 
jucătorii erau obligați să aibă nume
re numai pe spatele tricourilor, în 
viitor jucătorii trebuie să poarte nu
mere de la 1—12 a căror mărime mi
nimă va fi de 20 cm pe spate. 10 
cm pe piept și 7 cm pe chiloți. Ci
frele 1 și 12 sînt rezervate portari
lor. La turneele la care este permisă 
folosirea unui număr mai mare de 
12 jucători, cifra 16 este rezervată 
celui de al treilea portar.

b) In cazul eînd la sfirșitul unui 
joc rezultatul este egal și in confor
mitate cu regulamentul competiției 
respective trebuie să existe o echi
pă cîștigătoare, atunci se acordă pre
lungiri a căror durată va fi de 5 
minute o repriză pentru toate catego
riile de echipe.

c) Deplasarea portarului în teren 
a fost limitată in scopul aplicării cu 
eficiență sporită a sistemului de a- 
părare om la om. In viitor, portaru
lui îi este interzisă depășirea liniei 
de centru a terenului, deci pătrunde
rea în jumătatea adversă de teren. 
Se precizează că linia de centru este 
depășită, dacă portarul atinge cu ori
ce parte a corpului suprafața din 
jumătatea de teren a adversarului.

Depășirea liniei de centru se sanc
ționează cu aruncare liberă din locul 
in care se găsește portarul.

Dacă prin depășirea liniei de cen
tru portarul împiedică o situație cla
ră de gol se acordă aruncare de Ia 
7 m, chiar dacă acesta nu a comis 
altă abatere de la regulament, cum 
ar fi cazul eînd el pătrunde in ju
mătatea adversă de teren și intercep
tează mingea trimisă unui vîrf de 
contraatac. Această regulă exclude 
posibilitatea executării aruncării de 
la 7 m de către portar.

d) Repunerea mingii în joc prin a- 
runcarea de Ia margine, se va putea 
executa, în viitor, cu orice procedeu 
tehnic de aruncare, deci și cu o 
mină.

Se precizează că aruncarea de 
la margine se execută în direcția te
renului de joc fără fluierul arbitru
lui. Jucătorul care repune mingea 
trebuie să stea In afara liniei de 
margine a terenului, să albă in

timpul execuție! un picior în con
tact permanent eu solul (ca Ia exe
cutarea unei aruncări libere) șl nu 
are voie să atingă linia de margine 
sau terenul pînă ce mingea nu a pă
răsit mina.

Dacă aruncarea de la margine este 
întîrziată dintr-un motiv oarecare, 
atunci arbitrii vor fluiera executarea 
acesteia. Jucătorii echipei în apărare 
au voie să se plaseze în toate cazu
rile la linia spațiului de poartă. Din 
aruncarea de la margine nu se poate 
înscrie direct un gol în poarta ad
versă.

e) Regula cu privire la aruncarea 
de la colț a fost întregită cu urmă
torul text : „Jucătorii echipei în a- 
părarc au voie să se plaseze la linia 
spațiului de poartă".

f) Regula care precizează cazurile 
în care se acordă minge de arbitru 
a fost completată cu un comentariu șl 
anume : „Dacă jocul este întrerupt, 
fără să existe o abatere și una din 
echipe se află în posesia mingii, jocul 
se va relua cu o aruncare liberă cu 
fluier, executată de echipa care s-a 
aflat în posesia mingii, din locul in 
care s-a găsit mingea în momentul 
întreruperii".

In sfîrșit, două modificări, extrem 
de importante, care au fost propuse 
de F.R. Handbal șl acceptate de 
congres.

1. Jocul pasiv va fi sancționat în 
viitor numai cu aruncarea liberă exe
cutată din locul în care s-a aflat min
gea în momentul întreruperii jocului. 
Regula veche prevedea că pentru 
prima abatere arbitrul trebuie să 
acorde aruncarea liberă și să aver
tizeze echipa în culpă. în caz de 
recidivă, arbitrul era obligat ca pe 
lingă aruncarea liberă să elimine 
temporar (pe 2’ sau 51 pe principa
lul vinovat S-a observat că arbitrii, 
mai ales în finalul unui meci, se fe
resc să fluiere jocul pasiv, pentru a 
nu fi puși în situația dificilă de a 
alege, în mod subiectiv, un jucător 
pe care să-l elimine de pe teren. 
Noua regulă este echitabilă. în sen
sul că aplicată cu discernămînt de 
arbitri, determină pierderea mingii 
de căre echipa în atac, care refuză 
să construiască și să finalizeze fazele 
ofensive.

2. Regulamentul în vigoare prevede 
că a treia eliminare a unui jucător 
este întotdeauna definitivă, echipa 
urmînd să joace tot restul timpului 
cu efectivul redus. Datorită gravității 
acestei sancțiuni s-a observat că ar
bitrii nu au îndrăzneala de a elimina 
un jucător a treia oară, știind că 
echipa nu se va mai putea completa 
pînă la sfirșitul jocului. Federația 
noastră a propus ca a treia eliminare 
a unui jucător să dureze întotdeauna 
5 minute, jucătorul respectiv fiind 
in același timp descalificat, dar pu
țind fi înlocuit cu altul după expi
rarea timpului de eliminare.

Avînd în vedere importanța acestei 
reguli prezentăm în continuare textul 
integral:

Eliminarea jucătorului poate fi de 
2 sau 5 minute. Cea de a doua eli 
minare (a aceluiași jucător) se acor
dă în principiu pe 5 minute, dacă 
jucătorul comite încă o dată aceeași 
abatere sau una asemănătoare. în 
alte cazuri decît cele arătate mai sus 
cea de-a doua eliminare se acordă 
pe 2 sau 5 minute în funcție de felul 
sau gravitatea abaterii.

Cea de a treia eliminare se acordă 
întotdeauna pe 5 minute, jucătorul 
eliminat fiind totodată descalificat.

Echipa poate fl completată numaî 
după scurgerea timpului de eliminare 
de .5 hăinuțe. Eliminările pentru 
schimbare greșită nu pot duce nicio
dată la descalificarea sau eliminarea 
definitivă a jucătorului.

Eliminarea trebuie arătată clar ju
cătorului în culpă si cronometroru- 
lui.

Timpul eliminării începe :
— dacă jocul a fost întrerupt, 

odată cu fluierul arbitrului de relua
re a jocului ;

— dacă jocul nt> a fost întrerupt, 
odată cu depășirea liniei de margine, 
prin zona proprie de schimb, de 
către jucătorul eliminat

Jucătorii eliminați trebuie să stea 
pe timpul eliminării pe banca jucă
torilor de schimb. Pe timpul elimi
nării jucătorul în culpă nu poate fi 
înlocuit.

Descalificarea unui jucător sau a 
unui oficial (antrenor, medic, condu
cător etc.) se efectuează întotdeauna 
pentru restul timpului de joc, aceștia 
fiind obligați să părăsească terenul 
de joc și banca rezervelor.

Prin descalificare se reduce numă
rul jucătorilor, însă este permit ca 
echipa să folosească pe terenul de 
joc același număr de jucători pe care 
i-a avut înaintea descalificării.

Descalificarea trebuie transmisă di
rect jucătorului în culpă, conducăto
rului echipei (antrenorului) și secre
tarului.

Comportările nesportive ale jucă
torilor sau oficialilor în incinta bazei 
sportive față de arbitri se sancționea
ză dupâ cum urmează t

— înainte de joc și în timpul pau
zei : avertisment sau descalificare;

— după joc i avertisment șl raport 
scris.

In cazul în care un jucător a fost 
descalificat înainte de începerea jo
cului, echipa va putea folosi totuși 
12 jucători.

Cele arătate mal sus nu exclud 
eliminarea definitivă a unui jucător 
de pe teren. Această sancțiune se
veră poate fi aplicată jucătorilor 
care comit abateri grave în compor
tarea față de adversar sau manifestă 
un comportament nesportiv deosebit 
de grav față de jucători, arbitri, 
oficiali.

Eliminarea definitivă se face pen
tru restul timpului de joc. Jucătorul 
eliminat definitiv nu poate fi înlo
cuit și trebuie să părăsească incinta 
terenului de joc și banca jucătorilor 
de schimb.

Eliminarea temporară, descalifica
rea și eliminarea definitivă nu tre
buie să fie neapărat precedată de 
avertisment.

Eliminarea definitivă poate fi dic
tată de arbitru, în cazul unor abateri 
grave, chiar dacă jucătorul respectiv 
nu a fost anterior eliminat tempo
rar.

După cum se vede este vorba da 
modificări importante, a căror temei
nică însușire trebuie să stea, îndeo
sebi, în atenția arbitrilor. Aplicarea 
lor corectă, în sensul în care au fost 
adoptate și, mai ales, în spiritul re
gulamentului va determina, fără în
doială, o dinamizare a jocului de 
handbal, o mai judicioasă atitudine 
a conducătorilor de meciuri față de 
situațiile complexe ce apar, din ce în 
ce mai des, în disputele naționale și 
Internaționale.

prof. univ.
IOAN KUNS1 GHERMANF.SCU 

membru în Consiliul F.I.H.
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LA BALCANIADĂ, „ALPINII11 NOȘTRI S?

COMPORTAT SUB ORICE
Dacă despre comportarea 

tiîor români la această ediție ___
caniadei s-au putut face aprecieri po
zitive, nu același lucru se întîmplă 
și cu schiorii alpini în care aveam 
mari speranțe pentru realizarea unor 
performanțe notabile. In rîndurile ce 
urmează, vom face referiri la mo
dul In care s-au pregătit și au con
curat sportivii respectivi.

De la început trebuie precizat că 
ei s-au prezentat sub așteptări la a- 
ceastă ediție a Balcaniadei. „Alpinii", 
șl ne gîndim în special la seniori, 
nu și-au onorat cartea de vizită a 
acestui sezon și nici rezultatele sa
tisfăcătoare de la precedentele între
ceri balcanice.

Dan Cristea a fost de nerecunos
cut ; altul decit cel pe care ani de-a 
rîndul l-am văzut pe pîrtii și care, 
cu numai 10 zile înaintea Balcania
dei, încheia cu un merituos 
Pernitz (Austria) un turneu 
cursuri în care se afirmase, 
tocmai în proba de slalom 
a fost ezitant, nesigur, lent,

fondiș- 
a Bal-

teanu și Constantin Văideanu. Ei au 
manifestat vigoare, o dorință de lup
tă afirmată constant, pe care ceilalți, 
amintiți mai sus, nu au avut-o. Pu
țin a lipsit ca Dorin Munteanu să 
devină campion balcanic la slalom, 

la u-după ce ocupase locul secund 
riaș.

Se spune că la echipa care s-a 
tit și a concurat peste hotare s-a 
țit oboseala acumulată în zilele

Sportul

loc 2 la 
de con- 
Ei bine, 
Cristea 

, „ , ___, de două
ori pe punctul de a cădea pe panta 
înclinată, pe gheață, adică tocmai a- 
colo unde este punctul său forte, după 
ce sîmbătă, la uriaș, căzuse pe o 
porțiune relativ ușoară, la a patra 
poartă a traseulu-i. Cristea nu a fost 
în formă și nu știm ce s-a putut pe
trece intr-un timp relativ scurt pen
tru a ajunge în această sftuatle. 
Virgil Brenci, accidentat și cu ge
nunchiul in ghips, n-a luat startul. 
Gheorghe Vulpe a fost în nota obiș
nuită, fără să exceleze. El n-a avut 
suficientă forță și siguranță pentru 
a-1 depăși pe cîștigătorul ambelor 
curse de slalom, iugoslavul Kavclc. 
Marian Burchi a fost rezervă și, 
astfel, trecînd in revistă prima gar
nitură, vom menționa că, în schimb, 
s-au comportat nesperat de bine, tn 
raport cu condițiile de pregătire din 
acest sezon (lipsa zăpezii) Dorin Mun-

pregă- 
resim- 

__  între
cerilor prebalcanice, lipsa de odihnă și 
de recuperare necesare. Dacă este așa 
(și în ce măsură) trebuie stabilit 
printr-o analiză obiectivă, calmă, lu
cidă, pe care federația de speciali
tate și colegiul antrenorilor au da
toria să o întreprindă.

Dacă pentru seniori eșecul recent 
ar putea fi un accident neplăcut, re
gretabil, dar posibil de remediat, la 
juniori și junioare problemele sînt 
mai complicate. La ambele probe, pri
mul junior român s-a aflat pe poziția a 
patra a clasamentului, lăsînd, de fapt, 
lupta pentru medalii pe seama con- 
curenților bulgari și iugoslavi. Ace
eași situație și la fete.

Știm că în acest an n-au fost

CRITICĂ
lor. Spunînd aceste lucruri, credem 
că am atins tocmai punctul nevral
gic al juniorilor și junioarelor noas
tre.

Antrenamente mal ușoare ca inten
sitate, concursuri facile, reduse ca 
număr de porțl și pe pîrtii prea pu
țin înclinate, pregătirea exclusivă in 
slalom, toate acestea nu sînt de na
tură să impulsioneze forțele și să 
promoveze valoarea, ci o fntlrzie 
tocmai cînd aceste talente au calita
tea și dorința de a se afirma.

Mihai BARA

La Conferința balcanică de la Po
iana Brașov s-a stabilit ca ediția a 
VII-a a întrecerilor de schi să se dis
pute în 1974 la Pllion (Grecia).

AMÎNAREA 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE 

DE SCHI ALPIN 
Șl A CELOR ȘCOLARE

Din cauza condițiilor atmo
sferice nefavorabile din Postă
var (viscol puternic, ceață), 
campionatele na|ionale ale se
niorilor la schi alpin se amină 
pentru luna martie, la o dată 
ce se va stabili ulterior.

★
Programate initial pentru zi

lele de 3—4 martie, finalele 
campionatelor naționale școlare 
de schi se amină pentru zilele 
de 12—13 martie. întrecerile se 
vor desfășura la Poiana Brașov.
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O ACȚIUNE UTILA

>

Astă-seară, la Dinamo

Sîmbătă vor urca pe planșe, în ca
drul noii ediții a campionatului divi
zionar A de scrimă și echipele femi
nine de floretă. Care vor fi eroinele 
principalei întreceri pe echipe și cu 
ce pretenții intră ele in competiție, 
lată întrebările la care vom răspunde 
în rîndurile de față.-

Antrenorul emerit Andrei Vîlcea 
consideră că echipa sa, Steaua, peate 
și în aceast an să păstreze titlul de 
campioană. Se bazează pe floretiste 
cu recunoscute virtuți pe planșă (Olga 
Szabo, Ecaterina Stahl, Ileana Gyulai, 
Ana Pascu), dar și pe celelalte ce vor 
fi utilizate in campionat 1 Suzana 
Ardeleanu, Felicia Stoica. Ștefania 
Tudose și Roxana Cochirleanu, In 
dorința de a le apropia cît mai mult 
de marile consacrate.

După o perioadă de prelungit* 
tranziție, Progresul București promite 
să revină în prim planul atenției cu 
echipa sa feminină de floretă Lotul 
s-a reunit, aproape ca In zilele lui 
de glorie, contînd acum nu numai 
pe Maria Vicol Ana Gîrbea șl Eva 
Palko-Lukacs, ci și pe marile speranțe 
de ieri șl de miine, Adriana Moro- 
șan șl Marina Stanca-Filip. Așa stînd 
lucrurile, antrenorul emerit Angello 
Pelegrini poate aspira — cel puțin — 
Ia locul 2 în campionat.

In perspectivă de a obține o po 
eiție bună — intre primele trei locuri 
— se situează și Viitorul București 
Cei doi foarte ambițioși antrenori, 
prof. Tănase Mureșanu si Lucian 
Glișcă dispun realmente de un iot 
valoros alcătuit din Aurora Crișu, re
velația multor concursuri interne ș! 
internaționale din anul precedent (ea 
este totodată campioană balcanică), 
Magda Bartoș, Mariana Ostafi, în 
principal. Pentru locul 4 în echipă 
vor candida Carmen Budur și Hari
tina Cristescu.

Viitoarele profesoare de educație 
fizică — sportivele de la I.E.F.S. par 
mult mal decise, anul acesta, de a 
candida la un loc fruntaș în divi
zie. Cel puțin așa ne-a dat să Înțe
legem antrenorul lor, prof. Sorin 
Poenaru. Lotul ce va fi folosit cu
prinde pe Rodica Văduva, Lidia 
Barbu, Elisabeta Doară, Ana Halchin, 
Lidia Staicu și Iudith Dolnocki.

La capătul unor permanente cău
tări lotul echipei C.S.O. Satu Mare 
(pregătit de antrenorul emerit Ale
xandru Csipler) ne apare — în fine

0 TEMĂ DE
(Urmare din pag l)

Acestea sînt cîteva din planurile 
noastre. Vreau să menționez însă că 
în întreg sectorul este mult loc pen
tru... inițiative. De altfel, cîteva s-au 
și materializat. La blocurile 17 din 
Militari și Z 19 din Drumul Taberei 
locatarii au amenajat frumoase te
renuri de joacă; cetățenii din cir
cumscripția electorală nr. 127 (micro- 
raion III — Drumul Taberei, depu
tat Ion Dragnea) au realizat două 
terenuri de joacă pentru cei mici. 
Dar iată și reversul medaliei. Con
siliul popular investește uneori fon
duri pentru unele amenajări, iar 
cei cărora le sînt destinate nici nu 
socotesc de datoria lor să le întreți
nă. Ba mai mult, le deteriorează. 
Este cazul instalațiilor pentru joacă 
(ciupercă, tobogan, balansoare) din 
circumscripțiile electorale 150 — 151. 
Avem și cazuri cînd deși ne oferim 
întregul sprijin, cei care ar trebui 
să fie beneficiari sînt delăsători. 
Mol am cedat, nu de mult, suprafața 
de circa 40 000 mp (aflată în pre-

... ___  _____ „___ con
diții de pregătire pentru slalomul u- 
riaș, că Balcaniada a însemnat pen
tru ei primul concurs. Dar juniorii 
noștri nu au dat satisfacție tn nici 
una din cele două probe. Cu excep
ția lui Cavași (poate), juniorii (și ju
nioarele) s-au dovedit lenți, neinspi
rați, întîrziind pe viraj șl derapînd 
prea mult. Schiul a ieșit’ din cara
pacea îngustă a tehnicii în sine, de
venind o luptă, o angajare totală, iar 
juniorii noștri n-au dobîndit încă 
această capacitate de expresie. Și 
dacă, Ia fel ca în natație, virsta per
formanței a eoborît considerabil, sta- 
bilindu-se la epoca junioratului, acest 
lucru se datorește unei cantități e- 
nornie de pregătire, unui antrenament 
dificil, unor concursuri grele, lungi 
și cu o rezistență egală cu a seniori-

PUGILIȘTII FRUNTAȘI
Seria galelor în care evoluează 

boxeri fruntași continuă. Astâ-sea- 
ră, începînd de Ia ora 18, iubitorii 
sportului cu mănuși din Capitală 
au prilejul să vadă din nou la lu
cru pe cîțiva dintre cunoscuții pu- 
giliști bucureșteni.

Programul reuniunii cuprinde 14 
meciuri dintre care unele se anun
ță foarte echilibrate, deschise ori
cărui rezultai motiv pentru care 
sînt așteptate cu deosebit interes. 
Printre cele mai atractive partide 
amintim: Șt Boboc (Dinamo) — 
V. Drăgan (Steaua), T. Dinu (Di
namo) — ȘL Băiatn (C P.M.B.). M. 
Lazăr (Steaua) — I. Titianu (Me
talul), C. Stanei (Metalul) — Gh

DIN NOU PE RING
Vlad (Rapid). Gh. Pușcaș (Steaua)— 
C. Stanciu 
(Rapid) — 
V. Prodan 
(Rapid), S.
R. Burcea (C.S.S.), N. Păpălău (Me
ni. — C. Ghiță (Steaua) D. Mi
halcea (Dinamo) — St. Florea (Stea
ua), V. Croitorii (Metalul) — P. 
Cojocam (Rapid).

Desigur, dorința combatanților de 
a începe bine acest sezon compe- 
Vtiona! ii va determina să lupte 
cu ardoare pentru victorie reali- 
zind. fără îndoială, dispute specta
culoase.

(Metalul), N. Paraschiv 
Gh. Bădilă (Metalul), 
(Metalul) — V. Filip 
Mihalcea (Dinamo) —

SiMBĂTÂ, START In divizia a

a haltere;
— mai omogen și mal fortificat ca in 
trecut Pe de o parte, prin prezența 
unei sportive experimentate ca lu- 
dith Haukler, pe de altă parte prin 
sporirea maturității unor trăgătoare 
tinere, Maria Lazăr, Eva Lengyel și 
Gabriela Garda. Eva Szddenyi este 
cea de a 5-a trăgătoare a Iotului sât- 
mărean. Obiectiv — cel puțin— lo
cul 5. Ceea ce înseamnă — credem 
noi — o portiță deschisă pentru o 
poziție mult mai bună-

Reintrată tn _A*. Medicina Tg. Mu
reș ne apare ca un team mult schim
bat, In raport cu edițiile precedente 
ale campionatului Este și firesc să

Se așa, dacă ținem seama că medi
cinistele au acum în mijlocul lor pe 
două foarte tenace trăgătoare — S«- 
zana Szaplonczay si Lucia Briscau — 
inteligent conduse de Sofia Orban, o 
specialistă a meciurilor pe echipe, 
iar In comoietare pe Iudith Szoes ș: 
Elisabeta Szocs. dr-zi din năde-diite 
antrenoruiJi Medictnel prut Audrt- 
Kakues. EridenL reverirea fa primi 
dtvizie f-deamnă la prudecță, es-fc: 
ci medicinistele ■■ hi doresc deci: 
me-.pr.erea ta prwsji eșator al Bu- 
retistclor oeastre fr»rtase_

* ST AMA

; PATINAJ

VASiLF DEAC A STABILIT 
UN NOU RECORD NAȚIONAL 

XM) UWtt, Moscova a tost gazda 
concurs Internațional de 

battere tocat cu .Cupa Armatelor prie-

La turtm -cecri importante întreceri. 
»-• uceMOMC si echipa de haltere a clu- 
: — -' «port.» Stea-a. Sportivii militari 
1- (vet • rosportare bună, situindu-se 
pe iocc.-. tractase. Din rindul lor s-a 
4euw- 'vter«..ul Vasile Deac care, in 

categoriei + 118 kg. a stabilit 
pr-_—-. reccrd național al anului, reu- 
-~ k- c.’.r. 177,5
kz. can ■ apertmea).

Participarea in arena internațională impune

FORMAREA VIITORILOR PERFORMERI — l\TR-L!\ PROCES lAfTAR DE INSTRUIRE
In pofida timpului nefavorabil 

din primele două zile aie competi
ției, cea de a IV-a ediție a -Cupei 
Prietenia* ia patinaj v;tezâ. desfă
șurată pe pista naturală a stadio
nului Spartak din orașul R.aran 
(U^SS.) a constituit totuși o mare 
confruntare de talente, prilejuind 
realizarea a numeroase reeoidun 
naționale și personale. Confirmln- 
du-și din nou viabilitatea^ eoo- 
cursul a reunit speranțele olimpice 
din mai multe țări socialiste, bilan
țul celor patru zile de întreceri 
fiind pozitiv pentru marea majori
tate a țărilor participante.

Cum s-au comportat tinerii repre
zentanți ai României în 
cu valoroșii lor adversari 
nea Sovietică, R. D. 
R.P.D. Coreeană, R. P. 
Polonia, Cehoslovacia și 
Chiar din relatările transmise de 
Ia fața locului s-a putut constata 
că vitezlștii noștri au ocupat pozi
ții în toate probele la periferia cla
samentelor, sosind însă de fiecare 
dată înaintea alergătorilor din Un
garia și Cehoslovacia, fapt care 
Ilustrează posibilitățile actuale ale 
patinajului românesc în arena in
ternațională. Rezultatele respective

Un nou și util dialog a avut Ioc la 
sfîrșitul săptămînii trecute în Ca
pitală la sediul Federației române 
de fotbal, și în alte trei orașe : Ba
cău, Cluj și Timișoara. De data a- 
ceasta, conducerea federației a avut 
ca interlocutori pe președinții sec
țiilor și antrenorii divizionarelor C, 
la care au participat și președinții 
comisiilor județene de fotbal. Cu 
acest prilej, s-a analizat compor
tarea celor 168 de echipe, s-au fă
cut recomandări atît în ceea ce pri
vește activitatea birourilor secțiilor 
cit și a antrenorilor, cărora li s-au 
dat și indicații metodice pentru ri
dicarea pe un plan superior a con
ținutului procesului instructiv-edu- 
cativ.

La București, în consfătuirea cu 
reprezentanții secțiilor și comisiilor 
în succinta analiză făcută de prof. 
Angelo Niculescu, membru al bi
roului federal, s-a scos în evidență 
faptul că Divizia C să nu mai fie 
„corabia de refugiu" a multor ele
mente plafonate din eșaloanele su
perioare, că ea trebuie să devină un 
laborator în permanentă eferves
cență. din care tinerii să promove
ze acolo unde fotbalul nostru are 
nevoie.

Dar, în turul campionatului, nu 
toate lucrurile au mers... ca pe roa
te. în unele secții activitatea de or
ganizare a meciurilor, de educare a 
jucătorilor, pregătirea acestora — 
atît din punct de vedere tehnic cît 
și teoretic — nu s-a desfășurat co
respunzător și de aceea comisia 
centrală de competiții și disciplină 
a fost nevoită să aplice sancțiuni. 
Astfel, din cele 65 de echipe (ai că
ror reprezentanți au participat la 
consfătuirea din București) au fost 
sancționați 64 de jucători cu 145 de

3 formații — 3 jucă-etape, iar la 
tori cu suspendări ce însumează 
2 ani și 6 luni ! De asemenea, a 
fost criticat faptul că antrenorii sînt 
schimbați la intervale scurte — ceea 
ce impietează asupra bunei pregă
tiri a jucătorilor, a obținerii de re
zultate valoroase — precum și ma
nifestările de dezinteres privind în
treținerea terenurilor 
igienico-sanitare ale 
tive.

Discuțiile, la care 
un mare număr de . .
secții și comisii județene de fotbal, 
printre care T. Tomescu (șeful sec
ției fotbal a C.M E.F.S București), 
V. Mărcuș (T.M.B.), M. Cioflică (Ol
tul Rm. Vîlcea), I. Cricitoiu (Celu
loza Călărași). I. Pavel (Petrolul 
Tîrgoviște). C. Toader (Flacăra ro
șie București), V Zidaru (Lotrul 
Brezoi), I. Diaconu (Oltul Slatina), 
au reliefat dorința de a îmbunătăți 
munca secțiilor, de a sprijini și con
trola concret activitatea antrenorilor 
și a jucătorilor. Majoritatea vorbi
torilor au subliniat faptul că o preo
cupare de seamă permanentă, tre
buie să fie, în continuare, educarea 
sportivilor și că vor lua toate mă
surile ce se impun pentru ca în re
turul campionatului partidele să se 
desfășoare într-un adevărat spirit 
de fair-play, să nu mai apară ma
nifestări de indisciplină. Totodată, 
s-au făcut propuneri de îmbunătă
țire a campionatului Diviziei C, prin
tre care și aceea de a se mări nu
mărul echipelor din fiecare serie, 
prin micșorarea numărului de serii, 
pentru ca astfel fiecare formație să 
aibă posibilitatea de a disputa mai 
multe meciuri oficiale într-un an.

în încheiere vicepreședintele F.R. 
Fotbal, Ion Balaș, a arătat, printre

Azi și mii ne

și instalațiilor 
bazelor spor-

au participat 
președinți de

altele, că este necesar ca secțiile 
și antrenorii să dea dovadă de o 
mai mare exigență în munca de in
struire și educare a jucătorilor, să 
se întărească disciplina, iar elemen
tele necorespunzătoare (acelea care 
ignoră normele vieții sportive, care 
nu se angajează la efort, și care 
practică un joc dur) să fie scoase 
din echipe. Referindu-se la procesul 
ds instruire, vicepreședintele F. R. 
Fotbal a insistat asupra faptului că 
indicațiile metodice ale colegiului 
de antrenori trebuie să constituie 
o obligație în munca fiecărui tehni
cian, că jucătorii din Divizia C au 
obligația ca lunar să treacă „testul 
Cooper", fiecare să cunoască regu
lamentul de joc în ceea ce privește 
terenurile, s-a anunțat că pînă la 
reluarea activității competiționale, 
acestea vor fi reomologate. iar cele 
ce nu vor îndeplini prevederile re
gulamentului nu vor mai putea găz
dui întâlniri oficiale.

★

ACTUALITATE

disputele 
din Uniu- 
Germană, 
Mongolă, 

Ungaria ?

lungirea stadionului Sp. Studențesc 
de la Regie), dar nici pînă acum 
nu se întrevede nimic din care să 
reiasă că s-ar face pregătiri în 
vederea amenajării terenurilor de 
tenis pentru care fusese solicitat 
acest perimetru.

In tot ceea 
acum ne-am 
permanent al 
de partid al 
sîntem siguri 
continuare. Vreau să subliniez cu 
acest prilej, însă, că planurile noas
tre vor deveni realitate numai dacă, 
alături de noi, vor fi și locuitorii 
celor trei mari cartiere din sector. 
Noi inițiem o serie de acțiuni, fa
cem unele investiții, cetățenii au 
făcut numeroase propuneri, dar — 
am mai spus-o și în alte- ocazii — 
nu vom putea realiza nimic dacă 
nu vom contribui cu toții la tra
ducerea în viață a acestor planuri 
Și sîntem siguri de ajutorul cetă
țenilor. Majoritatea au copii și cine 
nu vrea ca ei să aibă — alături 
de familiile tor — o sănătate cit 
mai robustă!

ce am realizat pînă 
bucurat de sprijinul 
Biroului Comitetului 
sectorului nostru. Și 
că-1 vom primi în

na treixde să ssrprmdl rme 
rit a=trena=>eEtele sa se pat Iad 

pe pat: roate corâspaMA- 
tțșra. Pe no4 last cane ao ansA- 

târi ne-a frapat un hxra Este v<ar-

ce .ceva* care lipsește
ooștn fl ta coBserioU Ijakeri pc- 
ter;.aluL Să exemp?*ci—_ Jtsriorn 
din Uniunea Sovietică F B. D. Ger
mană — principalii
curse!or — se încălzeau mmcție» 
pînă la start in timp ce patinatorii 
români făceau notă diseorcantă. 
susținind că ei nu sînt obișnuiți eu 
un astfel de program. Toți concu- 
renții, cu excepția cîtorva dintre vi- 
teziștii noștri, atacau turnantele — 
pentru a fi propulsați cu o viteză 
susținută în linie dreaptă — eu 
brațele deschise, acționind cu ele ea 
niște... aripi. Toți patinau pe dun
ga virajului ai noștri nu. Și apoi, 
cită diferență Intre stilul de aler
gare al laureaților, care aveau o 
cădere perfectă pe gheață și majo
ritatea adversarilor 
mult alergau decit 
pistă.

Am redat numai 
rențele observate în _ _____
lor patinatori români. Am mai spus 
și trebuie să repetăm că dispunem 
de elemente dotate pentru marea 
performanță, dar care adesea se 
pierd pe drum, pentru că nu sînt 
supuse unei atente pregătiri. Măsu
rile întreprinse în această privință 
de forul de resort nu au avut ecoul 
dorit în rîndurile antrenorilor, fie
care conți nuînd să lucreze după 
bunul plac. Neexitînd o metodă 
unică de instruire, alimentată per
manent cu ultimele noutăți în ma
terie, juniorii noștri ajung la vîrsta 
senioratului cu un sumar arsenal 
tehnic. Lipsa de colaborare a ca
drelor tehnice pentru găsirea celor 
mai potrivite căi de creștere a ta
lentelor în condițiile absenței unei 
piste artificiale a mers pînă acolo.

lor care mai 
să alunece pe

cîteva din ca- 
tehnica tineri-

MECIURI
RAPID — F. C. KARL MARX STADT

AMICALE
C.F.R. TIMIȘOARA—F. C. HANSA 

ROSTOCK

Joi, pe stadionul din str. dr. Stai- 
covicl, Progresul București întîl- 
nește, în meci amical, pe Poiana 
Cîmpina. Partida începe la ora 16.

Clajeanuî Aspuria 
fost cel md bun drat-e merii pa
tinatori romani partictpsxți la. re
centa ediție a eonrxmlai interna
țional dotat cu „Cupa Pnetenia*

După cum se știe, săptămîna tre
cută, Rapid a participat la Turneul 
internațional de ia Alger, unde s-a 
clasat pe locul I. Marți după-amia- 
ză, formația bucureșteană a reve
nit în țară, pe calea aerului.

Azi, pe stadionul Republicii din 
Capitală, în cadrul pregătirilor 
pentru partida cu Leeds United, din 
„Cupa Cupelor", Rapid susține un 
nou meci de verificare în compa
nia unui adversar de peste hota
re. Fotbaliștii giuleșteni vor întîlni 
cunoscuta formație F. C. Karl 
Marx Stadt, din prima divizie a 
R. D Germane.

Partida va începe la ora 15,30.

Se află, de asemenea, în turneu 
în țara noastră F. C. Hansa Rostock 
(R.D.G.). In primul meci, oaspeții 
vor juca la Timișoara, cu C.F.R. 
întîlnirea are loc astăzi, pe stadio
nul C.F.R., de la ora 15,30.

-■ jy
PROGRESUL — POIANA CÎMPINA

Și la dialogul purtat cu antreno
rii divizionarelor C s-au scos în 

. evidență condițiile în care își des
fășoară activitatea aceste echipe. 
Aici. însă, s-a pus accentul mai 
mult 
cesul

.. . Pe ____ . ...... ______
altfel, prelucrarea de către 
Angelo Niculescu a indicațiilor me
todice privind procesul instructiv- 
educativ ale Colegiului central de 
antrenori, care au ca scop organi
zarea pe un plan superior a antre
namentelor : să fie promovate ideile 
ce caracterizează fotbalul avansat: 
joc colectiv, elastic, cu o mare pon
dere ofensivă, cu o rază mare de 
acțiune a jucătorilor în situațiile

■ de atac și apărare.
în cuvîntul lor. antrenorii, prin

tre care T. Dima (Poiana Cîmpina), 
O Mateescu (Flacăra roșie Bucu
rești). I. Bukosi (Portul Constanta), 
I. Zahara (I.M.U. Medigidia), V. 
Blujdea (Flacăra Moreni), T. Mihaî 
(Celuloza Călărași), s-au referit la 
felul cum au organizat pregătirea 
echipelor lor pentru ca evoluțiile a- 
cestora să atingă un nivel aproniăt 
cerințelor și totodată să formeze 
elemente capabile de a fi promovate 
în categorii superioare, și care — 
în același timp — să aibă o com
portare demnă, corespunzătoare exi

stențelor societății noastre.
Și acest dialog, înscris pe agenda 

preocupărilor permanente ale fe
derației. și-a dovedit utilitatea iar 
rezultatele lui, credem, nu vor în- 
tîrzia să apară.

pe metodele folosite în pro- 
de instruire și educație, 
această linie s-a situat. de 

prof.

Pompiliu V1NT1LA

a
=3 HOC HE I

(Urmare din pag 1)

că In echipa care 8 făcut deplasarea 
la București se află și clțlva celebri 
jucători cum ar fi Anatoli Firsov, 
Blinov, Glazov, Blohin, Mițakov — 
toți de nenumărate ori componenți 
al selecționatei Uniunii Sovietice,

incit antrenor.: n-au avut încredere 
să-și lase elevii selecționați in lo
tul republican sub supravegherea 
colegului lor care unsa să facă de
plasarea la Riazan. Acum dnd unii 
dintre selecționabili n-au dat ran
damentul scontat, au început repro
șurile, antrenorii acu a nd u-se reci
proc. Din cauza acestor neînțele
geri, cel mai mult suferă viitorii 
performeri, care dacă ar fi benefi
ciat de roadele unei colaborări 
fructuoase a cadrelor tehnice ar fi 
putut obține timpi superiori in în
trecerile de Ia Riazan.

Troian IOANITESCU

Mărțișorul este un simbol tradițional, insă 

cînd însoțește un cadou, el devine cu atît mai 

mult, un prilej de bucurie.

MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE CON

SUM vă așteaptă în aceste zile, cu o gamă va

riată de articole, care pot constitui daruri dintre 

cele mai atrăgătoare.

• GALANTERIE

• PODOABE

• ȚESĂTURI

• TRICOTAJE

• COSMETICE

• MAROCHINER1E

și multe alte noutăți de primăvară.

DECADA MĂRȚIȘORULUI:

27 FEBRUARIE — 8 MARTIE
(6435)

„CUPA FEDERAȚIEI- 
precum și alți sportivi de ia Ț.S K.A 
(Popov, Avdonin, Trunov). După cum 
se vede, deci, amatorii de hochei din 
București vor avea prilejul să ur
mărească în această ediție a .Cupei 
Federației*, o formație redutabilă, ce 
se anunță, fără discuție, drept prin
cipala candidată la primul loc.

Competiția Începe joi după amiază 
și continuă vineri si duminică, pro
gramme! cite două partide In flecare 
zL Iată, de altfel, programul jocuri
lor, primul meci urmlnd să albe loc 
la ora 16,30, iar cel de al doilea la 
ora 18,30 I JOI : S.K.A. Kuibîsev — 
Berlin, București — Slavia ; VINERI : 
București — Berlin, S.K.A. Kuibi- 
șev — Slavia; DUMINICA: Ber
lin — Slavia, București — S.KJL 
Kuibîșev.

U.T_A. și-a amenajat un club pro
priu. Prin inițiativă locală, prin re
surse locale, prin permutări inteli
gente de disponibilități locale, o clă
dire veche pe malul Mureșului, care 
adăpostea ambarcațiuni sportive, 
este pe cale de a deveni un club 
cochet, ai cărui beneficiari să fie 
sportivii U.T.A.-ei. O idee con
structivă s-a concretizat, în sfîrșit, 
și ne gîndim de pe acum că reali
zarea U.T.A.-ei ar putea fi gene
ralizată.

Am vizitat de curînd „șantierul" 
clubului, și configurația actuală 
vorbește de la sine. în special în 
perspectivă. Cu alte cuvinte, cum 
va arăta oaza de liniște, de destin
dere și de odihnă activă a fotba
liștilor arădeni a familiilor lor și 
a membrilor susținători ?

Pe corpul vechii clădiri s-a gre
fat o aripă nouă cu încăperile pen
tru odihna jucătorilor (camere de 
trei paturi, mobilier nou, de bună 
calitate). Terasa se pierde într-o sală

mare cu mese de biliard, de șah 
și de lectură în spate, un bar „cu
minte” cu citronadă, cafea și o dis
cotecă bogată. In curtea complexu
lui, în construcție, un pavilion pen
tru eventuala cazare a oaspeților 
(iată cum clubul poate deveni și 
rentabil •)... Peluze de 
nuri de tenis, o cantină 
ponton pentru sporturi nautice, un 
perimetru îngrădit în 
șului, bazin de înot cu 
toare.

Aceste amenajări au depășit faza 
proiectării, se încheagă văzînd cu 
ochii, se vor consolida când timpul 
va fi mal prielnic și prin munca 
voluntară a sportivilor. Un om se 
agită însă mai mult și mai cu fo
los decît toți : președintele U.T.A.-ei, 
Mihai Florea, cel ce a lansat ideea 
acestei realizări. L-am găsit sub 
burniță, dînd instrucțiuni, suprave
ghind, calculînd. și am înțeles încă 
o dată că există un raport direct 
proporțional între realizări și tim-

pul cînd scaunul molcuț și dosa
rele rînduite frumos din biroul ți
nui președinte de club sînt pără
site pentru deplasări reale, eficiente, 
„pe teren".

CONSFĂTUIRE CU ARBITRII LOTULUI
COLEGIILOR

Federația română de fotbal va 
organiza duminică 4 martie, (ora 
9.30), la sediul federației, o consfă
tuire cu arbitrii lotului divizionar 
A și președinții colegiilor județene 
de arbitri. Cu acest prilej vor fi 
analizate unele greșeli de arbitraj 
constatate în turul campionatului

iarbă, tere- 
de vară, un

apa Mure- 
apă curgă-

DIVIZIONAR A Șl PREȘEDINȚII
JUDEȚENE

1972—73, precum și problemele
jocului dur și disciplinei jucători
lor în teren. De asemenea, 
discuta despre comportarea 
trilor șl calitățile pe care 
să le îndeplinească cavalerii 
rului.

LOTO-PRONOSPORT
In atenția ciștigătorilor

• La primirea comunicării scrise, 
expediate de Administrația de Stat 
Loto-Pronosport, prin poștă în două 
exemplare, partlcipanții se pot pre
zenta la orice magazin din rețeaua 
Comerțului de Stat sau Coopera
ției de Consum, pentru ridicarea 
obiectelor în limita sumei Jștigate 
și a listei publicate, legitimîndu-se 
cu buletinul de identitate.

• La ridicarea obiectelor, ambele 
exemplare din comunicare se vor 
preda unității de comerț sau coo
perație,

• Menționăm că premiile de 100 
lei se onorează cu orice alt obiect 
existent în magazin și ales de cîș- 
tîgătorl, dacă lipsesc cele din lista 
de obiecte publicate.

• Se atrage atenția participanți- 
lor cîștigători că obiectele cîștigate

Ion CUPEN

Citiți azi numărul 353 

al revistei

• O pagină de comentarii 
asupra turneului de pregătire 
a| echipei naționale în Franța 
ți Spania.

• Cinci echipe divizionare A 
(A.S.A. Tg. Mureș, C F.R. Cluj, 
Steagul roșu, Petrolul, C.S.M. 
Reșița) între turnee ți reluarea 
campionatului.

are 
bal

Ce șanse de generalizare 
crearea cluburilor de fot- 
(grupaj de opinii).

se va 
arbl- 

trebuie 
fluie-

• Cum se prezintă stadioa
nele echipelor divizionare A 
cu 11 zile înainte de retur 
(raid-anchetă).

• La „Interviul săpfămînii", 
antrenorul Traian lonescu.

• O pagină tehnică.

la „Loteria in obiecte11 din 11 februarie 1973

se pot ridica de la magazinele din 
rețeaua Comerțului de Stat sau a 
Cooperației de Consum pînă la da
ta de 28 martie 1973 după 
comunicarea scrisă își pierde 
bilitatea iar biletul cîștigător 
logat este declarat nul.

care 
vala- 
omo-

avea• Vineri 2 martie a.c., va 
loc la București una din cele mai 
atractive trageri speciale Loto : tra
gerea Mărțișorului, care oferă o se
rie de frumoase „mărțișoare": au
toturisme DACIA 1300 și Trabant 
601, excursii în UNGARIA și IU
GOSLAVIA, excursii în GRECIA, 
precum și numeroase premii în nu
merar de valoare fixă și variabilă. 
Toate aceste premii se acordă în 
număr NELIMITAT. Procurați-vft 
din vreme biletele I

• Botafogo, Fulminense 
Vasco da Gama își 
dioanele I

vind
și 

sta-

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de Ia ora 18.05.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 8 DIN 

25 FEBRUARIE 1973

I: (13 rezultate) 11CATEGORIA 
variante lO°/o a 8.275 lei

CATEGORIA a II-a: (12 rezul
tate) 73,25 variante a 1.491 lei

CATEGORIA
zultate) 644,90

a IH-a: (11
variante a 254

Rubrică
LO TO-PRONOSPORT

redactată de

re
lei

• Prezentarea fui 
nited, adversara lui 
„Cupa cupelor".

u-Leeds
Rapid în

• Corespondență din Iugo
slavia, în preajma inaugurării 
sezonului.

e La telefon, Ștefan Covaci! 
Dialog despre apropiatul derby 
Ajax-Bayern Munchen.

• O pagină de Magazin 
extern.

• Rubricile obișnuite: Car
netul scriitorului, Prim-plan, 
Dialog cu cititorii, Din fotbalul 
internațional. Carnet extern, 
Campionatele naționale in 
Europa.



înaintea C.E. de lupte libere antrenorul federal ION CRÎSNIC declară:

VOM INTENSIFICA PREGĂTIRILE
PENTRU A PĂSTRA LOCUL 3

țSHgih lume
Turneul de fotbal de la Viareggîo

ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI
A ELIMINAT PE A.C MILAN

START ÎN CAMPIONATELE MONDIALE DE PATINAJ ARTISTIC
Campionatele europene de lupte li

bere ce urmau să se dispute între 12 
și 14 aprilie la Lausanne (Elveția) se 
vor desfășura în aceeași localitate, 
însă vor începe Ia 30 martie. Cum de 
această dată ne mai desparte o lună 
de zile am considerat utilă o discu
ție cu antrenorul federal, prof. ION 
CRÎSNIC, referitoare Ia pregătirile 
luptătorilor români pentru competi
ția continentală.

'■— Ce ne puteți spune despre sta
diul de antrenament al sportivilor ce
urmează să reprezinte România 
campionatele europene ?

— Noi am alcătuit din timp un 
program de pregătire pe etape, ast
fel ca la data de 12 aprilie luptăto
rii noștri să se afle în cea mai bună 
formă sportivă. Devansarea datei de 
disputare a competiției cu două săp- 
tămîni a produs unele perturbări în 
planul nostru de antrenament Fi
rește, cind am aflat de schimbarea 
datei, am. operat imediat modificările 
necesare în planificarea noastră. To
tuși, într-o perioadă destul de scurtă 
de instruire, doar două săptămîni, 
sînt mai greu de recuperat unele de
ficiențe. Dar, în timpul care ne-a 
mai rămas vom face totul ca băieții 
să atingă nivelul optim de pregătire. 
De altfel, sîntem obligați să ne pre
zentăm foarte bine la Lausanne, ca 
urmare a rezultatelor bune obținui» 
anul trecut Ia Katowice. Locul 3 in 
Europa, pe care ne-am clasat atunci, 
trebuie confirmat.

— Cu această ocazie ne-ați răspuns 
și la o altă întrebare pe care inten
ționam să v-o punem, referitoare la 
perspectivele pe care le întrevedeți 
luptătorilor noștri. Ce sportivi aveți 
în vedere pentru participarea la a- 
ceste întreceri ?

— Trebuie să vă spun, de la în
ceput, că față de anul trecut lotul a 
suferit unele modificări. De pildă, la 
categoria 48 kg. Ion Arapu, care a 
suferit recent o fractură, nu va mai 
putea fi utilizat. Locul său în echipă 
va fi luat de I. Vangheliei (Constanța) 
sau P. Brîndușan (Timișoara). Con- 
stănțeanul N. Dumitru a fost elimi
nat din lot pentru repetate abateri 
disciplinare. Deocamdată, în vederile 
noastre intră mai mulți eoncurenți la 
fiecare categorie de greutate. în zi
lele de 2, 3 și 4 martie în R. P. Bul
garia, R. D. Germană și R. P. Mon
golă se vor disputa trei mari turnee 
internaționale unde îi vom trimite pe 
cei mal mulți din acești luptători. 
La înapoiere, între 8 și 10 martie, 
vom efectua, la Poiana Brașov,

serie de 
cu care 
intra în pregătire 
campionatele co 
sportivii asupra 
(cat, 52 kg) ~ 
(Timișoara^ 
mișoara), 
(Dinamo 
(Steaua), 
Dobrănel 
(Brașov), 
kg : L. Ambrus (T 
raschiv (Brașov). St. Popesc 
Buc.); 82 kg: V. Iorga 
Țigănuș (Iași) : 90 ks :
(Steaua), St. Mareov Ta« 
(Brașov) : IM kg : E. Paaait 
I. Marton (Br 
mon (Tg. Mui 
Așa cum spui 
nitivată în urma 
lecție. Oricum 
acum, că este 
formație și e 
competiție in 
vor cl'tiga a< 
mitru, E. Cristia 
cu frum^a> 
ționăm sâ-i 
cipârii 
Olimpi 
tului c 
una dr

— Cum
care ii pregătiți la noile 
ale regulamentului FJ.I_A 

— Pot spune că c 
fapt aceasta este o 
rezolvă In cadru 
perioada care n 
pune un mare a 
rea mijloa 
fri ger.er 
pregătire 
apariției 
lucrat sr 
părâril 
apreciată 
locui 
cedee 
mare 
am adoptat 5-ră de an 
i.nte de apariția si 
prevederi ale reg: 
cit băieții noștri 
bună bucate de v 
Totuși, devansarea 
a campionaielbr de la 
scurtat perioada de preși 
săptămîni prețLaș-e. D=r 
ca sportivii noștri să t 
bine la eazn^oriate-je 
cum au făcu

meciuri de « 
vom definitiva

pentru 
tinentale. Dar, iată 
Ccrora T*e—am cpnt 

F_ Rutu (Iași). T. Sabin 
. 57 kg; P. Cernău (TY- 

G. Conrad (Brasov). FL Koț 
Buc.) : 62 kg:' P. 
A. Petrone (Brast 
(Brasov) : 68 kg : E. 
P. Poalelungi (Gal

£. Mureș'.

Comic 
v). Gb 
Cristian

Gh. P»-

DUPĂ LOVITURI DE LA m.
KAREN MAGNUSSEN PE PRIMUL LOC
DUPĂ FIGURILE IMPUSE

Caap'CMi ewopeaoâ Gratae Enath —

după

adaptat

TRADIȚIONALUL
CONCURS

INTERNAȚIONAL
DE SCHI FOND
DE LA FALUN

zipr-nr.
*' i —1

T1AMCA

"2

pe locul cinci
cele 3 figuri obligatorii : 

I I-l.i» p. 2. Janet Lynn (S.U-A.) 116.5C p, 
P, 4- Jear Seatt 'Anglia) 112,00 p, 5. Chris- 

. 6. Dyane Delleuw (Olanda) 105,10 p, 
p. > Dorothy Hamill (S.U.A.) 106,20 p.

1R.D.40 o. 10. Sonja Morgenstern 
n (Canada) 101,00 p. 12. Julie 
că nu totdeauna numărul 

il locurilor la arbitri.
punc-

• în al doilea meci, jucătorii noștri au învins
• Mureșan a înscris opt goluri I

cu 2-1 on

re se petrece ao- 
aderâm luptă

ere cifra 1, din tolba nume- 
; ordine, spre vizibila satis- 
compatrioților ei și amuza- 

celorlalțt în fond, toată lu- 
știa că Drachova nu va putea 

păstra acest loc întîi decît puține 
minute, fiindcă următoarea apari
ție ir. concurs revenea medaliatei 
c t argint de la Sapporo, blonda Ka
ren lisjnuuen.

Ir.tr-adevăr. campioana Canadei 
n-a spulberat numai speranțele gaz
delor. ci ale tuturor adversarelor ei, 
instalindu-se de la prima figură în 
fruntea clasamentului, ca apoi să-și 
ma;->-eze avansul în celelalte două 
teste de precizie grafică. A fost o 
jeontracotitură* — figura nr. 2 în
- mer.ciatorul desenelor pe gheața
— cu care a început această pasio- 
r.îr.tâ întrecere feminină. Numai 
Magnussen a putut să se apropie 
u.-.eori de nota 5, anunțîndu-ne că 
supremația „fenomenului impuse
lor* a Beatrixei Schuba este de do- 
r.?rrr amintirilor. în urma primei 
favorite — confirmînd pronosticu- 
r.u specialiștilor — avea să se cla
seze. ia mică distanță, reprezentanta 
Stateicr Unite, Janet Lynn. Cam- 
p:uar.a europeană, Christi Errath, 
era doar a cincea, iar nu mai puțin 
celebra sa compatrioată Sonja Mor
genstern, campioana R.D. Germane,

af.a pe undeva, pe locul 11 ! Dar 
iată snest prim clasament interme- 
c.ar calculat pe computer și arbitri : 
Idzgnussen 39,40, Lynn 39,10, Itten 
3^.70 Scott 36.80. Errath 36,50. Hâ
tra if 35.30. McLean 35,30, Delleuw 
34.A'.. Drachova 33,90, McKinstry 
33.70, Morgenstern 33,50 »etc.

A doua figură, „diabolicul para
graf buclă înapoi", a făcut să tre
mure multe inimi, 
patinelor lunecînd pe 
nuoaselor întoarceri. Excepțiile le-au

constituit fruntașele, care rămîn 
ferme pe poziție. Morgenstern a 
urcat cu un loc, dar speranțele ei 
într-o ascensiune mai marcată s-au 
risipit la ultima dintre cele trei fi
guri — „contratreiul înainte* — 
unde a făcut dovada unei inexpli
cabile lipse de viteză, ceea ce i-a 
stricat desenul. Pentru primele cinci 
clasate, așa cum arată rezultatele pe 
care le publicăm alăturat, distanțe
le sînt relativ mici. „Programul 
scurt", de miercuri după-amiază. 
va avea un cuvînt greu.

Ziua inaugurală s-a încheiat cu 
prima apariție în concurs a pere
chilor. Acestea intrau, după cum se 
știe, direct cu „programul scurt", 
care a devenit un fel de cuvînt cheie 
în întrecerile așilor gheții. Despre 
rezultatele acestui 
„echipelor de doi", 
tîrziu, vom relata în 
re.

prim asalt al 
încheiat seara 
cronica viitoa-

ca și muchiile 
urmele si-

27 (prin telefon, de la trimisul
Azi, lotul nostru de tineret 

de ani), care joacă aici sub 
de Steaua a luptat foarte mult

PISA, nostru), 
(sub 21 
numele «c ------  —în meciul retur cu Milan. Deși a întu- 
nit un adversar foarte dur (Vișan a pă
răsit terenul ta mta. 13, Anghel, Sza- 
bados și Porațchi au lovituri la glez
ne). Cu atît este mal lăudabil succesul 
echipei lui C. Drăgușin, obținut după 
atîtea emoții și dificultăți.Scorul l-a deschis Milan, cu, con
cursul arbitrului Lapi, care în min. 13, 
cind Vișan părăsea terenul, iar _ Ion Ion era la pămint. n-a acordat nimic, 
milanezii au continuat jocul și au în
scris prin Cosone. Peste 4 minute, la 
o lovitură liberă executată de Ciocîr- 
lan, Mureșan a înscris pe lingă 
rul Marson. Jocul decurge în 
rea echipei române, dar golul 
meritat, vine abia in penultimul 
la o lovitură liberă, tot de la 25 executată de Mureșan direct in 
2—1 pentru echipa noastră, 2—2 . 
general, după cele două întîlniri și... urmează penalty-uri ! Primul a tras 
Ion ion, dar in portar, iar milanezii 
transformă prin Tresoldl. Este desemnat Mureșan să execute 
rile. Clujeanul nu greșește șl 
de patru ori, alternativ cu

1 nou 
din nou

Mureșan,’ 
Mureșan

porta- 
favoa- acela, minut, 
metri, 

gol : 
scorul

apoi lovitu- 
înscrie 

_ ..____  __ , _______ ... Tresoldl, 
care nici el nu ratează. Apoi, la ulti
ma lovitură de pedeapsă ion Gabriel

Vom putea urmări și astă seară, prin intermediul televiziunii, impresio
nanta evoluție a perechii sovietice Irina Rodnina — Aleksandr Zaițev, 

care deține prima șansă in cursa pentru titlul mondial.

Radu VOIA

Lucrările Comitetului director al U. C. I.

apără. La altă serie din 
apoi Magherinl, din . și... 6—5 pentru echipa noastră pentru că Ion Gabriel apără din nou. 
Scor general 8—7, și lotul nostru se ca
lifică intîlnlnd joi, la Viareggîo, pe 
Lanerosi, care tot în grupa C a eli
minat pe Bayern Milnchen cu 3—3 
(în tur 1—6).Lotul nostru a aliniat următoarea 
formație : Ion Gabriel — Purima, Un- 
chiaș, Porațchi clocîrlan — lovănes- cu, Ion Ion, Vișan (min. 15 Rădulescu) 
— Anghel. Mureșan, Szabados (min. 76 
Amarandei).

Au mal obținut calificarea ta etapa 
următoare UJpesti Budapesta (2—0 cu 
Lazio), Crystal Palace (2—1 cu Napoli), 
Dukla Praga (6—5 cu Atalanta, după 
11 m), Fiorentina (1—0 cu Dinamo Zagreb), Bologna (2—1 cu Glasgow Ran
gers) șl Benfica (7—6 cu Torino, după 
11 m).

Mircea M. IONESCU

CALEIDOSCOP 
FOTDALISTIC

NOI MASURI 
ORGANIZATORICE 

IN FOTBALUL SOVIETIC
O nouă măsură cu caracter radical â 

fost luată de forul sovietic de speciali
tate în privința organizării meciurilor de campionat. Se știe că pînă ta pre
zent întîlnirile se puteau disputa în orice 
zi a săptămînll, conform acordului intervenit între echipele respective. Acest 
lucru avea numeroase urmări neplăcute, 
deoarece situația în ansamblu a campionatului se putea cunoaște cu greu, 
abia la finele săptăminii, în care jocu
rile se succedau aproape zilnic. Nu se puteau organiza cuplaje, iar informația 
sportivă suferea, de asemenea, mult de 
pe urma unei asemenea situații.Conform noului regulament de dispu
tare a campionatului U.R.S.S. pe anul în curs, meciurile vor avea loc numai simbătă și duminică, punîndu-se astfel 
capăt vechii formule.

Dl STEFANO MAI BUN DECIT
PELE...

Ziarul iugoslav „Sportske Novosti" a 
reallzat o anchetă internațională la care 
au răspuns mal mulți dintre foștii mari 
jucători ai lumii, cu scopul de a de
semna pe „Cei mai bun fotbalist al ulti
milor 30 de ani". Acest titlu a fost cîștigat de celebrul jucător argentlnlano-spa- 
niol Di Stefano, care a întrunit cele mai 
multe voturi _ șapte la număr. In continuare reproducem pe clțiva dintre cei 
invitați să răspundă la anchetă și pre
ferințele lor. H. Schiln — Dl Stefano: Bobek — Puskas; L. Kubala — Bican 
(Slavia Praga); A. Ramsey — Pele ; Dl 
Stefano — Josâ M. Moreno (River Pla- ta) ; MIIjanici — Di Stefano; Meazza — V 
pele; F. Gento — Di Stefano; F. Riera — Pele; dr. Lakat — Puskas; H. Herrera 
— Di Stefano; Pele — Onega.

In „clasamentul" stabilit în urma vo-ț turllor primite, pe Dl Stefano 11 ur-» 
mează Pele (3 voturi), Puskas (două)) 
Bican, Onega și Moreno (cîte unul).

STOCKHOLM, 27 (Agerpres-)
Au luat sfîrșit întrecerile concursu
lui internațional de schi desfășurat 
în localitatea suedeză Falun, com
petiție la startul căruia au fost 
prezenți schiori și schioare d:n 
U.R.S.S., Norvegia, Finlanda, Ceho
slovacia, Elveția, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Suedia și alte 
țări.

Cunoscuta schioară sovietică Ga
lina Kulakova s-a clasat pe. primul 
loc în probele de 5 și 10 km.

Cursa masculină de 30 km s-a 
încheiat cu victoria norvegianului 
Oddvar Braa, cronometrat cu tim
pul de lh28:24,27, urmat de sue
dezul Thomas Magnusson lh28;30,80 
și sovieticul Fedor Simașev 
11129:14,92.

Concursul de sărituri de la tram
bulina mare (90 m) a fost cîștigat 
de Hans-Georg Aschenbach (R.D. 
Germană), care a totalizat 258,9 p. 
și a realizat sărituri de 111 m și 
106,5 m. Pe locul secund s-a situat 
elvețianul Walter Steiner 248,6 p, 
urmat de japonezul Hiroshi Itagaki 
240,7 p.

Tripla eampioaHt otaejâcd Gafiaa JCataksea (Mfwyl primește feli
citările finlandeze-. Marjatt* f’earcș cupa succesul ștafetei
sovietice in marele eoacurs imemggzjuei de r-:~j ce la Falun.

Telefotc; AP. AGERPRES

Cursa masculină de ștafetă 4X19 
km a revenit formației Norvegiei 
cu timpul de 2h04:41.15. iar in cea 
de ștafetă 4X5 km femei pe primul 
loc s-a clasat echipa UKS.S, cro
nometrată în lh06:23,07.

Proba de combinată nordică a 
fost cîștigată de Hans Bănie* 
(R.D. Germană) cu 421,36 p.

SINTHUBNEROVA: ADEPȚII FLOP-ULUI
R. — Concursurile din 

nii au un farmec al lor. 
losesc, înainte de toate, 
fecționarea tehnicii și pentru armo
nizarea elanului cu săritura.

I. — Aici, la Berlin, ați folosit ur. 
elan de șase pași. Nu-i cam puțin ?

R. — Puțin, în nici un caz. în 1968 
am cîștigat titlul olimpic cu 5 pași. 
Mai apoi, la Helsinki, am adoptat un 
elan de 7 pași...

I. — ...Iar la Munchen, dacă ne 
amintim bine, ați trecut la 8 pași.

R. — Exact. Dar am revenit la șase 
pași. Această distanță e determinată 
de tehnica folosită... Vedeți, un elan 
mai lung înseamnă o viteză mai mare, 
dar aceasta îți cere o bună stăpinire 
a tehnicii săriturii peste ștachetă. 
Dacă tehnica nu e bine pusă la punct, 
este preferabil un elan mai scurt.

I. — Credeți că femeile vor ajunge 
să sară 2 metri ?

DEUTSCHES _

sportecho
timpul ier- 
Mie imi to- 
pentru per-

Ziarul „DEUTSCHES SPORT
ECHO" din R. D. Germană a publi
cat, recent, un interesant interviu cu 
atleta cehoslovacă Miloslava Hubne- 
rova, campioană olimpică (1968) și eu
ropeană (1969) la săritura în înălțime. 
După o perioadă de stagnare, Hubne- 
rova speră ca noul sezon să-i aducă 
iarăși satisfacții mai ales că vîrsta 
(22 ani) îi dă dreptul să spere. Iată 
cîteva pasaje din amintitul interviu :

L — Ce așteptați de la concursurile 
de sală ? VEDETE COMPROMISE

spaniol de specialitate 
semnificativă radiografie

Weyland, de Jiirgen Blin sau Horst 
Benedens 3 Primul din acești boxeri 
care și-a pierdut titlul continental 
la categoria grea în fața lui „Urtain", 
trăiește uitat de toți, în casa lui din 
Neumunster, despărțit pentru tot
deauna de ring. A suferit un accl- 
derit de circulație fiind în stare de 
ebrietate. O leziune la coloana ver
tebrală i-a redus foarte mult capa
citatea de a face mișcare... Din Wey- 
land n-a mai rămas decît o amintire.

Despre Jiirgen Blin s-ar putea 
spune cam la fel. A făcut imposibilul 
ca să ajungă campion al Europei. Și-a 
ajuns... Apoi a pierdut titlul în fața 
englezului Joe Bugner și-ajunsese pe 
punctul de a abandona boxul. După 
ce s-a gîndit mai bine s-a hotărît 
să revină pe ring. Federația vest- 
germană de box — pe care o con
duce Theo Wlttenbrink, fost manger 
al iui Weyland — a decis să organi
zeze la 6 aprilie un meci pentru 
titlul național la categoria grea în
tre actualul posesor, Horst Benedens 
și Jurgen Blin. Dar de cîtva timp a-

DISCRIMINAREA RASIALĂ CONDAMNATĂ SI*»
lungime de 285 m. Forul ciclist in
ternațional pusese însă condiția ca 
lucrările velodromului să fie în
cepute pînă la sfîrșitul anului 1972, 
or, pînă în prezent, federația 
diană nu a confirmat acest 

Pe de altă parte, Uniunea 
națională de ciclism se arată 
jorată de intenția Comitetului in
ternațional olimpic de a suprima 
proba de tandem din programul vi
itoarei Olimpiade. Probabil că a- 
ceastă problemă va fi luată din nou 
în discuție cu prilejul congresului 
C.I.O.

ÎN SPORTUL CICLIST
LONDRA, 27 (Agerpres). — Cu 

prilejul campionatelor mondiale de 
ciclocros, desfășurate la Londra, Co
mitetul director al Uniunii inter
naționale de ciclism a studiat pro
iectul de construire a velodromului 
pe care se vor disputa probele de 
pistă din cadrul Jocurilor Olim
pice de la Montreal. După cum se 
știe, pentru a fi omologate, pistele 
olimpice trebuie să măsoare 333 m, 
dar organizatorii viitoarei Olimpi
ade au obținut o derogare de la a- 
ceastă regulă, urmînd să constru
iască un velodrom cu o pistă în

cana- 
lucru. 
inter- 
îngri-

Cei prezenți la reuniune au exa
minat raportul Comisiei de an
chetă cu privire la condițiile în 
care este organizat sportul ciclist 
în Republica Sud-Africană. Con
cluziile raportului arată că trebuie 
menținută excluderea federației 
sud-africane, care continuă să prac
tice și în acest sport discriminarea 
rasială. Totodată, se atrage atenția 
tuturor federațiilor afiliate la U.C.I. 
să nu răspundă la invitația de a 
participa la Jocurile sud-africane, 
ce urmează să fie organizate în 
primăvara acestui an la Pretoria.

RAMSEY RĂMINE OPTIMIST..!
în ciuda unui an mal puțin fericii pen

tru echipa pe care o antrenează, Alf Ramsey nu pare să-și fi deteriorat proverbialul optimism. întrebat de un re
porter al televiziunii britanice despre 
șansele Angliei la campionatele mondiale din 1974. Ramsey a răspuns Impertur
babil: „îmi ajunge să găsesc cinci valori individuale de talia lui Bobby Charlton, 
Stiles, Ball, Peters și Hurst. Apoi voi 
alcătui o echipă capabilă să recucerească 
titlul pierdut".

Evident, sir Ramsey are dreptate...’ 
Singura problemă e să găsească cele 
cinci Individualități. Restul e... floare la 
ureche I

BREVIAR
• O recentă statistică arată că nu mal puțin de 79 de jucători străini joacă în 

prima divizie a campionatului mexican. Dintre aceștia, 26 slnt de origine argen- 
tiniană, 16 din Uruguay și 15 din Bra
zilia.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
bi localitatea marocană Tetuan 

X dfapatat meciul dintre selec- 
• or-.y»> Marocalaj și Guineei con- 
tisd peatra tarul H al preliminări-

I.E.F.S, SELECȚIONATA
Ieri după-amiază, în sala Floreasca 

din Capitală, s-a desfășurat partida 
internațională de volei dintre echipele 
masculine I.E.F.S. și Selecționata Is
raelului. După aproape două ore și 
jumătate de joc, victoria a revenit oas-

ISRAELULUI 2—3, LA VOLEI

• Joao Havelange, președintele Confe
derației braziliene a sporturilor, a fost de curînd reales (pentru o perioadă de 
trei ani), și tn funcția de președinte al 
Federației braziliene de fotbal.

CA NIȘTE METEORI»
R. — Cred că da. Dar aceasta se 

va intimpla. probabil, prin 1976.
î. — Se spune că sinteți genul de 

sportiv care luptă dar că. In schimb, 
nu prea vă interesează recordurile.

R. — Asa este. Dar mi-am propus 
să au aecfijez aid recordul in viitor.

L — Care considerați că sînt cali
tățile Indispensabile pentru a realiza 
noi recorduri ?

R. — După părerea mea : detenta, 
agilitatea corpului și. desigur, 
nica. Gabaritul sportivei mi se 
raai puțin important.

L — Ce stil este mai indicat 
tru performanțele mari ?

R. — Cred că rostogolirea are 
mari rezerve. Cei ce folosesc flop-ul 
au dovedit pină acum o mare necon- 
stanță. Apar și dispar ca niște me
teori—

teh- 
pare

pen-

încă

ilor campionatului mondial (grupa 
Africii). Victoria a revenit cu 
rul de 2—0 (1—0) fotbaliștilor 
rocani. Returul va avea loc în 
ineea.

Continuîndu-și pregătirile în
derea preliminariilor campionatului 
mondial, selecționata Austriei a sus
ținut un meci de verificare la Za
greb, cu formația locală Dynamo. 
Fotbaliștii austrieci au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 (1—1), prin 
golurile înscrise de Hattenberger 
(min. 15) și Sturmberger (min. 67). 
Punctul gazdelor a fost marcat în 
minutul 37 de Mujkici. Partida a 
fost urmărită de circa 10 000 de 
spectatori.

în cadrul turneului anglo-italian, 
Echipa A. C. Torino a întîlnit pe 
teren propriu formația Blackpool. 
Fotbaliștii englezi au obținut victo
ria cu scorul de 1—0 (0—0), prin 
golul înscris în minutul 84 de 
Burns.

La viitoarea ediție a competiției 
internaționale „Cupa de vară” (In
tertoto) și-au anunțat participarea 
40 de echipe, printre care Slavia 
Praga, Feyenoord Rotterdam, St. 
Etienne, Austria Klagenfurt, Stan
dard Liege etc.

PROFESIONIST ?

peților cu scorul de 3—2 (4, —11, —13, 
12, 13). Meciul a fost condus foarte bine de Gh. Ionescu și Em. Costolu.

Vineri, de la ora 18, în sala Floreasca, 
Selecționata Israelului va primi re
plica echipei Dinamo.

Belgianul Roger de 
Vlaeminck cîștigă la 
sprint etapa a 3-a din 
„Turul Sardiniei". El a 
fost urmat de compa- 
trioții săi Herman van 
Springel și Eddy Mer
ckx, care a preluat cu 
această ocazie tricoul 
galben

Telefoto : A.P.
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boxu- 
WBA 
a dis-

■ U T1
* i

rat?* S * T ■■

' IB i

• Echipa londoneză Tottenham Hot
spur nu are o situație deosebit de bună 
în campionat (mai ales ținînd cont de 
valoarea jucătorilor săi), unde nu ocupă în momentul de față decît locul 9. Și 
totuși, echipa managerului Bill Nicholson 
se află în fața unui sezon care ar putea 
să-i aducă succese pe trei fronturi. Calificată în finala „Cupei ligii engleze". 
Tottenham își continuă cursa și în „Cupa Angliei” și în „Cupa U.E.F.A.“ (unde 
a ajuns deocamdată în sferturile de fi
nală). Dar și Leeds a alergat — spun 
adversarii săi — acum cîteva sezoane 
după... trei Iepuri î

• Nobby Stiles, fostul „cerber" intro
dus de Alf Ramsey în echipa națională 
engleză în 1966. pornește în curînd spre o nouă carieră. Contractul pe care îl 
are în momentul de față cu clubul Middlesborough, din liga a doua, va expira în luna mai, iar Stiles și-a ex
primat dorința ca el să nu mai fie re
înnoit. „Mijlocașul de fier" — cum a fost denumit de ziariști — și-a manifestat 
intenția de a pleca în Australia și a se 
stabili la Sydney, unde ar urmă să preia postul de antrenor al echipei Corinthians 
Hawkesbury.

ALEXANDRU SIGHETI ÎN FINALA

TURNEULUI DE BOX DE LA MINSK
MOSCOVA, 27 (Agerpres). — 

In cadrul turneului internațio
nal de box de la Minsk, s-au 
desfășurat meciurile reuniu
nii semifinale. Pugilistul ro
mân de categoria semimuscă, 
Alexandru Sigheti, l-a învins la

puncte pc boxerul iugoslav Mile 
Rădici, urmînd să-l întiinească 
în finală pe Vladimir Ivanov 
(U.R.S.S.). Ion Moldovan a 
pierdut la puncte în fața lui 
Ivan Zilevici (U.R.S.S.)

TELEX • TELEX • TELEXConducătorii organizațiilor 
lui internațional profesionist 
și WBC se vor întîlni pentru 
cuta unificarea celor două foruri. 
In cadrul acestei ședințe, se vor 
pune la punct Și amănuntele de or
ganizare a meciurilor pentru titlul 
mondial și se va adopta noul re
gulament privind desfășurarea aces
tor întîlniri.

După cum se știe, pînă acum, fie
care din cele două asociații — 
WBA, cu sediul la New York, și 
WBC, cu sediul la Ciudad de Me
xico — organizau separat meciu
rile pentru titlul mondial și la 
majoritatea categoriilor aveau cam
pioni diferiți.

Koln. In finală, Kodes l-a învins cu 
6—1, 6—3, 6_1 pe neozeelandezul Brian Fairlie. In finala probei de dublu, cuplul 
englez Mark Cox — Graham Stillwell a 
tntrecut cu 7—6, 6—3 perechea Tom Okker (Olanda) — Marty Riessen 
(S.U.A.). După disputarea a patru turnee, in clasamentul grupei B a campio
natului mondial profesionist (gruparea 
W.C.T.), pe primul loc se află america
nul Marty Riessen, cu 23 p., urmat de 
Brian Fairlie 22 p., Mark Cox 15 p.. 
Roger Taylor (Anglia), Ken Rosewall 
(Australia) și Jan Kodes cu cite 12 p.

După ce In semifinale a eliminat-o 
principala sa adversară, jucătoarea tralianâ Margaret Court, în finală. 
King a învins-o cu 5—7, 6—2, 6—4 
compatrioata sa Rosemary Casals, 
partida pentru locurile 3—4, 
Court Hunt

pe 
aus- 
B.J.

pe In _ . . Margai-et
a dispus cu 6—3, 6—2 de Leslie (Australia).

Tn cadrul concursului internațional atle
tic de sală de la Lyon, recordmanul so
vietic Viktor Saneev a cîștigat proba de 
triplusalt cu performanța de 16,44 m. In 
cursa masculină de 50 m, sprinterul so
vietic Aleksandr Korneliuk a fost cro
nometrat cu timpul de 5,6, iar compa
triotul său Vladimir Podlujnîi s-a cla
sat pe primul loc In proba de săritură 
tn lungime cu rezultatul de 7,71 m. Tot 
la Lyon s-a desfășurat și meciul dintre 
selecționatele de juniori ale U.R.S.S. și 
Franței. Tinerii atleți sovietici, care 
au cîștigat 8 din cele 12 probe disputate, 
au terminat Învingători cu scorul de 
140—109 p.

Cotidianul 
„AS" face o 
a situației în care se află boxul pro
fesionist vest-german la ora actuală. 
Iată ce scrie ziarul din Madrid sub 
titlul „BOXUL PROFESIONIST DIN 
K.F.G., APROAPE IN RUINA" :

„Boxul din Republica Federală a 
Germaniei străbate cea mai mare 
criză din istoria sa. O criză învăluită 
în scandaluri și nu numai din cele 
înregistrate pe ring. Nu apar figuri 
marcante și cele care la vremea lor 
și-au asumat cu un succes, mai mic 
sau mai mare, rolul de a lupta pen
tru titlul continental la vreuna din 
Categorii se află la apusul carie
rei. O singură excepție t Rudiger 
Schmidtke, campion al Europei la ca
tegoria semigrea, titlu cucerit acum 
cîteva luni la Londra în fața engle
zului Chris Finnegan. Este, singura 
glorie care a rămas boxului vesț- 
german, la nivel internațional. Cei
lalți lauri s-au dus. I-au luat al
coolul, viața în afara legii sau „la 
dolce vita". Ce s-a ales de Peter
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ce-ta trebuie să-și caute alt adversar 
pentru că Benedens se află la închi
soare. O să dureze mult pînă va fi 
eliberat Este recidivist. Săptămînile 
trecute, Benedens a fost implicat în- 
tr-o afacere pe cit de tenebroasă pe 
atît de murdară. Angajat ca să-l a- 
pere pe proprietarul unui mare nu
măr de imobile din diferite orașe 
vest-germane, a stîlcit în pumni pe 
„îngerul protector* al fetelor de mo 
ravuri ușoare din orașul Heilbronn 
Aflînd că Benedens se află din nou 
în închisoare, președintele federației 
de specialitate a decis să-i retragă 
licența de boxer adăugind că nu va 
interveni de loc pentru a obține eli
berarea campionului german al 
„greilor". Wittenbrink a încheiat de
clarația sa referitoare la Benedens 
cu cuvintele : „Acum, poate să spună 
adio boxului'.

Campionul cehoslovac Jan Kodes a cîș
tigat proba de simplu din cadrul turneu
lui Internațional de tenis indoor de la

TURNEUL HOCHEIȘTILOR CHINEZI IN ITALIA
ROMA, 27 (Agerpres). — La Bol

zano s-a disputat întîlnirea inter
națională amicală de hochei pe 
gheață dintre reprezentativele R.P.

Chineze și Italiei. Hocheiștii itali
eni au terminat învingători cu sco
rul de 4—2 (0—1, 2—1, 2—0).

In primul tur al turneului Internațional 
de tenis de ia Chicago, conttnd pentru 
campionatul mondial ai jucătorilor profesioniști din grupa A (W.C.T.), engle
zul Roger Taylor l-a Întrecut cu 6—2, 
6—1 pe Indianul Premjit Lall. Tlnărul tenisman pakistanez Haroon Rahim a 
obținut o victorie de prestigiu cu 6—4, 
6—4 tn fața americanului Marty Ralston. Alte rezultate: Ray Moore _  Tom Leo
nard 6—3, 5—7, 6—0; Ismail el Shafei — 
Ross Case 6—2, 7—6.

Seria 
pe Coasta 
probă disputată ... _____  __ ___
revenit rutierului olandez Tino Tabak. 
cronometrat pe distanța de 153 km cu timpul de 3 h 31:45. La 2:30 de învingător a sosit un pluton din care făceau 
parte danezul Mortensen, francezii Toilet, 
Delisle, belgienii Delecrolx șl Doyen și spaniolul Ocana.

Cunoscuta tenismană americană Billie Jean King a cîștigat turneul internațio
nal feminin de la Indianapolis (Indiana).

curselor cicliste internaționale de 
de Azur a continuat cu o 

la Cannes. Victoria a

Desfășurate la Coatbrige, campionatele 
de cros ale Scoției s-au încheiat cu victoria Iul Andy Kean, student al Univer
sității din Edinburg. învingătorul a par
curs traseul. în lungime de 12 km, în 36:26. întrecîndu-1 cu 18 secunde pe 
Adrian Weatherhead, clasat pe locul 

. Marele favorit al cursei, L. a ocupat locul trei, cu timpul
secund. Stewart, 
de 36:53.
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