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iN MUNCA ANTRENORILOR
declară PETRE FOCȘENEANU, secretarul F.R.S.B.

Cu puțin 
fășurat pe 
Campionatul național de sărituri pen
tru seniori și juniori mari. Cu această 
ocazie, am solicitat secretarului Fe
derației române de schi și bob, Petre 
Focșeneanu, prezent la fața locului 
cîteva impresii.

— Am dori să ne spuneți care a 
fost ambianța generală a campiona
tului național de sărituri ?

timit» în urmă s-a des- 
trambulina de la Borșa

asigurat astfel un minim de pregă
tire „zburătorilor* pe schiuri candi
dați la titlul național. Competițiile 
s-au bucurat de un rea! succes. La 
aceasta au contribuit starea excep
țională a trambulinei, timpul frumos, 
publicul numeros (venit din Borșa, 
Sighet, Vișeu sau din satele încon
jurătoare), ’ șl In fine, rezolvarea 
exemplară a problemelor ■>.
rice si tehnice, asigurată de C J f f 
Maramureș prin rn-nista q» spe-

CAPACITATILOR
Ona. din principalele măsuri stabilite prin re

genta Hotărire a C.C. al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fizice și spor
tului se referă la faptul că, in ansamblul miș-

tării sportive, cea mai largă formă de participare 
a tineretului, a populației trebuie s-o constituie 
sportul de masă, mijloc de bază pentru fortificarea 
organismului și creșterea capacității fizice a tutu
ror cetățenilor patriei.

De o mare însemnătate in aplicarea prevederilor 
Hotăririi, pentru dezvoltarea largă a sportului de 
masă, este totodată activitatea desfășurată direct, 
nemijlocit, la modul cel mai concret, in diferite uni
tăți organizatorice ale mișcării sportive, de către

FIZICE ALE TUTUROR CETĂȚENILOR
tea cărora depinde în mod practic dezvoltarea edu
cației fizice și sportului de masă în întreprinderi și 
instituții, în școli, la sate, in cartiere etc. Astăzi, 
la rubrica dedicată dezbaterilor și acțiunilor de 
îndeplinire a prevederilor Hotăririi C.C. ai P.C-R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizi
ce și sportului, facem cunoscute cititorilor, tuturor 
celor care lucrează în domeniul mișcării sportive, 
o serie de preocupări, inițiative, dar și rămîneri 
in urmă, constatate in cîteva asociații sportive sin
dicale din București, precum și aspecte ale modu
lui în care Consiliul popular municipal Cluj rezol
vă sarcinile ce-i revin în această direcție.

diferiți factori locali cu răspunderi în acest do
meniu.

Pentru că, acum, esențială este activitatea prac
tică, buna organizare a acțiunilor concrete pentru 
infăptuirea prevederilor Hotăririi, considerăm util 
și eficient schimbul larg de experiență între dife
riți factori cu atribuții în domeniul educației fizice 
și sportului, cunoașterea opiniilor, a mijloacelor și 
metodelor folosite, răspîndirea inițiativelor. De 
reală importanță este, de asemenea, reliefarea lip
surilor de tot felul care mai există incă in mișca
rea noastră sportivă.

Vom începe, așa cum spuneam, cu acele unități 
de bază, cu acele sectoare

_ L.„ _1__. i etape din întrece
rea masculină și patru etape din 
cea feminină) din cadrul turului 
campionatului republican pe echi
pe a continuat, ieri, în sala 
reasca. Cele zece formații de băieți 
și opt de fete se străduiesc să-și 
asigure încă acum, la început de 
drum, un avantaj care să le ofere, 
unora, opțiuni în cursa pentru ti
tlurile naționale, altora, un oare
care avans de puncte pentru a în
cerca să se pună la adăpost de 
zona retrogradării.

Dar, așa cum spuneam încă din, 
avancronica acestei competiții, me
ciurile de la Floreasca trezesc un

sau organe de actîvita- *

O TEMĂ DE ACTUALITATE; SPAȚIILE DE JOACĂ,

SPORT SI AGREMENT ÎN CARTIERE

CLUJUL POATE RESPIRA
FERESTRE

SARCINI DE RĂSPUNDERE 

PENTRU TOATE ASOCIAȚIILE SPORTIVE

REZULTATELE SINT BUNE
NUMAI DACA SE MUNCEȘTE

— Și sportivii care au această spe
cializare au avut de suferit de 
uțpa lipsei de zăpadă care s-a 
cut simțită la începutul acestui 
zon. Pînă în săptămîna în care 
avut loc campionatele naționale ei 
au concurat la nici o întrecere in
ternă. Am considerat, așadar, ne
cesare două concursuri prealabile, 
pentru acomodare, intitulate „Cupa 
Maramureș" șl „Cupa federației". S-a

pe 
fă- 
se-
au 
nu

— La ce nivel s-au prezentat 
niorii noștri in acest concurs?

se-

— Cel mai bine pregătit s-a 
vedit a fi, conform așteptărilor, 
namovistul Iosif Eros, clștigă’to

Radu T1MOFTE

do- 
di-

< Gtmt invar e tn pag. a 2-a)

în „Trofeul lașului" la handbal feminin

PARTIDE ATRACTIVE 
și In runda a doua

IAȘI, 13 (prin telefon). în 
sporturilor din localitate s-au 
putat jocurile etapei a doua 
cadrul turneului internațional 
handbal feminin dotat cu „Trofeul 
lașului”. Ca șl în runda prece
dentă. meciurile au fost dîrz dis
putate și caracterizate de echili
bru, oferind publicului multe mo
mente agreabile.

I.l.F.S. BUCUREȘTI — TEX
TILA BUHUȘI 15—12 (11—4). După 
primul sfert de oră al partidei, 
echipa bueureșteană s-a desprins 
de adversara sa (min. 15: 6—3), 
reușind apoi — grație formei foar
te bune a portarului Elena Oprea 
și a interilor Rodica Bunea și Doi
na Cojocaru — să-și majoreze a- 
vantajul la șapte goluri: 11—4.

în repriza secundă, însă, studen
tele ratează surprinzător de mult, 
slăbesc ritmul în atac creînd ast
fel textilistelor posibilitatea să re
ducă din scor. Acestea din urmă 
nu se lasă invitate prea mult și 
micșorează substanțial diferența 
existentă pe tabela de marcaj. A- 
vantajul studentelor era însă sufi
cient de mare pentru a le asigura 
victoria... Principalele realizatoare: 
Rodica Bunea (6) și Doina Cojo
caru (3) pentru I.E.F.S., respectiv, 
Maria Simerîa (4) și Elena Bălă- 
ceanu (4).

UNIVERSITATEA IAȘI — RUL
MENTUL BRAȘOV 14—14 (6—5) !

Sala 
dis- 
din 
de «si», ££s? 7” j ""“j 

Căm e 7 diD rindul cărora remî£ 

chîpe te; FrVernnV puternic* a e- 
7pe‘ iui Fr. Lechner a determinat ,n repriza secundă o sch£S 
a situației pe tabela de

toate °bUnă victoria- Cu
°7 a. bra?ovencele au avut ini

țiativa in aceste momente de ten
siune. concretizind atacurile lor 
verva manifestată de Viorica Co- 
jocârița a adus Universității Iași 
al doilea rezultat de egalitate din 
acest turneu. Principalele realiza
toare : Elena Fiorea (4) și Adriana 
Căciulă (3) pentru Rulmentul Bra
șov, respectiv. Viorica Cojocari ța 
(5) și Doina Clanțea (3).

I.S.C.O.J. CHISINAU
SOFIA 24—11 (11—4).

V.I.F.

Horia ALEXANDRESCU

AERUL SĂNĂTĂȚII,
• De la 65 ha spații verzi 

in anul 
prezent 
1980 • 
hectare 
de j'oacă și sport față de ne
cesarul de 42... • in noiie 
cvartaluri, 
doar copiii intre 3 și 5 ani. 
Dar ceilalți ? • Parcul „Pă
durea Hoia", Cetățuia, noul 
cartier Gheorghieni — în a- 
tenția edililor orașului

I960, la 233 ha in 
și 750 ha în anul 
in schimb, doar 8 

destinate terenurilor

mulțumiți pot fi

Crearea și extinderea spațiilor 
verzi — cu funcționalitatea lor care 
merge de la satisfacerea necesităților 
de ordin estetic pină ia cele privind 
sănătatea — și continua extindere a 
vDațiilor de joacă, de sport și agre
ment din perimetrul Clujului și zona 
preorășenească, constituie una dintre 
problemele asupra căreia Consiliul 
popular municipal (și Comitetul său 
executiv) s-a aplecat, in ultima vre
me, cu atenție. Și va continua s-o 
privească cu interes, după cum ne-am 
edificat din discuția noastră cu unul 
dintre edilii oralului, tovarășul ing. 
CORNEL BORDEANU, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal Cluj.

Atent ia estetica și armonia ora
șului — numit, de altfel, și oraș al 
fiorilor — și la utilitatea acestor 
spații ca Ioc de asigurare a odihnei 
active intr-un cadru atrăgător, inter
locutorul nostru a debutat in discu
ție, oferindu-ne schița panoramei 
verzi a Clujului, așa cum arată ea 
astăzi și cum va arăta miine.

Interviul nostru cu tovarășul
ing. Corne) Bordeanu, prim-

vicepreședinte al Comitetului executiv
al Consiliului popular municipal Cluj

— Făcind o scurtă retrospectivă a 
dezvoltării spațiilor verzi în raza mu
nicipiului Cluj, este de menționat c-1 
preocuparea permanentă â Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
al municipiului, conjugată cu parti
ciparea largă a maselor de cetățeni 
din toate cartierele orașului, a deter
minat extinderea considerabilă a su 
prefeței spațiilor verzi care, în peri
metrul construit al Clujului, a ajuns 
de la 65 ha cit era în 1960, la 233 
ha la finele anului 1972, iar zona 
preorășenească de la 30 ha, la 242 ha 
De remarcat că, în perioada uit'- ■ 
milor patru ani, suprafețele noi ame
najate au însumat 69 ha în perime
trul orașului, iar 106 ha în zona 
preorășenească, îndeosebi prin ame
najările din Parcul orășenesc Est, 
parcul expoziției din strada Avram 
Iancu, parcul din cartierul Dealul 
Sterp, Cetățuia, zonele verzi din 
■ aile cartiere de locuințe Grigorescu

Gheorghieni, precum și în zonele 
de agrement Hoia și Făget.

Cu toate aceste realizări, amenajă
rile de pînă acum nu satisfac solici
tările crescînde ale cetățenilor, soli
citări care își vor găsi însă un răs-

Nușa DEMIAN

(Continuare in pag. a 3-a)

CU RĂSPUNDERE
Raid-ancheta la I.T.B., întreprinderea de construcții 

din prefabricate din beton și „Adesgo"

® Peste 3 500 de participant la o competiție de tradiție ® 
Orientări permanente spre practicarea exercițiilor fizice și sportu
lui în aer liber • Baze sportive simple pentru organizarea cit mai 
multor competiții de masă • Săptămînal — invitație la crosuri 
• Aproape toți salariații sînt membri ai asociației sportive ® „Nu 
prea avem activitate sportivă!" (intr-o fabrică unde lucrează mai 
mult de o mie de tinere) • Mai sînt și activiști sportivi care... 
se amestecă" atunci cînd trebuie

„nu 
rezolvate probleme importante.

în trei mari unități bucureștene — 
I.T.B., întreprinderea de construcții 
și prefabricate și „Adesgo" — lu
crează un mare număr de oameni 
ai muncii, printre ei aflîndu-se mii 
de tineri și tinere. Intr-o asemenea 
largă colectivitate este absolut ne
cesar ca educația fizică și sportul 
să cunoască o dezvoltare continuă, 
contribuind cit mai eficient la men
ținerea și întărirea sănătății, la creș
terea capacității de muncă.

Tn acest raid, ne-am propus să 
vedem în ce măsură activitatea pre
zentă răspunde cerințelor hotăririi 
și ce posibilități există pentru îm
bunătățirea muncii în domeniul edu
cației fizice și sp.n-tului de masă.

★
. Manifestînd preocupare și iniția

tivă, cîștigind și valorificînd eficient 
experiența organizării activității de 
masă, asociația sportivă I.T.B, a reu
șit, în ultima vreme, să atragă un 
mare număr de salariați în practica
rea exercițiilor fizice. Dintre nu
meroasele exemple, să amintim tra
diționala întrecere denumită „Ite- 
biada“ ajunsă în acest an la a X-a 
ediție. Desfășurată la fotbal, șah, te

nis de masă, orientare turistică, volei, 
triatlon, tir și popice — aceasta se 
bucură de o participare numeroasă. 
Cînd 16 echipe de fotbal, 13 de șah, 
12 de tenis de masă și așa mai de
parte, cuprinzînd (Ia ediția 1972) peste 
3 500 de participanți, se întrec pen
tru a intra în posesia trofeului „Ite- 
biadei", nu încape îndoială că ne 
aflăm în fața unei acțiuni bine orga
nizate, cu largă audiență în rîndul 
salariaților de toate vîrstele și — 
nemijlocit — cu influență favorabilă 
asupra întăririi sănătății și dezvol
tării capacității de muncă a aces
tora.

Nu cu mult timp Tn urmă, în zona 
cabanei „Trei brazi" de lă Predeal, a 
avut loc întrecerea de orientare tu
ristică dotată cu trofeul „Cupa de 
iarnă" a Federației de specialitate. 
Pentru a treia oară, aceasta a fost 
cîștigatâ de echipa de la I.T.B. Dar 
pînă a se ajunge la selecționarea u- 

, nei echipe de performanță care in
clude pe Paula Chiurlea, campioană

Ion GAVRILESCU

Unul dintre talentata noștri ju
niori, hunedoreanul Cornel Po- 
povici, joacă la aceste campionate 
pentru Școala sportivă din Buzău. 
plus de interes și prin faptul că 
ele oferă un ultim test înaintea 
campionatelor mondiale de la Sa
rajevo. Și din acest punct de ve
dere, nu avem incă de spus, din 
păcate, prea multe lucruri bune. 
De pildă, Carmen Crișan. Ea nu a 
fost folosită de antrenorul Ancli 
Ardeleanu în cele mai importante 
întâlniri, cu Progresul și C.S. A- 
rad I, unde ar îi fost interesant 
de urmărit confruntările cu Ma
ria
cov. In schimb, în partida cu for
mația secundă arădeană, Crișan a 
jucat, dar a fost întrecută net de 
junioarele Livia Căruceru și Ildi- 
ko Gyongyosi, 
Emil Procopeț.
forma arătată 
îngrijorează !

Tot la fete, 
rea C.S.M. Cluj — Spartac Bucu
rești Au cîștigat clujencele cu o 
jucătoare excelentă, Ligia Lupu 
(pregătită de antrenorul emerit 
Farkaș Paneth). Deși învinsă, bucu- 
reșteanca Lidia Ilie — dubla cam
pioană de junioare a Europei — 
continuă să evolueze la o bună 
valoare.

întrecerile masculine nu s-au ri
dicat la o cotă comparabilă cu ni
velul mediu internațional. Campio
nul țării, Teodor Gheorghe a fost 
învins de Nicolae Danielis! Ova- 
nez și Doboși au comportări mul
țumitoare. fără să entuziasmeze. 
Singur, Marin Firănescu ni se pare 
intr-un oarecare progres,- în ciuda 
faptului că el și-a pierdut, ieri, 
paleta cu care juca de atîta vreme. 
Dar, să mai așteptăm să vedem 
ce ne vor mai putea oferi și evolu
țiile de azi.

Alexandru și Eleonora Vlai-

elevele antrenorului 
Pe bună dreptate, 

de Carmen Crișan

am urmărit întilni-

SPORTIVII PARTICIPĂ ACTIV 
LA ACȚIUNEA DE DESZĂPEZIRE

De aproape 48 de ore. în ma: 
multe orașe și județe ale țării, a- 
fectate de răbufnirea tirzie a aces-

FLORETISTELE CLUBULUI STEAUA
muncește cu 
principalelor 

la deblocarea 
instituții.

S-AU ÎNTORS ASEARĂ In CAPITALĂ
A

Ele au adus CUPA EUROPEI (cucerită definitiv) Ș« CUPA ORAȘULUI TORINO

Așteptare prelungită, ieri după- 
amiază, pe aeroportul Otopeni, a- 
vanpost al Capitalei lingă cîmpia 
albă, măturată de un vînt hain și 
eu fundalul estompat de o tot mai 
densă perdea de fulgi. Avionul de 
la Roma a venit cu întîrziere, adu- 
cînd printre pasagerii săi pe flo- 
retistele clubului Steaua care au 
reușit frumoasa performantă de a 
termina învingătoare în Cupa Eu- 
vcpei, pentru a treia oară consecu
tiv și pentru a patra oară în istoria 
acestei competiții.

Le-au așteptat nu numai cu tra
diționalul „bun venit" dar și cu 
sincere mulțumiri pentru isprava 
lor sportivă, reprezentanți ai con
ducerii clubului, colegi și colege de 
club, soții și chiar copiii unor tră
gătoare, cinematografia, radio-ul și, 
firește, presa.

Antrenorul emerit Andrei Vîlcea 
își face, primul, apariția în holul 
aeroportului. îl abordăm pentru a 
întregi impresiile pe care ni le co
municase telefonic în ultima seară 
de întreceri. „Sportivele noastre 
și-au arătat adevărata valoare — 
ne-a declarat antrenorul — mai 
ales în Cupa Europei. In această 
competiție s-a făcut intr-adevăr o 
scrimă tehnică, de înaltă clasă. 
Trofeul Martini a păstrat această 
caracteristică pînă la finală unde 
inexactitățile de arbitraj au creat 
o stare de nervozitate generală în-

fluențînd și calitatea evoluției 
turor trăgătoarelor. Am avut 
tuși satisfacția de a asista Ia con
sacrarea tinerei Barioș care a tras 
cu mult curaj în toate asalturile

tu- 
to-

susținute. Cred că, în ciuda ano
maliilor de arbitraj, Gyulai ar fi 
ajuns pe un loc din fruntea clasa
mentului dacă n-ar fi fost handica
pată de o stare gripală".

Echipa clubului Steaua cu cele două trofee cucerite la Torino. De la 
stingă: Ecaterina Stahl, Suzana Ardeleanu, Ileana Gyulai. Olga Szabo, 
Ana Pascu și antrenorul emerit A. Vtlcea. Foto i Vai.ile BAGEAC

tei ierni, populația, tineretul înde
osebi. se află în alertă. De diminea
ță și pînă seara se 
sirg la deszăpezirea 
artere de circulație, 
unor întreprinderi și

Capitala țării a avut și ea de 
suferit de pe urma viscolului de 
luni. Municipalitatea a luat însă 
măsurile necesare pentru a asigura 
un flux continuu activităților din 
marele oraș. în această direcție se 
simte din plin sprijinul populației, 
care a răspuns prompt la acțiunea 
de deszăpezire a străzilor. Uriașa 
cantitate de zăpadă de pe marile 
artere se„. topește văzind cu ochii. 
Curînd totul va reintra in normaL

La această acțiune amplă care a 
angajat mii și mii de tineri din 
Capitală participă, începind din 
primele ore ale zilei de luni și ele
vii Liceului nr. 35 cu program de 
educație fizică. Este prima unitate 
de învățămînt care a răspuns cu 
toată însuflețirea apelului adresat 
de Inspectoratul școlar al sectoru
lui 1. Brigăzile de muncă patrioti
că, alcătuite de un comandament 
stabilit ad-hoc. au cuprins — în 
cursul zilei de luni — nu mai pu
țin de 400 de elevi. Sub îndruma
rea prof. Gheorghe Benone, direc
torul liceului și a profesorilor de 
educație fizică Adam Sebessi, Ște- 
fania Dinescu și Gabriel Molea, e- 
levii de la „35“ au degajat o zonă

de zăpadă importantă din șoseaua 
Dorobanților.

Marți dimineață elevii aceluiași 
liceu s-au aflat din nou la dato
rie. Prin rotație, întregul efectiv 
școlii a participat la acțiunea 
deszăpezire. Au fost prezenți de 
semenea, mulți dintre profesorii

al 
de 
a- 
de

(Continuare in pag a 3-a) (Continuare tn pag a 2-a)

ELEVII
DE LA

LICEUL 35
IN

PRIMELE
R ÎNDURI!

Troianul se duce 
văzind cu ochii.

C. COMARNISCHI

Donathcultură generală, 
(chimie), Rodica Azi, la patinoarul „23 August

Peter
Urmuz (istorie), 

Constanța Teodorescu, directoare- 
adjunctă și secretara organizației 
de partid din liceu. Sanda Mag, di- 
rectoare-adjunctă cu problemele de 
tineret. I-am întîlnit și pe șoseaua 
Dorobanților, și pe 
terale — cele din

alte artere la- 
zona sălii de

sport, a Școlii generale nr. 15 etc. 
Am recunoscut în rîndul acestor 
elevi entuziaști nu numai pe tere-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. a 3-a)

PRIMUL MECI AL FORMAȚIEI AVTOMOBILIST SVERDLOVSK
iN COMPANIA LOTULUI NOSTRU DE HOCHEI

După cum am anunțat, marți urma să 
se dispute primul meci din cadrul turneului pe care-1 Întreprinde în 
noastră puternica formație de AVTOMOBILIST SVERDLOVSK. ___
din cauza condițiilor atmosferice impro
prii, lotul hocheiștilor sovietici nu a putut sosi luni In București, oaspeții 
ajungind abia marți ia prînz pe aero
portul Otopeni. In aceste condiții s-a stabilit ca partida să albe Ioc azi, pe 
patinoarul „23 August", tnceplnd de la ora 1>.

Echipa Avtomobillst. care evolueazâ In 
prima grupă a campionatului diviziei A 
din U.R.S.S., a obținut în această extrem de dificilă întrecere cîteva rezultate no
tabile. în ultimul lor meci, jucătorii din

țara 
hochei Dar.

Sverdlovsk au
echipa Torpedo Qe o—o.
In ciuda eforturilor pe care el le fac, 
formația ocupă în clasament doar locul IX.

Selecționata țării noastre, aflată în 
ultima etapă a pregătirilor pentru partidele din cadrul grupei B a C.M., a 
beneficiat, după Jocurile din .Cupa Federației" și după turneul din Austria și ungaria, de o scurtă și binevenită pe
rioadă de odihnă activă la Poiana Brașov. De luni jucătorii români și-au re
luat antrenamentele specifice tn Capi
tală și întregul efectiv este gata pentru 
dificilul examen cu o echipă de prima 
categorie a campionatului sovietic.

învins Gorki pe teren propriu cu scorul de 6—3.



CONDIȚIE PRINCIPALĂ A ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR DE PERFORMANȚĂ r LUPTE_ _ _ _ f PRIMA ETAPA A DIVIZIEI 
DE GRECO-ROMANE

COMPORTARE DIFERITĂ A F0RMAȚ1UR PROASPĂT PROMOVATE

AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

Unitate de primă mărime a spor
tului nostru de performanță, clubul 
Dinamo și-a cîștigat, de-a lungul a- 
nilor, un binemeritat prestigiu prin 
rezultatele obținute în activitatea in
ternă și internațională, precum și 
datorită contribuțiilor de valoare a- 
dusă Ia reprezentarea sportului ro
mânesc în cele mâi importante com
petiții. Din bogata cronică a celor 
25 de ani de existență, pe care clu
bul dinamovist se pregătește să-i 
sărbătorească peste puțin timp, se 
evidențiază în mod deosebit cîteva 
succese cu totul remarcabile : 38 de 
medalii olimpice, 57 cucerite la cam
pionatele mondiale, 137 la campiona
tele. europene, cîștigarea a 204 titluri 
balcanice și a peste 3 000 de titluri 
naționale, îmbunătățirea a 1 654 re
corduri republicane.

Nu he propunem să le comentăm, 
le-am reamintit. într-o sinteză foar
te sumară, pentru a sublinia forța 
acestui club, ponderea lui In sportul 
românesc, ca și contribuția demnă de 
subliniat adusă de antrenorii dina- 
moviștl, de cele mal puternice secții • 
caiac-canoe, lupte, box, tir, canotaj, 
atletism (la unele probe) — cu rezul 
rate de rezonanță șl pe plan Inter 
național, baschet, ciclism, fotbal, 
gimnastică, hochei, tenis, volei (mas
culin) — cu poziții fruntașe în acti
vitatea competițională internă.

Cu numeroase alte prilejuri am 
vorbit pe larg despre principalii 
autori al acestor performanțe — 
sportivii, campioni șl laureațl, unii 
dintre ei multipli deținători ai titlu
rilor mondiale și europene. Acum 
ne-am propus să aducem tn discu
ție O altă condiție principală a creș
terii nivelului rezultatelor, acee* 
exprimată de competența, exigența 
și pasiunea muncii antrenorilor.

rostru. Se poate vorbi, în carul Ori
căruia dintre acești antrenori. du 
competență și pasiune, de responsa- 
b.Iitate și exemplu personal, de ata
șament total față de club.

GLORIA SPORTIVA DE 
ALTĂDATĂ NU DESCHIDE — 
SINGURA — TOATE PORȚILE 

PERFORMANȚEI

FOȘTII CAMPIONI — LA 
CONDUCEREA TEHNICĂ 

A SECȚIILOR
La clubul Dinamo s-a creat, 

multă vreme, frumoasa tradiție
de 

a 
pregătirii și promovării antrenorilor 
din rîndurile foștilor campioni și 
performeri. Aflăm în aceasta, deopo
trivă exprimate, grija pentru repre
zentanții de ieri ai culorilor alb-roșu, 
precum și explicația celor mai multe 
din succesele dinamoviste.

Aproape toți antrenorii de astăzi 
sînt foști sportivi fruntași ai clubului. 
Ne gîndim, de exemplu, îa Radu Huțan 
s: O. Mercurcan (caiac-canoe), Con
stantin Dumitrescu (box), Alexandru 
Stoenescu (atletism), Dumitru Popa 
(canotaj), Nicolae Voicu (ciclism) Dan 
Niculescu (baschet), Oprea Vlase 
(handbal), Ștefan Petrescu. Ene Dră- 
gan (tir), Dumitru Cuc, Ion Cernea 
(lupte), Marin Bădin (tenis). Mircea 
Bădulescu (gimnastică), specialiști a- 
preciați care au obținut rezultate re
marcabile în descoperirea și pregă
tirea unui mare număr de perfor
meri ai clubului și ai sportulu’

Pregătirea si promovarea ar. trena 
rilor din rîndul propriilor sportivi 
este, fără îndoială, un lucru extrem 
de bun și exemplele citate — po at
eu omisiuni — arată cit de trainic* 
și valoroasă este legătura sufletească 
si profesională pentru acei Specia 
liști care activează în clubul care, cu 
ani în urmă, i-a crescut ca perfor
meri. Schimbarea tricoului de cam
pion cu treningul de antrenor nu 
este, de aceea, un simplu act emo
țional, un „transfer” de atribuții 
care rezolvă de la sine problema 
rezultatelor viitoare. Mai ale* astăzi 
cind nivelul performanțelor crește 
vertiginos in toate sporturile, cină a 
nu ține pasul cu exigențele, cu ce
rințele metodicii moderne, cu noută
țile din cercetarea științifică de spe
cialitate înseamnă, inevitabil, stas- 
nare și adesea regres, tn munca unui 
antrenor. Gloria sportivă de altăda
tă este, firește, 6 carte de vizită 
care contează extrem de mult in 
cîștigarea autorității, a personalități' 
antrenorului, dar ea singuri tsOpcat* 
deschide, după cu® vedem. toate 
porțile performanței Tot asa cum 
nici citeva succese izolate nu pot re
flecta valoarea autentic* a muncii 
antrenorului. în Cne — dar. desigur, 
nu In ultimul rlr.d — astăzi contea
ză mal mult ca oriclnd nn nume! 
cunoșt'nțele antrenorului, ci șl modul 
în care ele sînt transmise sportivi
lor, cantitatea șl calitatea muncii 
cadrelor tehnice, exemplul personal 
al acestora, modul lor de viață și 
de comportare.

în ultima vreme, clubul Dinamo » 
manifestat permanente preocupări In 
direcția întăririi corpului de 
nori, pentru eliminarea unor 
și a rămînerii în urmă. îar — 
clnd a fost cazul — chiar 
renunțarea la unii specialiști
ror activitate sau comportare nemul
țumea de mai mult timp. Au fost 
situații de excepție (unii antrenori 
din secțiile de atletism, box. canoe, 
handbal), dar — cu atît mai mult — 
ele trebuiau clarificate si rezolvate 
la timp. Pe aceeași linie se înscrie 
și avertizarea unor cadre tehnice a> 
căror rezultate nu ating încă nivelu' 
cerințelor, secții cum sîr.t cele de 
volei (feminin), înot, rugby, călărie, 
patinaj nereușind să se impună co 
respunzător condițiilor create.
CEA MAI TÎNÂRĂ GENERAJIE.,

în contextul amintit, clubul Dina
mo a trecut In ultimii doi ani la

antre- 
lipsnrî 
atunci 
pentru 
a că-

măsuri concrete ți eficiente de fm 
bunâtățire a procesului de instruire 
și educare a sportivilor, printre so
luțiile adoptate inscriindu-se și aceea 
a promovării ca antrenori a unui 
mare număr de sportivi care Și-au în
cheiat, in acest răstimp activitatea 
cumpetițională. Este vorba de o serie 
de foști campioni și mari performeri 
mondiali, europeni, naționali care, 
de-a lungul anilor, au cucerit nume
roase vtetorti pentru clubul Dinam» 
și pentru snottul românesc și care
— în aceiași timp — au stăruit cu 
excelente rezultate și în perfecțio
narea cunoștințelor de specialitate, 
absolvind cu succes cursurile tasti- 
tntnlul de Educație Fizică si Sport 
sau ale școlilor ce antrenori. Cta 
mai tlnără generație a antrenorilor 
dlr-atnoviști cuprinde nume binecu
noscut* Iubitorilor de sport din țară
— Ion Menea, Aurei Văruescu. Ana
lei Grințrscu, Cristina Balaben. Doi
na Irăuescu. Stefan Kroner. Constan
tin Ștefan. Reinhold Bat schi. Gheor
ghe Ene, Lică Nunweillrr, Ion Nun- 
weiller.

Iată astfel adăugată o souă forță 
aceleia pe care neîndoielnic o repre
zintă cea a antrenorilor dinamovist! 
eu multă experiență, de on! de rile 
coautori o! unor performanțe de 
prestigiu. Este de așteptat ca această 
întinerire masivi * .echipei* dina- 
nwsriate de antrenori să contribuie 
ta cucerirea unor noi poziții fruntașe 
ln sportul de performanță. Este nevoie 
de au ceva, mai ales dacă avem in 
vedere faptul e*, răspunzind certa 
țelor crescute ta acest domeniu, clu
bul Dinam: și-a propus obiective 
are să-i sporească te mod remarca

bil ecntrtbnțta la reprezentarea în 
cit mai bur.e condiții a sportulu! 
•tmănest te arena internațională. Să 
notăm doar că printre acestea se 
aSă CUCERIREA A MINIMUM 18 
MIDALII LA JOCURILE OUMFICE 
DIN 1JT6 și — ca o perspectivă ime- 
ctatâ — realizarea îb anul 1J73 a 
următoarelor obiective: 5—6 MEDA
LII LA CAMPIONATELE 
LE. *— 1* MEDALn LA
N AȚELE 
JOCLRILE 
REA A 175 TITLURI NAȚIONALE 
IMBINATATIREA A 1« DE RE
CORDURI.

Toate acestea presupun o creștere 
irr.prrtantâ a performanțelor în toate 
secțiile eMbuiui Dinamo si. intr-ade
văr, In această direcție. împreună cu 
sportivii, antrenorii au principala 
responsabilitate. Ne va face, desigur, 
plăcere ea în crmer.tarea viitoarelor 
evoluții ți rezultate obținute de spor
tivii și echipele clubului Dinamo «4 
avem prilejul de a elogia eî» mi 
des și munca antrenorilor, a celor 
cu vechi state de activitat* rodnică, 
dar și a celor tineri, dintre care ună 
debutează o dată cu acest sezon cem- 
petiționaL

Cele 27 de echipe panicipaate ta 
divizia A de lupte greco-rornsie au 
sisținut duminică întrecerile pri
mei etape, fiecare formație infrun- 
tînd cite două adversare. Drț>â cum 
ne-âu relatat coreBporrtenții noștri, 
care au asistat la întrecerile celor 
9 triunghiulare, multe participante 
s-au prezentat ta etapa inaugurală 
a competiției republicane bine pre
gătite și cu efectivele complete. Așa 
se explică faptul că numeroase par
tide au f«t extrem de echilibrate, 
iar descalificările pentru lipsă de 
combat iritate s-au dictat destul 
ae rar.

Trecind peste succesele scontate 
ale f iilor bucuregtene Dinamo 
și St se cuvine să menționăm 
frumoasa comportare a altor echipe 
mai puțin evidențiate în edițiile din 
anii trecuți sau chiar debutante în 
divizie. Ne vom referi, mai întâi, 
la noua promovată. Carpați Sinaia, 
care a reușit să dispună de Metalul 
București, afia-ă pe primul plan al 
competiției ta ultiitte.e șase eam- 
pkxrate ! Tot un rezultat meritoriu 
al echipei din Sinaia este și „ega
lul" pe care l-a obținut în față for
mației Hectroputere Craiova, gar
nitură cu vechi state de activitate 
în prima divizie. Luptlnd la Medgi
dia. C. S. Pitești a ieșit învingă
toare atft tn ieta formației locale, 
I.M.U„ cit ți în a celei din Slatina, 
Alumina, una dintre protagonistele 
ediției de anul trecut.

Printre echipele bine pregătite 
trebuie să menționăm ți pe C.F.R. 
Timișoara. IPROFIL Rădăuți, Rapid 
și Progresul București, victorioase 
ta partidese susținute în deplasare. 
Alte formații au cîștigat cîte un 
meci și au pierdut unul : Crițul O- 
radea. C. S. Satu Mare. Pescărușul 
Tulcea. Mureeul Tg. Mureț, C. S. 
Muscelul Cimpulung. A.S.A. Bacău, 
C. S.
nuna

Au

Arad. Metalul București, AIu- 
Slatina ți Dunărea Galați, 
fost. însi și cîteva echipe mal 

puțin pregătite care, fri consecință, 
au pierdut ambele partide, cu toate

PATINAJ
i'

în fiecare an, reînnoim tradiția 
concursurilor internaționale pen
tru cei mai mici patinatori — ju
niori și junioare sub 12 ani — care 
dau în fața ochilor noștri „exame
nul" intrării lor în marea arenă 
a competițiilor de anvergură. Ini
țiativa — unică în felul eî — lua
tă acum șapte ani de Federația ro
mână de patinaj, continuă să se 
bucure de aprecieri unanime, pen
tru înalta sa ținută, pentru roa
dele pe care le aduce în domeniul 
sportului gheții. De aci. de pe pati
noarele noastre, și-au luat startul 
spre deplina consacrare nume de
venite astăzi celebre, campioni pe 
care i-am văzut Ia vîrsta pro
misiunilor, iar apoi patinînd în 
campionate europene și mondiale.

Trebuie să subliniem, de la înce
put. că această prețioasă tradiție se 
păstrează cu importante sacrificii 
din partea forului de resort, fapt 
care obligă pe reprezentanții noștri 
în întrecere Ia rezultate înalte. La 
actuala ediție — a Vlî-a — am 
avut satisfacția de a vedea din 
r.ou pe podium patinatori români, 
după ce ei absentaseră Ia ultimele 
două ediții. Talentațîî Irina Nichi- 
forov și Bogdan Kruti, medaliați 
cu bronz, reînnoiesc performanțele 
pe care le obținuseră în trecut ac
tuala noastră campioană naționa
lă Doina Mitricică și tînărul Oc
tavian Goga. Mai mult decît aceste 
rezultate, însă, considerăm deosebit 
de prețios imboldul pe care acest 
concurs îl dă tuturor sportivilor 
de vîrstă fragedă din secțiile noas
tre de performanță. Antrenori și 
patinatori privesc această întrecere

în divizia secundă la volei s-a dis
putat o nouă etapă. Iată cîteva rezul
tate :MASCULIN : Politehnica Timișoara — 
Constructorul Caransebeș 3—0, Ind. sîr- 
mel C. Turzii — Explorări B. Mare 0—3. 
Medicina București — Farul Constanța 
3—1.7 Noiembrie Sibiu — Voința Alba 
lulia 3—1, Petrolistul Cîmpina — C.S.M. 
Suceava 2—3. Petrolul ploiești — Relo- 
nul Săvinesti 3—0. Alumina Oradea — 
C.S.U. Brașov 3—2, Ele’ctroputere Craio
va — Corvlnul Hunedoara 3—2, C.S.U. 
Pitești — Politehnica Iași 1—3, Silvania 
S. Sllvanlel — Pedagogic Tg. Mureș 3—2;

FEMININ : Voința Brașov — Universi
tatea Craiova 1—3. C. P. București — 
Dacia pitești 3—0. Flacăra roșie Bucu
rești — Progresul București 2—3. Drape
lul roșu Sibiu — Corvinul Deva 3—2, 
C.S.U. Galați — Voința Buzău 3—0. Spar- 
tae București — Viitorul București 3—0,

PENICILINA IAȘI A
Echipa de volei penicilina iași a 

părăsit, ieri, Capitala îndreptîndu-se spre 
Lyon, unde între 16 și 18 martie va par
ticipa la turneul final al Cupei cupelor, 
alături de formațiile Ț.S.K.A. Moscova, 
Ț.S.K.A. Sofia și Wisla Cracovia. Din

EVBOPENE. 
BALCANICE.

MONDIA- 
CAMPIO- 

20—25 LA 
CÎȘTIGA-

din W H

club-

Dan GARLEȚTEANU

i ■ .

Utiulai națiznol pentru a doua oară 
cooaecuiir și a patra oară, te total. 
El a reușit două sărituri de 85 și 
•6 m oe o trambulină care permit? 
sărituri de pteă la 90 m, te condiții 
de zăpadă puțin alunecoasă. La an- 
trmamente. campionul nostru reali
zase sărituri între 83—87 m. Re
marcabilă a fost șl evoluția lui Gh. 
Gherea. ocupfct el locului secund. 
Aftat ta primul an de seniorat, tină- 
mi săritor este posesor al unui stil 
frumos realizat și o săritură de

DE PE PATINOARELE NOASTRE, SPRE DEPLINA CONSACRARE
de sfîrșit de sezon ca un țel im
portant, ca un prim test al măies
triei. Dar aceasta nu este suficient. 
Patinatorii țării noastre nu au încă 
destule concursuri, de dificultate 
gradată, care 
continuare o 
înalte și mai 
competiționale.

în acest sens, considerăm că în
săși concursul nostru pentru copii 
poate îmbrăca haina unui nivel 
tehnic sporit. Programul figurilor 
obligatorii cuprinde elemente prea 
ușoare pentru concurenți care au 
împlinit, cu toții, cel puțin cinci 
ani de patinaj. Este o remarcă, pe 
care au făcut-o de altfel mai mu’ți 
specialiști străini, prezenți la în
treceri. Subscriem și la o eventua
lă îngreunare a „programului 
scurt", cu elemente mai dificile, 
cum ar fi combinațiile de sărituri.

Deși, la actuala ediție, partici
parea a fost mai puțin reprezenta
tivă, pentru țările care ne-au obiș
nuit cu prezența lor în concurs, 
totuși nivelul tehnic al întrecerilor 
a fost mulțumitor. Câștigătorii celor 
două probe, Karin Enke și Herman 
Schulz, ne-au confirmat din nou 
clasa deosebită a școlii de patinaj 
din R. D. Germană. Ei s-au situat 
net deasupra întregului lot de par
ticipant. O impresie bună re-au 
lăsat cehoslovaca Galina Drahova 
și polonezul Maurycy Kubik (la a 
doua apariție bucureșteană, după 
numai 5 luni). De asemenea, am 
putut întrezări frumoase perspec
tive la elevii cunoscutei antrenoa- 
re franceze, doamna Jaqueline 
Vaudecrane, micuții Anne De Kris-

să le asigure și în 
însușire a tehnicii 
ales a experienței

toffy și Bertrand Chapren. Dintre 
cei mai tineri concurenți, vom 
menționa și numele lui Tiberiu 
Suciu (9 ani!), un nou talent pe 
care-1 lansează neobositul antre
nor Gh. Roncea.

Am căutat o explicație pentru 
numărul mai mic ce țâri partici
pante la startul acestei ultime edi
ții a concursului. După părerea 
noastră, el se datorează unei ne
inspirate alegeri a datelor de pro
gramare. Pe de o parte, este difi
cil de a mobiliza forțe pentru două 
concursuri în același senon. știind 
că ediția a VT-a a *vuț loc în oc
tombrie. anul trecut. Apoi. nu tre
buie să se uite că întrecerea la 
care am asistat, tine la numai o

săptâmină de ta încheiere* cam
pionatelor mondiale de ta Bratisla
va. unde au fast angrenați mulți 
dintre antrenorii șt tehnicienii aș
teptați și ta noi.

Regretăm si alte absențe. Acelea 
ale unul public mai numeros în 
tribune, mai ales a aceluia, foarte 
ăoc-.t. ce-1 formau în mod obișnuit 
elevii și pionierii. Organizațiile 
pionierești din Capitală ar fi tre
buit «ă arate mai mult interes față 
de această frumoasă manifestare 
sportivă, ca totdeauna un îndemn 
spre performanță $i activitate re
creativă adresat tuturor.

Radu VOIA 
GK ȘîEFANESCU

AVEM GHEAȚĂ, N-AVEM CONCURSURI
Una dintre explicațiile care 

rin ca un laitmotiv ori de cfte

REZULTATE DIN DIVIZIA I

Tomistrc VOinți 9. Fam! 17 9 12
București — Uni- 19. C.S.M. 17 3 14
Voința Oradea — IE CeahMvl ÎS 2 14
Voința ZalSti — 11. «V- •ocurr«ii 17 1 IC

Partida amteată : Ch
lina la 4 aprilie.

MASCULIN

CLASAMENTE DIVIZIA
FEMININ

A.S.E. București — 
Constanța 2—3, I. T. 
versitatea Iași 3—0. 
Voința Reghin 3—1.
Constructorul Arâd 3—2. C- S. Tirgo-
viste — Medicina Timișoara 0—3.

CORESPONDENȚI : C. Crefu. P. To
nes. P. Popa. I. Ionescu. V. Albu. V. 
Sere. St. Gurgui. H. Bontoiu. S. Tonescu. 

Lorac, Gh. Arsenic, M. Avanu.
A

G.

1. RAPID 17 11 1 54: S 33
2. Penicilina 17 15 2 47:13 32
3. Dinamo 17 14 3 4S:1< 31
4. I.E.F.S. 19 11 S 41:31 34
5. Medicina 17 12 5 41:23 29
6. Constructorul 17 9 8 3S:28 24
7. „U“ Timisoara 17 8 9 33:35 23
8. „U“ Cluj 1< 7 9 27:35 23

PLECAT LA LYON

39:11 Z2 
14:44 2»
13x5» 3»
12*J9 11
Penici-

Voința

1. DINAMO 17 ts 1 M: 9 33
z Steaua 14 11 3 42:17 29
X I.K-F.S. 17 12 S 11^3 29
4. Rapid 17 14 11:34 27
5. Claj 17 19 3 33 ^3 27
S. Viitorul 17 14 1 27
7. ș.V- Craiova 17 S 9 35:33 25
t. Progresul 17 7 !• 33^4 24
9. C.S.V. 17 7 ÎS 32 ^S 24

ÎS. Tractorul 17 9 12 22:43 *2
11. Electr* 17 2 15 15:48 19
ii. Voința lt 1 ÎS 11 HS 17

SteauaPartidă amlnată : 
Ar«d la 2» martie.

ati: antrenamente, cit si concursuri 
pe piste reduse, unde se stabilesc 
chiar recorduri republicane. Am 
spus ar trebui deoarece comisiile 
ce specialitate și conducerile sec- 
țuloc de performanță din Galați, 
București. Sibiu. Cluj și Miercurea 
Cîuc. centre care dispun la era 
actuală de patinoare artificiale nu 
folosesc cu maximum de randa
ment terenurile respective pentru 
depistarea elementelor talentate sau 
pentru organizarea unor concursuri 
ce natură să angreneze într-o con- 
tinuă ai rodnică activitate cOmpe- 
tițională pe alergătorii fruntași. 
Este suficient să arătăm că in se
zonul 1972—1973 a avut loc doar 
un singur concurs popular de vi
teză. rezervat elevilor din Capitală. 
Această inițiativă lăudabila nu s-a 
extins, cum se speră, și in celelalte 
contre, ba mai mult a fost aban
donată chiar și de autorii ei. Și 
cind te gincești că tehnicienii și 
instructorii pun pe seama lipsei 
de gheață producția lor anemică 
de cadre de perspectivă, nu poți 
înțelege nepăsarea celo- 
saț: în creșterea patinatorilor 
nădejde fată de bazele sportive 
iarnă pe care nu le utilizează 
mod rațional.

Sîntem informați că marea majo
ritate a viteâștilor de toate ca
tegoriile au pus patinele în__ cui.
in timp ce pistele artificiale reduse 
din orașele menționate își așteaptă 
oaspeții. Pare ciudat, dar este ade
vărat : avem gheață, n-avem con
cursuri !

intere- 
de 
de 
in

L TR.

Iot fac parte, printre 
tele Aurelia Ichim, Ana Chirițescu, Flo
rentina Itu. Adriana AlMț, Lucia Do- 
brescu, Georgeta Popescu.

Antrenor — N. Roibescu.

altele, voleibalis-

După a 5-a rundă

SLIZANA MAKAI CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ

Runda a 5-a a turneului feminin 
de selecție din Capitală a programat 
partida dintre lidera clasamentului. 
Suzana Makai, șl Gertrude Baum- 
starck, care încearcă să-și amelio
reze situația din concurs. întîlnirea 
celor două maestre internaționale 
S-a terminat la egalitate. Același 
rezultat a fost înregistrat în parti
dele Maria Pogorevici—Rodica Rei- 
cher, Eleonora Gogâlea—Gabriela

Olteanu și Lia Bogdan — Elenă 
Răducanu. Margareta Juncu a în- 
vins-o pe Verâ Zsigmond, înscriind 
a treia victorie consecutivă, iar 
Emilia Chiș pe Anca Gheorghe.

Clasamentul : MAKAI 4, Juncu, 
Reiclier 3* 2, Pogorevici. Olteanu 3, 
Gogâlea, Chis, Răducanu 2’/», Gheor
ghe 2, Zsîgmond, Baumstarck l*/j, 
Bogdan V2. (T.N.)

că unele au beneficiat de avanta- 
;.iA terenului propriu. Este adevărat 
că Nicotină Iași nu putea emite 
pretenții în fata multipiei cam
pioane Dinamo București, dar but- 
cl&șareâ sa. în propria-i sală. în 
partida cu Dunărea Galați, nu are 
SUI explicație deeft o pregătire su
perficială înaintea competiției. Sur
prinzător a fost, de asemenea. șl 
eșecul cunoscutei echipe brașovene. 
Steagul roșa. invirtă Mft în meciul 
cu R^nd Bucure^ c*t $1 tp cel 
cu S. C. Muscelul Cîmpulung. în 
fine, printre formațiile cu o com
portare mai slabă s-au numărat 
Farul Omatanț* și Sport Club Ba
cău. dar insuccesele lor sînt întru- 
cîtv* Justificate dacă ne gîndim că 
ele se află la primele confruntări 
în divizie-A.

Cottin CHIRIAC
Lată și clasamentele celor trei se- 

eîi după prima etapă :
iSERIA

1. Dinam* București
2. Progresul B»ie. 

». tPftOFTL MiHuH
4. Dunărea Galați
5. Pescărușul Tul ce a
8. A.8.A. Baciu
7. 8. C. Baeltu
t. Farul Ganstența 

I. NieoHna Iași
SEIUA A

1. Steaua
I. C.V.R. Timișoara
I. Mureșul T». Mureș
4. Crtau! Oradea 

*-4. C.S. Sate Mare
C. 8.
T. Vul.
I. C.S.M. Reșița
1. A.S.A. CInJ

■BRIA

PE PIRTIILE ÎNZĂPEZITE
ȘI IN SĂLI

Iarna a revenit surprinzător și neașteptat. Dar, cu toată abundență 
zăpadă, activitatea sportivă se desfășoară normal. Pe întreg terito-de zăpadă, activitatea sportivă se desfășoară normal. Pe întreg terito

riul țării au loc multiple competiții sportive in care sînt angrenați mii 
de tineri și vîrstnici Evident, ponderea acțiunilor a căzut pe sporturile 
„albe". Dar, aceasta nu înseamnă că iubitorii atletismului, gimnasticii său 
focurilor sportive sînt în afara concursurilor. In numărul de ieri al Zid- 
rului nostru au apărut relatări de la unele întreceri. Astăzi — amănun
te despre alte concursuri ce au avut loc.
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" ---- €
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4
4
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I. C.». Piteați
». Carpați Sinaia 
*. Alumina Slatina
5. Metalul Buc.
<. S. C. Muscelul

7. Eiectroputere Craiova 
(, Steagul roșu Brașov 
». I.M.U, Medgidia

t 
t
<
4
4
<
3
3
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„CUPA LACTOZA" LA SCHI

Devenită tradițională, această 
competiție, rezervată sportivilor 
din asociațiile orașului Vatra Dor
nei a adus la start peste 100 de 
schiori. Cei ce îndrăgesc schiul al
pin și-au măsurat forțele pe ma
sivul Giumalău la cota 1700 m. 
Organizatorii, asociația sportivă 
„Lactoza" de la Industria laptelui, 
merită felicitări pentru modul în 
care s-a desfășurat competiția.

în afara probelor de schi, a avut 
Ioc și un concurs de săniuțe, care 
s-a bucurat de un binemeritat suc
ces de participare. IATA REZUL
TATELE ÎNREGISTRATE : com
binată alpină, seniori : 1. loan Bă
lan (Lactoza), 2. Dorin Neacșu (Me
talul), 3. Traian Buta (Unirea); 
senioare: 1. Viorica Hancic (Bra
dul), 2. Aurelia Hancic (Voința), 
3. Viorica Moroșan (Lactoza) ; ju
niori : Vasile Cicuț (Metalul); co
pii : Constantin Negrea (Metalul). 
Săniuțe, femei: 1. Emilia Juta
(Lactoza), 2. Viorica Moroșan (Lac
toza), 3. Iozefina Mlenajec (Laeto- 
za); bărbați: 1. Trifan Irinaru (Lac
toza), 2. Dan Cureliuc (M. Sanitar), 
3. Gheorghe Huiazi (Lactoza) ‘ ve
terani : 1. Laurențiu Hancic (Lac
toza). 2. Dumitru Dranca (Lactoza), 
3. Cornel Nanu (Metalul).

■ Horia CHIRILUȘ-coresp.

DUPĂ CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SĂRITURI DE LA BORȘA
8Î m) care îl recomandă drept un 
element cu reale perspective.

— Cum poate fi apreciată activi
tatea ce se desfășoară în cluburi ?

— Reprezentanții clubului Dinamo 
Brașov au ocupat prin Eros, Gherea 
si Lupu primele trei locuri, dove- 
dindu-se a fi, de departe, cei mai 
bine pregătiți sportivi. Mai puțin 
mulțumitoare a fost comportarea să
ritorilor de la A.S.A. Brașov, căre 
au fost. însă, handicapați și de unele 
accidentări la antrenamentele preala
bile ale lut Ion Biriș șl Gheorghe 
Gîrneț. Trebuie să constatăm cu pă
rere de rău la acest capitol, partici
parea numerică scăzută, a seniorilor, 
lucru care este valabil și în ceea 
ce-i privește pe juniori. Este o stare 
de fapt care demonstrează că munca 
antrenorilor de la cluburi nu este 
satisfăcătoare. Pot afirma, chiar, că 
ei nu-și justifică salarizarea și că 
rezultatele nu acoperă nici pe da

9f

Timp de două zile, pe pîrtiile de 
1a „Trambulină" din Vatra Dornei 
s-a desfășurat a XVIil-a ediția a 
-Cupei Dornei* Ia schi fond și pro
be alpine. Timpul frumos, zăpada ex
celentă și organizarea bună, au per
mis celor peste 100 de schiori să-și 
dispute întîietatea în condiții de con
curs corespunzătoare. La competiție 
au participat sportivi din județele 
Maramureș. Bistrița-Năsăud si Su
ceava. IATA REZULTATELE : Fond. 
5 km. seniori : 1. Petre CiobanU
(C.-lung) 19:48, 2. Dan Nășcuțiu (Va
tra Dornei) 22:56, 3. Norbert Brukner 
(V. Dornei) 23:40 : juniori. 5 km : 1. 
Alexandru Moraru (C.-lung) 21:30, 2. 
Vladimir TodOcicu (V. Dornei) 22:30. 
3. Vasile Rebreanu (V. Dornei) 23.-C5 ; 
senioare, 3 km : 1. iuliana Pața (V. 
Bornei) 15:42, 2. Paraschiva MorO- 
șar.u (C.-lung) 17:50, 3. Ortansa Vo- 
ăea (Suceava) 18:12; junioare, 3 km:
1. Cornelia Mititelu (V. Bornei) 16.-06.
2. Dorica Plaru (V. Dornei) 17:(F7. 3. 
Doina îvașcu (C.-lur.g) 17:40 : ștafen 
3X3 km (f): Vatra Dornei : 3X3 
km (m): C.-lung. IATA CIștigA- 
TORII la probele alpine : slalom spe-

HANDBAL„CUPA 8 MARTIE" LA
în sala Sporturilor din Bîrlad s-a 

disputat o interesantă . '
de handbal rezervată echipelor fe
minine. Organizată de C.J.E.F.S. 
Vaslui și Consiliul județean al sin
dicatelor întrecerea a atras la start 
4 formații, Liceul Agricol Huși, 
Confecția Vaslui, Liceul 2 Vaslui 
și Confecția Birlad. Trofeul pus in 
joc a revenit echipei Liceului A- 
gricol din Huși (antrenor, V. Un
gureanul, care a cîștigat meciurile 
cu Confecția Bîrlad 41—17 (18—10) 
și Liceul 2 Vaslui 15—10 (5—7), 
iar cu Confecția Vaslui a terminat 
nedecis 15—15. Golgetera întrece
rii a devenit handbalista lulia 
ma (Lie. Agricol), iar cea mai 
nică jucătoare a fost declarată 
dica Jijie (Confecția Vaslui).

Laurențiu SOLOMON-coresp.
NUMEROASE ÎNTRECERI LA 

CARACAL
La Caracal, Consiliul orășenesc 

pentru educație fizică și sport a 
inițiat numeroase întreceri sportive 
de masă pentru tineri și vîrstnici. 
Astfel, majoritatea asociațiilor spor
tive din onaș au organizat sau or
ganizează în continuare competiții 
de cros, gimnastică modernă, șah 
și tenis de masă. Pentru cei mai 
merituoși, sînt prevăzute premii in 
echipament și materiale sportive.

G. DONCIU-coresp.

competiție

Ta- 
teh- 
Ro-

parte condițiile create. Singurul care 
merită laude este antrenorul junio
rilor de la Brasovia și Tractorul. 
Aurel Munteanu. De altfel, elevii săi. 
Constantin Buzoi (Brașovia) și Ion 
Stinghe (Tractorul) au ocupat, la 
mare distanță de adversarii lor, pri
mele două locuri.

— Ați afirmat că trambulina de la 
Borșa este excepțională...

— Intr-adevăr. Totuși se face nea
părat necesară construirea lîngă ea, 
a unei alte trambuline-școală, care 
să permită sărituri în jur de 20—30 
m. Aici ar trebui să se facă iniție
rea tinerelor elemente și să fie per
mis și accesul localnicilor din satele 
și comunele aflate împrejur. Numai 
o dată realizat acest complex, vom 
putea afirma cu toată certitudinea 
că excepționalele calități ale trambu
linei de la Borșa vor putea fi ex
ploatate pe măsură. Pe traseul întrecerilor de la 

Vatra Dornei.

CUPA DORNEI" LA FOND ȘI ALPINE
clal, seniori : Mihai Miron (V. Dor
nei) ; juniori : Gavrilă Lendesky 
(Bsia Mare) ; senioare : Aurelia Han- 
țig (V. Dornei) ; junioare : Maria 
Manolache (V. Dornei) ; slalom u- 
riaș, seniori : Tiberiu Nuțu (V. Dor
nei) ; juniori : Gavrilă Lendesky 
(Baia Mare) ; senioare : Aurelia Han-

țig (V. Dornei) ; junioare: Măria 
Manolache (V. Dornei) ; coborîre, se
niori : Tiberiu Nuțu (V. Dornei) ; 
juniori : Gavrîlă Lendesky (Baia
Mare) ; senioare : Maria Longarer 
(Baia Mare); junioare Maria Mano
lache (V. Dornei).

Pavel ȘPAK-coresp.

PROOPA'lll fOMPETIȚIOXAI DIN PERIOADA liRIAEOARE

Conform programului de pregătire 
tn vederea C. E. de juniori (19—26 
mal, PrerOv, Cehoslovacia), sîmoătă 
și duminică s-a consumat încă o eta
pă din procesul de selecție a echipe
lor naționale. Cei doi antrenori ai 
loturilor republicane Tudor Butea 
(F) și Roger Cemat (M) au progra
mat pe două arene din Brașov — 
Rulmentul și Hidromecanica — în
trecerile care au supus pe selecțio 
nabili la un serios examen.

S-a jucat la probele clasice de 100 
bile mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați, după o formulă inedită. în 
prima zi fetele au susținut o Intil- 
nire pe echipe (12—12) cu selecțio
nata municipiului Brasov, din care 
au făcut parte valoroasele senioara 
Mariana Antus, I.rtia Răstăman. Mar
gareta Rotter și Viorica Orghidan. 
încheiată cu victoria junioarelor t 
4 644—4 525 p. d. Principalele reali
zatoare au fost Eva Litși și Maria 
Todea. restul junioarelor vizate pen
tru C. E. dovedind o oarecare nesi
guranță în lansarea bilei. Și în tur
neul individual, care a avut loc a 
doua zi. am numărat pe degetele n- 
r.ei singure mlini sportivele 
dat satisfacție sută la sută. 
Pințea fiind — cu cele 4» 
performera reuniunii.

Din cauza unei defecțiuni 
nite pe rețeaua

care au 
Vasilica 

P- d- —
fcl^rvt-

electricA din jurul

ClȘTIGĂTORII EXCURSIILOR IN UNGARIA — IUGOSLAVIA ATRIBUITE
LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO A MĂRȚIȘORULUI

Categoria I (18 excursii) : 1. Mus
tață Savu — Arad : 2. Roșu Eva — 
Sebiș jud. Arad : 3. Tigău Dumi- 
traehe — Moinești jud. Bacău; 4.
Dunga Neculai — Comănești jud. Ba- 
cău ; 5. Popavasile Filareta — Bra
șov ; 6. Mihuț Sofron — com. Marga 
jud. Caraș Severin ; 7. Duca Iosif — 
Sf. Gheorghe jud. Covasna; 8. Bă 
luță Vasile — Craiova; 9. Kargol
loan — Galați; 10. Haidu Vasile — 
cârti. Artinoasa jud. Hunedoara ; 11 
Braicu Maria — Lunca Bradului jud. 
Mureș ; 12. Alexândrescu LeonOra — 
BreâZâ; 13. Ilie Opriș — Sibiu;
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 10 DIN 11 MARTIE 1973 
CATEGORIA I : (13 rezultate) 1 variantă 25% a 16.122 lei si 17 variante 
lO’/o a 6.449 leii
CATEGORIA a II-a : (12 rezultate) 81,15 variante a 1.866 lei. 
CATEGORIA a III-a ; (11 rezultate) 1.099,35 variante a 206 lei

14.

Văraru Vasile — Borca jud. Neamț; 
15. Szaszkn AmSruș — Timișoara ; 16. 
Albu Nicolae; 17. Negrea Alexandru 
și 18. Popa Ioana toți din București. 
Categoria P (12 excursii) : 1. Tiriteu 
Gheorghe — Oradea ; 2. Ghimpu A- 
postol — corn. Firțănești jud. Galați: 
3. Anchescu Dumitru — Galați ; 4 
Văidianu S. Serafim — com. Tis- 
mana Topești jud. Gorj : 5. Truță 
Napoleon — Petroșani ; 6. Bisnel Mir
cea — Ploiești ; 7. Zumr Alfred; 
8. Teodorescu Victoria; 9. Cohn ÎL : 
10. Dzubăilă Alexandru; 11. Enă-

DIN 2 MARTIE 1973
chesca loan ti 12. Marta Maria 
din București.

toți

• Tragerea Proncexpres de astăzi 
va S televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18,05.

• Astăzi și miine sînt ULTIMELE
ZILE în care vă mai puteți procura 
biletele pentru tragerea * ‘ ‘
neri 16 martie 1973.

• NOU LA LOZ ÎN
INTRODUS CÎSTIGURI_________
TARE ÎN AUTOTURISME. BUTELII 
DE ARAGAZ $1 BANI LA SERIILE 
CARE SE GĂSESC ÎN VÎNZARE.

PU-

Loto de vi-

PLIC! S-AU 
SUPLIMEN-

REȚINEȚI ! NUMAI JUCÎND 
TEȚI ClȘTIGA !

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

Datorită cantității apreciabile de ză
padă căzută in ultimul timp și amînării 
Unor concursuri din lunile ianuarie și 
februarie. Federația română de schi și 
bob a definitivat calendarul cOncutsuri- 
lor pentru luna martie și pentru începu
tă! lunii aprilie. Iată cum arată el : 
14—14, martie — Paring (Petroșani). 
Campionavdl național universitar ‘ 
și fond) ; 17—18 martie — Sinaia 
pfttu!): campionatul național de 
juniori (individual și ștafetă); 
martie — Poiana Brașov: finala 
tineretului de la sate- (alpine și 
18 martie — Poiana Brașov: „Cupa Pos
tăvarii- (coborîre. Pîrtia Lupului); 17— 
14 martie — Semenic (Reșița): „Cupa 
oțelarului- (alpine); 18 martie — Rișnov:

(alpine 
(Cum- 

biatlon 
17—18 

.Cupei 
fond);

Campionatul național de sărituri pen
tru juniori mici; 19—20 martie — Predeal: 
Concursul internațional școlar (alpine, 
fond); 24—29 martie — Mogoșa (I3ăia 
Mare): ..cupa M0goșa“ (alpine); Băișoa- 
ra (Cluj): „Cupa Bâișoara“ — alpine; 
Stînă de Vale (Oradea): „Curta Stina de 
Vale“ — alpine, fond) 26—28 martie — 
Sinaia (Bucdgi): Concursul republican 
al școlilor de schi — alpine; 30—31 mar
tie — Păltiniș (Sibiu): concursul națio
nal al copiilor — alpine: 31 martie — 1 
aprilie — Sinaia: „Cupa Bucegl" (con
curs internațional, probe alpine, mas
culin și feminin): 3—5 aprilie -- Predeal: 
Campionatul național de Juniori — aj- 
pine: 7—9 aprilie — Bucegi: campiona
tul național de seniori — alpine.

TRIALUL PENTRU C. E. DE JUNIORI
arenei Hidromecanica, 
colini dintre echipa 
selecționata —

fntilnirea mas- 
de juniori și 

___ _____  Brașovului s-a anulat 
In consecință, băieții și-au disputat 
intîietatea intr-un turneu individual, 
tur-retur. Cele patru piste ale sălii, 
extrem de pretențioase, au solicitat 
întregul arsenal tehnic și fizic al ti
nerilor popicari, scoțîndu-Ie la iveală 
lipsurile din pregătirea lor. Dar a- 
supra evoluției necorespunzătoare a 

loturilor na- 
acum rezul- 

cele două

ma; ori tații membrilor 
ți or-a le -.-om rever.i. Iată 
țațele înregistrate în 
manșe.

FEMININ : I. Vasilica 
p;d BucJ 848 (398 + 450),

Pințea (Ra-
2. Eva Li-

tași (Voința Buc.) 813 (409 + 404), 
Erika Szasz *'
(366+ 394), 4. Caliopia ______ ,__
gul Buc.) 790 (387 + 403), 5. Maria To- 
dea (Voința Tg. M.) 789 (406 + 283), 6. 
Elisabeta Szilaghi (Voință Tg. M.) 
783 (397 + 386) ; MASCULIN : 1. Ma. 
rin Grigore (Rapid Buc.) 1660 (821 + 
839). 2. L. Moldovan (C.F.R. Tg. M.) 
1 652 (819 + 833), 3. A. Molnar (Record 
Cluj) 1 632 (797 + 835), 4. C. Lebădă 
(Constr. Galați) 1 626 (775 + 851), 5.
C. Silvestru (Rafinăria Teleajen) 
1 625 (811+814), 6. I. Stefutz (Voința 
Cluj) 1 617 (796 + 821).

Traian IOANIȚESCU

(Voința
3.

Tg. M.) 700 
Băncilă (Fri-

5.

Fteniș de masă
(Urmară din pag. 1)

Rezultate, echipe bărbați • Progre
sul București (Sîndeanu 4 v, Ovanez 
2 v, Luchian 1 v, Mdraru 1 v, cuplul 
Luchian—Ovanez 1 v) — Politehnica 
București (Bobocică 2 v, Gheorghe 
2 v. Antal 2 v, Dumitriu 1 v) 9—7, 
Locomotiva București (Danielis 2 v, 
Macovei 2 v. Gheorghiu 2 v, Buga 
2 v. cuplul Macovei—Buga 1 v) — 
l.E.A.B.S. București (Constantinescu, 
Hosu, Brehariu, Coman) 9—0, Voința 
București (Panait 3. v, Bodea 2 v, Sta- 
matescu 2 v, Podgoreanu 1 v, cuplul 
Bodea—Panait 1 v) — Școala sportivă 
Buzău (Popovici 3 v, Ancei 2 v, Ro
manescu 1 v, Teodorescu) 9—6, C.S.M. 
Cluj (Giurgiucă 3 v, Doboși 3 v, 
Bozga 1 v, Papp 1 v. cuplul Giurgiu- 
câ—Doboși 1 v) — Universitatea Cra
iova (Firănescu 2 v, Roncea. Colțes
cu, Arjoca) 9—2, Progresul București 
(Ovanez 2 v, Sîndeanu 2 v, Moraru 
2 V, .Luchian 2 v, cuplul Ovanez — 
Luchian 1 v) — Comerțul Tg. Mureș 
(Sîngiorgian 1 v, Naftali 1 v, Sentil 
vani, Valics) 9—2.

Echipe femei : C. S. Arad II (Că
ruceru 2 v, Gyongyosi 2 v, Mihuț 
1 v) — Rovine Craiova (Tomescu
1 v. Fuiorea, Căpriță) 5—1, C. S. 
Arad I (Lesai 3 v, Vlaicov 2 v, Co- 
rodi) — Politehnica București (Spi
ridon 1 v, Toma 1 v, Gheorghiu) 5—2, 
C.S.M. Cluj (Lupu 3 v, Șinteoan 2 v, 
Costea) — Rovine Craiova (Tomescu
2 v, Fuiorea 1 v, Căpriță) 5—3, Spar
tac București (Ilie 3 v, Condicaru 
2 v, Feldman) — C. S. Arad II (Că
ruceru 1 v. Gyongyosi 1 y. Mihuț 1 v) 5—3, i > ,

în campionatele republicane
Ultimele rezultate, echipe bărbați: 

Politehnica București (Colțescu 3 v, 
Gheorghe 2 v, Antal 2 v, Bobocică 
1 v, cuplul Bobocică—Gheorghe 1 v)
— C.S. Arad (Trupei 2 v, Sitnin, 
Stumper, Olarlu) 9—2, Progresul 
București (Sîndeanu 3 v, Ovanez 2 V, 
Moraru 2 v, Luchian 1 v, cuplul 
Ovanez — Moraru 1 v) — Școala 
sportivă Buzău (Popovic! 1 v, Antal
1 v, Romanescu, Teodorescu) 9—2, 
C.S.M. Cluj (Giurgiucă 4 v, Dobosi 
4 v, cuplul Giurgiucă—Doboși 1 v, 
Papp, Bogza) — Locomotiva Bucu
rești (Gheorghiu 2 v, Păuna 1 v, Da- 
nielis 1 v, Macovei 2 v) 9—6, Co
merțul Tg. Mureș (Sîngiorgian 2 v, 
Naftali 2 v, Valics 2 v, Sentivăni
2 v, cuplul Sîngiorgian—Naftali 1 v)
— C.S. Arad (Trupei, Simin, Stum
per, Olariu) 9—0, Politehnica Bucu
rești (Cdlțescu 2 v, Antal 2 v Du- 
mitriu 2 V, Colcer 2 v, cuplul Robfi- 
cică — Colțescu 1 v) — I.EÂ.B.S. 
București (Brehariu, Hosu, Coftiăh, 
Constantinescu) 9—0, Voință Bucu
rești (Panait 3 v, Bodea 2 v, Stama- 
tescu 2 v, Podgoreanu 1 v, cupiul 
Panait—Bodea 1 v) — Universitatea 
Ctaiova (Firănescu 3 v, Arjoca 1 v, 
Andronie, Roncea) 9—4 ; echipe fe
mei : Politehnica București (Tomă 2 
v, Spiridon 2 v, Crisan 1 v) - C.S. 
Arad II (Căruceru 2 v, Gyongyosi 
2 v, Mihuț) 5—4, Rovine Craiova 
(Tomescu 3 v, Fuiorea 2 v, Căprița)
— Voința București (Baciu 2v, Hă- 
riga 1 v, Babiciuc) 5—3, C.S.M. Cluj 
(Lupu 3 v, Sinteoan 2 v, Costea) — 
Spartac București (Ilie 2 V, Condi- 
caru 1 v, Feldman) 5—3.

întrecerile încep, azi, de lâ or* 
8,30,
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campio- 
‘ Ma-

pregătirile conștienți că 
de lamentări. Sîmbătă, la Arac, 
așteaptă un joc greu, cu U.T.A. ( 
nitâ și ea după o înfrtngere seve 
la Pitești), iar miercurea 
returul cu Leeds 
care, chiar dacă 
capului de cinci go 
niul iluziei, o coi 
se impune.

Rapidul și-a relt 
cu dirzenie, per
exame

11 m : 
ratate ; 
9 pen-

încrezători in depășirea unui moment critic

RAPIDISTII ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE
PENTRU MECIURILE CU U T. A. SI LEEDS

Fotbaliștii de la Rapid știau din 
clipa aceea, de cînd Ia Frankfurt s-au 
tras la sorți meciurile din sferturile 
de finală ale „Cupei cupelor", că 
pentru ei sezonul fotbalistic va avea 
un început greu. Azi, pentru nici o 
echipă din Europa un meci cu Leeds 
United, cea mai în formă echipă a 
soccerului englez, nu-i ușor. Și pri
ma manșă, de la Leeds, a confirmat 
acest lucru. Dar, rapidiștii nu bănuiau 
că și startul în returului campiona
tului le va fi atît de nefavorabil. în- 
frîngerea suferită în fața Universi
tății CraiOva îi apasă, supărarea e cu 
atît mai mare cu cît au pierdut jo
cul după ce la pauză conduceai ci 
3—1. Dar acesta este fotbalul, cu bu
curiile și decepțiile lui...

I-am revăzut pe jucătorii din Giu- 
lești ieri la amiază. Intrau unul cite 
unul in vestiar și supărarea in 
vedea pe fețele unora dintre e 
mai afectat era Răducanu. Deși 
joi e scutit de antrenamente, 
totuși, la stadion. îi părea 
accidentul suferit și mai ales 
tul că nu a putut apăra pinâ 
nutu! 90. Poate că 
decurs altfel.

Desigur, nu-i ușo 
un asemenea momen 
rian șT elevii săi și-au reluat marți

■ .. 'ț*r; *’———————— 

kOTUL REPREZENTATIV DE JUNIORI 
SE PREGĂTEȘTE AZI IN CAPITALĂ

La 21 martie, echipa reprezenta
tivă de juniori va susține primul joc 
oficial din această primăvară, Tntil- 
nind în deplasare selecționata simi
lară a - Greciei, în cadrul prelimi
nariilor U.E.F.A. tn vederea acestei 
acțiuni, tinerii fotbaliști au fost con- 
vocați» astăzi la București

Antrenorii C. Ardeleanu șui. Voi- 
nescu au Ia dispoziție următorii ju
cători : Ioniță (Rapid), Ciurea (Farul), 
Caraivan (Dinămo) — portari : Chivu

v ertiarul Rapidului Ul
timele pregătiri înain
tea antrenamentului de 
marți sint încheiate.»

Sportul
• Ce note au primit, dumi

nică, Sâtmăreanu, Dumitru, O- 
blemenco, Rodu Nunweiller ? 
Dar Mulțescu, Hajnal, Troi ?
• Care este compoziția „e- 

chipei săptăminii' după prima 
etapă a returului ? S-au pro
dus modificări in „echipa cam
pionatului" ?

• Cine conduce in clasa
mentul mixt Divizia A+tineret?

• Au fost arbitri cârora ii 
s-a acordat nota 10 ?

• Cum se explică senzațio
nala „întorsătură de rezultat" 
din meciul Rapid — Universita 
tea Craiova ? Dar draw-urile 
de la Petroșani si Bacău ?

LA TOATE ACESTE ÎNTRE
BĂRI, GĂSIȚI AZI RĂSPUNSUL 
IN NUMĂRUL 355 AL REVIS-

căruia vâ mai

reporter, 
a 16-a a

din sumarul 
recomandăm :

• însemnări 
confidențe din 
Diviziei A.

• Amsterdamul în 
interviuri (reveniri la 
jax — Bayern Miinchen).
• O pagină de articole teh

nice, in ajutorul antrenorilor
• Comentarii la turul „sfertu

rilor de finală" ale Cupelor eu
ropene

• Numeroase 
știri, reportaje, fotografii 
fotbalul de peste hotare

• O pagină de Magazin

de 
etapa

6 micro- 
meciul A-

comentarii, 
din

ex-

pri-• Un reportaj despre 
mele meciuri oficiale ale sezo- 
nului, in cadrul preliminariilor 
C.M,

• Rubricile obișnuite : Carne
tul scriitorului, Prim plan, Car
net extern, Clasamentele campi
onatelor naționale din Europa

După 16 etape, CIFRELE VORBESC...
a returului s-au 
(ceea ce repre- 

pionatulul; vechiul 
de etapa a V-a 

etape, totalul lor a

LA ORDINEA ZILEI

ce jucătorii și ar- 
zăpada a sosit în 
totuși, a respr-ctat 
fundul sufletului 

Sigur că, in mo- 
gazdă s-au com-

Duminică, la cîtevâ ore după 
bitrii se retrăseseră în cabine, 
cantități uriașe demonstrînd că. 
începerea campionatului, că in 
ei rămîne o ..albă microbiști", 
mentul de fată, obligațiile de 
plicat, față de apariția acestui musafir neanunțat. 
Din informațiile pe care F.R.F. le define, sta
dioanele din Craiova și Ploiești, în afara celor din 
București, au nevoie de cele mai energice și mai 
urgente măsuri pentru ca suprafețele de joc să 
fie degajate și. astfel, partidele etapei a 17-a să 
se dispute în cele mai bune condițiuni. Deși clu
burile organizatoare își cunosc, credem, obligați
ile, ne facem datoria de a le reaminti că — a-..a 
cum prevede regulamentul campionatului — sint în 
exclusivitate responsabile de buna desfășurare a 
partidelor. Au, deci, datoria să ia din vreme mă
surile care se impun. Forul de specialitate ne-a 
adus la cunoștință că, date fiind multiplele obli
gații internaționale ale programului de primăvară 
și, in consecință, imposibilitatea de a găsi date 
libere pe agenda competitions lâ, este tot mai di
ficil să amine etapele de campionat.

Spetind că oaspetele din noaptea de duminică 
spre luni s-a limitat la această vizită și că ur
mările acestei inopinate sosiri albe vor fi înlă
turate complet, să ne întoarcem la campionat și 
la reprezentația sa de sîmbătă și duminică. De 
sîmbătă și duminică pentru că. așa cum s-a mai 
anunțat, cele două echipe angajate miercurea vi
itoare în competiții internaționale oficiale — Ra
pid și A.S.A. Tg. Mureș — au găsit înțelegere la 
adversarele lor, UT.A. și Sportul studențesc, pen
tru a disputa cu o zi înainte partida din etapă. 
Duminică avem primul derby al sezonului. Un 
derby veritabil, garantat de clasament. Prin acea 
întoarcere a sorții meciului cu Rapid în favoarea 
ei, cum rar s-a măi văzut în campionatul nostru, 
Universitatea Craiova a făcut din jocul cu Dina-

CU DREPTUL
rapoartele observa-

Pag. a 3-a

mo partida nr. 1 a etapei. Locul 1 cu locul 3 in 
luptă directă pe stadionul din Cetatăă 
iată un meci plin 
lie împlinite și să nu înregistrăm încă un 
ca atîtea altele 
la pomul lăudat, credem că acest derby 
acțiuni și atenții preventive. Ne gîndim că F.R.F. 
va avea toată grija ca el să fie încredințat unui 
arbitru capabil să răspundă solicitărilor de mare 
dificultate pe care un asemenea joc le prezintă. 
Că va fi reprezentată de un oficial prestigios și 
respectat, că va reaminti formațiilor marile obli
gații, asupra spiritului în care trebuie să anga
jeze partida ; mai cu seamă că prima etapă a 
reprezentat pe întregul campionat un ciștig Ia 
acest capitol așa de deficitar în trecut.

Detbyul de duminică beneficiază de un public 
care a primit de toarte multe ori cuvinte de 
laudă pentru marea sa însuflețire, pentru iubirea 
sa _  cea mat generoasă dintre cite întîlnim în
prima divizie -— față de fotbal și de făVorițit 
săi. O mostră am avut de altfel Și dunlmică. pe 
stadionul Republicii, cînd grupul craiovenilor a 
strălucit prin entuziasm, chiar și în prima parte 
a partidei, cînd Oblemenco et co. nu treceau 
prin clipe prea fericite. Ei bine, așteptăm de la 
acest public, care deține așa de autoritar recordul 
prezențelor în ultimele ediții 
proba unei sportivități care 
tudinea de fair-play solicitată 
craiovean nu-1 joacă numai 
joacă numai Dinamo, el are

de promisiuni. Dar, ca

de întoarcere cu sacul

Băniei, 
ele să 
caz — 
gol de 
riii-rită

ale campionatului, 
să completeze ati- 
jucătorilof. Derbvul 
Universitatea, ntl-1 

*___ ______ , __ un personaj la fel
de important în zidul viu, pasionat și cald, re
prezentat de spectatorii din Craiova. Ei luptă 
pentru un trofeu pe care l-au mai cucerit, acela 
dotat cu numele unuia dintre cei mai mari jucă
tori al fotbalului nostru, Iosif Petschovschi.

UN PRIM PAS,

Eftimie IONESCU

• Oblemenco 
ecare cite 3 
ii meci cu R 
sar.ță au mai 

dănesen și 
tase a ma:

(Universitatea Craiova), Cotigă (P 
greșul Brăila), Nagbi (Steagul ro> 
Negruțiu (Universitatea Cluj). Lecuță 
(Dinamo) — apărători ; Stoica (Poli 
tehnica Galați). Hurloi (Universitatea 
Cluj), Iuga (Progresul Brăila), Mun- 
teanu (Șc,. sp. Sibiu) — mijlocași ; 
Crișan (Minerul Baia Mare). Băcescu 
(F. C. Galați), Răducanu și Șumu- 
lanschi (Steaua), Petrișor (U.T.A.) — 
atacanți. Din acești 17 jucători, vor 
Ii reținuți 15.

AMINAREA ETAPEI DE DUMINICĂ 
A CAMPIONATULUI DE JUNIORI

Bălan au înscris 
»Iuri in pasionan
tei. Această perfor- 
ilizat-o în tur, lor- 

Hajnal. Tot în tur, Năs-
■at 4 goluri intr-un meci 1

• în aceasta etapă s-au acordat 4 
tari de la 11 m (2 pentru oas- 
I, toate fiind transformate. Ar
ul Otto Anderco a dictat la me-

pid — Universitatea Craiova 
tyuri, adică tot atîtea cite a 
in toate partidele conduse în 

Pînă !n prezent, au fost acor- 
8 de lovituri de la 
fost transformate, 7 

favoarea gazdelor, iar
i oaspeți.
• Nume noi In actualul 
t : Caniaro (A.S.A.), Hirlab,

teescu și Paraschivescu (Steagul roșu), 
\iculescu (Rapid). Popa și Negoescu 
(Farul), Curcă (Petrolul). Sebestyen 
(C.F.R. Cluj). Chihaia (Sportul stu- 
dențesc).. După 16 etape, cele 16 di
vizionare A au utilizat 314 jucători. 
Cei mai mulți 
dențesc : 28.

• Cronicarii 
cordat celor o; 
dus partidele 
stele : 5 au pr

tatori (cei mai puțini de Ia începu
tul campionatului).

• Clasamentul orașelor, întocmit pe
baza mediei de spectatori, cifră a- 
proximativă, după 16 etape : L CRA
IOVA ’ -
3. . . , _____  ____,
5 Tg. Mures 10 800, 6. Bacău 9 800,
7. ~ ' ----- " “ -----
9. Pitești 9 000, 10. Arad 8 800, 11. Cluj
6 900, 12. Petroșani 4 100.

• Situația în „Trofeul Petschov- 
schi", după 16 etape este următoa
rea : 1. PLOIEȘTI 9,37, 2. Cluj 9,18, 
3—4. Pitești și, Tg. Mureș 9,00, 5. A- 
rad 8,87, 6—7. Bacău și București 8,50,
8. Constanța 8,28, 9. Petroșani 8,11,
10. Brasov 8,00, 11. Reșița 7,87, 12. Cra
iova 7,28.

18 600, 2. București 14 200,
Reșița 13 200, 4. Ploiești 12 700,
Constanța 9 300, 8. Brașov 9100,

DELEGAȚI ROMÂNI

LA CONGRESUL U.E.F.A
Mîine se vor ține la Roma lu

crările celui de-al 15-lea Congres 
de

pe

i-a folosit Sportul stu-

ziarului nostru au a- 
>t arbitri,
dp

imit

DătOrită mării cantități de zăpadă, că
zută lâ începutul acestei sâptămini, Fe
derația română de fotbal a hotărî* a-ni- 
narea — cu o săptămină — a jocurilor

din etapa a doua a teta 
hatului republican de jun 
ția va fi reluată deci, la

nul, care au con- 
duminică, 36 de 
cite cinci stele, 2 
îursaru doar trei, 

studențesc) este 
iminat de pe te- 
campionatului.

ciuriie etapei de duminică 
iproximativ 62 0(0 ce spec-

irtu

al U.E.F.A, forul 
al fotbalului, de 
nostru.
de capitala Italiei. în 
bătoririi a 75 de ani 
ță a federației de fotbal 
insulă. Pe ordinea de. 
altele, alegerea noului 
și unele modificări de

Federația noastră va
Zentată la acest congres de 
varășii Ion Balas și Nlcolae Po
pescu, vicepreședinți ai federației, 
care au părăsit ieri Capitala pe 
calea aerului.

conducere 
continentul 

Acest congres este găzduit 
cadrul sar
de existen- 

din pen- 
zi, între 

președinte 
st» tut. 
fi r£pre- 

to-

Reîntîlnire cu rapoartele observa
torilor federali șl cu foile de arbi
traj, în birourile Comisiei centrale 
de competiții și disciplină, odată cu 
disputarea primei etape a returului. 
Am putut constata, cu acest prilej, 
că, atît arbitrii, cît, mai ales, ob
servatorii nu au menționat numai 
aspectele disciplinare ale partidelor 
pe care le-au condus sau urmărit, ci 
au insistat asupra elementelor legate 
de pregătirea tehnică și fizică a ju
cătorilor, așa cum au reieșit ele la 
acest prim test.

De pildă, Grigore Bîrsan, care a 
arbitrat meciul Dinamo — Petrolul, 
își exprimă satisfacția nu numai 
față de maniera corectă în care cele 
două echipe și-au apărat șansele, 
dar și față de nivelul jocului, apre- 
ciindu-1 ca „un joc de factură teh
nică foarte bună". Observator federal 
la acest meci a fost Valentin Stă- 
nescu, antrenorul echipei naționale. 
Mulțumit, In general, de joc, ei a 
avut un motiv de satisfacție în plus, 
constatînd că doi dintre componenții 
echipei naționale, Dinu și Dumitraehe. 
au avut o evoluție bună. Despre Dinu, 
Valentin Stănescu scrie că „a dove
dit o mare capacitate de efort", lu
cru caracteristic, de altfel, pentru 
acest jucător, iar la Dumitraehe, ob
servatorul federal a reținut „mișcarea 
permanentă în teren și clarviziunea 
în joc". în schimb, Valentin Stănescu 
îl critică pe N. ioncseu, de la Pe
trolul, aspirant la un loc în repre
zentativa țării, pentru „procedeele 
nespecifice postului său", pe care le-a 
folosit, printre altele făcînd și „abuz 
de dribling".

Un alt observator federal, Mircea 
Sămăreanu. are o părere favorabilă 
asupra jocului prestat de Neagu, de 
la Rapid, în întîlnirea, de neplăcută 
aducere aminte pentru giuleșteni, cu 
Universitatea Craiova : „Neagu mi-a 
părut în vădit progres, fiind mereu 
prezent in fazele de finalizare, de- 
marcindu-se periculos și dovedind o

mare mobilitate. Pare într-o remar
cabilă stare fizică". (Am reținut a- 
ceste aprecieri ale observatorului fe
deral, fiind vorba de un jucător care 
a strîns în jurul Iul tot atîtea ade
ziuni cît și împotriviri, în momentul 
cînd s-a pus problema introducerii 
lui în lotul național.)

Am citit* și alte rapoarte, care con
semnează prestația destul dă bună 
a echipelor Jiul și Universitatea Cluj 
(Florin Dumitrescu) precum și jo
cul în viteză (în ciuda terenului des
fundat) al fotbaliștilor de la C.F.R. 
Cluj și în special ai Iui Petrescu 
(Ioan Marinescu, secretarul Comisiei 
centrale de competiții și disciplină).

Returul a debutat promițător și 
din punctul, de vedere, al arbitraje
lor și al disciplinei jucătorilor. In 
materie de arbitraj, observatorii fe
derali nu au nici un cuvînt critic, 
sarcinile și evoluțiile „cavalerilor flu
ier 'i“ fiind apreciate și prin pris- 
ir. —" i facultăților pe care le-au în- 
tîmpinat aceștia, în determinarea u- 
nor infracțiuni, din cauza terenurilor 
pline cu apă sau cu noroi, pe care 
jucătorii se dezechilibrau la primul 
contact mai puternic cu adversarii. 
Trecînd de la Conducătorii meciuri
lor la jucători, să reținem disciplina 
acestora din urmă. Un bun exemplu 
de sportivitate l-au dat fotbaliștii de 
la Farul, nepfotestînd la Sancționarea 
lor cu o lovitură de Ia 11 metri, la

o fază care, în condițiile terenului, 
nu oferea 100»/» garanția unui fault 
intenționat. După cum s-a scris, e- 
tapa a adus, totuși, o eliminare din 
terenul de joc i a lui Culda. de la 
Sportul studențesc, care l-a lovit pe 
Dembrovschi, în replică ia un atac 
al acestuia asupra lui Suciu, neavînd, 
deci, nici scuza unei ciocniri perso
nale. Sancționîndu-1, Comisia cen
trală de competiții și disciplină poate 
contribui la curmarea acelor situații 
cu totul de neînțeles, cînd jucători 
cate n-au fost cu nimic lezați de un 
adversar se reped asupra acestuia 
și îl lovesc, pentru a-și „răzbuna" în 
felul acesta un coechipier.

O * 
rile, 
fost 
câte 
rite, 
lava 
cei 3—4 000 de craioveni care au ve
nit In Capitală special pentru meci. 
Ceea ce dovedește pasiune, atașa
ment față de echipă. Dar. de ce unii 
dintre ei au adus și nesuferi
tele petarde pe care le-am vrea dis
părute și de pe stadionul din Cra
iova ? Sau de ce, la Bacău, unii 
suporteri ai gazdelor au aruncat cu 
zăpadă tn teren3 In joacă? Să-i lă
săm pe copii să se joace cu bulgării 
de 'zăpadă...

notă bună — publicului. Meciu- 
în ciuda vremii nefavorabile, au 
urmărite de numeroși spectatori, 
și-au încurajat echipele favo- 

La București, Universitatea Cra- 
s-ă simțit ca acasă, susținută de

Jack BERARII)

PROGRAMUL RETURULUI
CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

SPATIILE DE JOACĂ, SPORT Șl AGREMENT ÎN CARTIERE
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puns din ce în ce mai favorabil de
oarece, conform normativelor privind 
necesarul de asemenea zone, supra
fața verde și de agrement a Clujului 
va crește, pînă în 1980, Ia 750 ha, 
fiecărui locuitor revenindu-i 15—25 
mp, în comparație cu 11 mp cît îi 
revin astăzi.

Expansiunea zonei verzi (ca șl do
tarea cartierelor cu terenuri de 
sport), a constituit, de altfel, obiectul 
sesiunii din iunie 1972 a Consil'ului 
popular al municipiului, sesiune care 
a orientat activitatea de viitor pu- 
nîndu-se accent atît pe extinderea 
zonelor verzi existente cît și pe 
creărea de noi spații.

— Care este situația spațiilor lie 
joacă și a celor afectate activităților 
sportive ale locuitorilor din principa
lele cartiere ale Clujului și ce se 
prevede pentru continua extindere a 
lor, avîndu-se în vedere importanța 
acestora atit pentru copii, cît și pen
tru tineri și adulți ?

— De la primele amenajări de a- 
cest gen, datînd din anii 1956—1958 
(Parcul copiilor, Parcul Caragiale și 
parcul din Piața Ștefan cel Mare) 
această acțiune s-a amplificat în anii, 
1960—1972 creîndu-se pe raza muni
cipiului Cluj un număr de 97 plat
forme de joacă, din care 68 sint în
zestrate cu peste 500 instalații în 
acest sens,

Comparînd, însă, realizările cu cal
culul necesarului pe ansamblul mu
nicipiului, obținem o situație mult 
mai deficitară decît cea de la ca
pitolul „spații verzi" : față de 42 ha 
cît ar fi necesar, raportat la numă
rul copiilor și tinerilor, în prezent 
nu dispunem decît de 8 ha terenuri 
de joc și de sport. Trebuie, de ase
menea, specificat că dotările existente 
satisfac doar necesarul de terenuri 
de joc la nivel de bloc pentru copiii 
In vîrstă de 3—5 ani, problema do
tării cu terenuri de sport pentru co
piii și tineretul între 6—18 ani și, 
In general, pentru activitatea spor
tivă de mas? rămînînd nerezolvată, 
în mare parte din cauză că proiec- 
tanții au asigurat bilanțul teritorial 
al microraioanelor și cartierelor nu 
prin soluții constructive înalte, ci 
prin restrîngerea spațiilor ce trebuiau

rezervate odihnei active și agremen
tului. Au fost și cazuri cînd s-au 
rezolvat, prin sistematizare, parcuri 
de microraion ce satisfăceau măcar 
parțial necesitățile amintite, dar care 
au fost desființate ulterior prin în
desiră, amplasări de dotări social-cul- 
turale și comerciale sau platforme 
provizorii pe parcurs.

— în fața unei evidente penurii 
de spațiu, ce soluții s-au adoptat 
pentru crearea acelor „ferestre" prin 
care copiii și tinerii cartierelor să 
poată respira aerul sănătății, al miș
cării în aer liber ?

— Ne-am concentrat atenția spre 
valorificarea unor terenuri situate în 
vecinătatea 
pînă acum — și preconizînd pentru 
următorii ani — amenajarea unor 
zone de agrement cu funcționalități 
variate, diferențiate pe vîrstă. Dar, 
să exemplific : în cartierul Gheor- 
ghieni — în care au fost construite 
12.700 apartamente, ce cuprind circa 
45.000—50.000 de locuitori — au fost 
terminate Integral 26 platforme de 
joc pentru copii, cu toate instalațiile 
necesare, iar alte 27 sint amenajate, 
urmînd să fie dotate cu instalații în 
funcție de posibilitățile bugetare. în 
acest an se vor mai amenaja încă 
7 terenuri de joc și parcul de micro
raion II, cu care se ța realiza în 
întregime prevederile proiectului pen
tru această zonă, în suprafață totală 
de 8 ha.

Pentru satisfacerea cerințelor ne
prevăzute în proiect, au fost amena
jate, în spațiile verzi ale microraio- 
nului II, două terenuri de sport cen
trale, cu diverse dotări de agrement 
în 1973 se va extinde suprafața spa
țiilor verzi din acest microraion cu 
2 ha, fiind prevăzută executarea, 
prin munca patriotică a asociațiilor 
de locatari, a două terenuri de fot
bal, două de baschet și două de 
tenis. Tn imediata apropiere a micro- 
raionului I, pe strada Soporului — 
pentru a compensa parcul desființat 
ca urmare a îndesirii construcțiilor 
— au fost amenajate două terenuri 
de fotbal care deservesc atît tinerii 
din cartier, cît și pe elevii școlilor 
profesionale din această zonă. Pentru 
microraionul III, foarte detis ame
najat, se studiază posibilitatea creă
rii unor terenuri de sport în zonele

noilor cartiere, creind, •e

limitrofe cartierului. Pe Hn aceste
amenajări de interes local. noul căr
tier Gheorghieni va ber.efieia si de
unele zone de agrement și baze
sportive de interes municipaJ. Mâ re-
fer la noul patinoar artilficial din
straaa Soporului, dat in folosință
anul trecut și la Parcul de Est car^
în faza finală, va avea pe o s’jpra-
față de 140 ha. X5 ha 1iactiri de
canotaj șl pescuit sportiv. terenuri
de fotbal, volei, baschet. handbal,
tenis, popice, pista de aeramodelism»
ștrand popular etc. în curs 
1973 se va da în folosinț.i — din
cadrul acestui parc — sector 
copii, unde au fost deja ■imena^aie
platformele cu dotările de joc, ur-
mînd sâ se mai dea in exp’oai 
două terenuri de fotbal, cît și ts 
nuri de baschet si volei.

In cartierul Grigorescu, diminua
rea suprafeței spațiilor verzi și a 
terenurilor de joc și sport datorată 
extinderii construcțiilor a fost com
pensată prin amenajarea unei zone 
de agrement pe malul riului Someș, 
cu diverse funcționalități : terenuri 
de sport, spații de joacă, existlnd 
încă posibilități de extindere pe care 
le vom valorifica în următorii ani. 
Pentru locuitorii acestui cartier — 
al căror număr se va ridica pînă 
în 1976, Ia aproximativ 40.000 — se 
vor asigura condiții de odihnă și de

s ;irt în parcul „Pădurea Hoia“ unde 
se va valorifica versantul sudic, li
mitrof cartierului, cuprinzînd dotări 
distractive, sportive (de vară și de 
iarnă) și altele.

Cit privește cartierul Mînăștur, în
ceput în 1971 și care va avea în faza 
finală circa 85.000 de locuitori, ame- 
r. -.; area spațiilor verzi interioare și a 
platformelor de joc se vor executa 
pe măsura realizării lucrărilor de 
si'tamatizare pe verticală, evitîndu-se 
astfel situația întîmpinată în cartie
rul Gheorghieni.

— Ce ne puteți spune referitor Ia 
z»na centrală a orașului unde, 
pare-se. extinderea spațiilor verzi și 
a zonelor de agrement nu este po
sibilă ?

— Se preconizează o mai bună 
îl Ce'ățuia, si-

•. :at '.a mică distanță de centrul o- 
rașului. Această zonă de agrement 
■■a cuprinde, printre altele, și tere
nuri de joc și sport pentru toate 
’. îrstele. Pină in prezent s-au exe
cutat o parte dintre accesele dinspre 
oraș, fiind ir. curs de execuție tere
nurile de sport și joc.

— Care sint factorii care vor con- 
tribui substanțial la traducerea in 
practică a vastului program de ame
najări adoptat de amintita sesiune 
a Consiliului popular municipal și 
solicitat cu acuitate de noile sarcini 
reieșite din Hotărirea recentei plenare 
a C.C. al F.C.K. eu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice 

și sportului 7

— In primul rînd, locuitorii Clu
jului.— de altfel beneficiarii direcțl 
ai noilor amenajări — prin acțiunile 
lor de muncă patriotică, a căror ex
tindere ca volum și eficiență va con
stitui o preocupare permanentă a 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal ; cit privește ame
najările de pe Cetățuie, ele vor fi 
realizate cu contribuția Trustului de 
construcții industriale Cluj.

Aflîndu-ne însă Ia acest subiect, 
vreau să subliniez acele aspecte care 
reclamă reglementări la diferite ni
vele și fără de care realizarea inte
grală a lucrărilor prevăzute nu este 
oosibilă. Mă refer, în primul rînd, 
la necesitatea de a se asigura finali
zarea detaliilor de sistematizare în 
proiecte de execuție, fără de care se 
vor realiza numai provizorate, fără 
integrări organice în ansamblurile de 
locuințe.

★
Punctînd principalele preocupări în 

direcția extinderii spațiilor verzi și a 
terenurilor de joacă și sport de pe 
raza municipiului Cluj, ing. Cornel 
Bordeanu, prim-vicepreședinte al Co
mitetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Cluj și-a mani
festat, totodată, convingerea că orga
nele și organizațiile cu atribuții in 
acest domeniu vor transpune în viață, 
cu pasiune și inițiativă, sarcinile ce 
le revin prin recenta Hotărîre a 
Plenarei C.C. al P.C.R. privind dez
voltarea continuă a educației fizice 
și sportului. z

V

ELEVII LICEULUI Nr. f
(Urmare din pag, 1)

nurile de sport ci și acum la a- 
ceastă acțiune patriotică o serie de 
tineri fruntași în disciplinele îm
brățișate, baschetbaliștij Aurel 
Cbioreanu (anul III). Sever Osa- 
cenco (III), Cătălin Becheru (IV), 
Aurora Constantines cu (IV), atleta 
Roxana Vulescu (IV), gimnastul 
Gabriel Popescu, din lotul repre
zentativ. Am remarcat, totodată, 
prezența activă la această lăuda
bilă acțiune a secretarului U.T.C.

pe liceu, Marius Ștefan din anul I, 
împreună cu colegii săi de an, 
Dorin Oprescu, Luminița Morariu, 
Walter Vogel ș.a.

Firește, exemplul acesta nu este 
izolat. In toată Capitala am întilnit 
reprezentanții multor școli gene
rale. profesionale și licee, ale clu
burilor și asociațiilor sportive, la 
această importantă acțiune patrio
tică — dar faptul că în cazul uni
tății școlare amintite întregul colec
tiv a răspuns prezent,, dovedește 
spiritul civic de care sPfit animați 
tinerii noștri sportivi.

REZULTATELE SlNT BUNE NUMAI DACĂ SE MUNCEȘTE CU RĂSPUNDERE
(Urmare din pag. 1)

balcanică, Gheorghe Albiei. Cristian 
Chiurlea, Aurora Sișu și Radu Reșca, 
au avut loc multe întreceri, fîe in 
pădurile din împrejurimile Capita
le!, fie in munții Bucegi. fie la Po
iana Brașov, de fiecare dată cu nu
meroși participant, iubitori ai con
cursurilor de orientare turistică.

Celor două aspecte, pe care le-am 
apreciat concludente pentru eviden
țierea activității de masă desfășurată 
la I.T.B., le adăugăm consemnarea 
unei alte acțiuni de succes, declan
șată în ultima vreme pentru amena
jarea, pe lingă fiecare unitate, a unor 
baze sportive simple. La depourile 
din Bucureștii Noi, Dudești și Splai, 
la autobazele Puișor și Gh. Șerban, 
la atelierele Dfistor și Centrale am 
văzut asemenea amenajări (ele nu 
sint singurele) și ne-am convins, mai 
mult ca oricînd, că pasiunea pentru 
sport se poate exprima în realizări 
frumoase, de substanță și valoare so
cială.

★
La întreprinderea de construcții din 

prefabricate din beton sau „Combi
natul de case" cum este scris pe fir
mă, activitatea sportivă face... casă 
bună cu producția. Nu numai că pri
ma nu o stinjenește pe cealaltă 
așa cum este firesc, ii vine în 
tor. Se cunoaște cît de mare 
fluctuația pe șantierele de construc
ții, iar cele care realizează case nu 
fac excepție. Cu toate acestea, n-am 
putea afirma că fluctuația este tot 
atît de mare în ceea ce privește 
Sportul. Dimpotrivă.

Dispersarea foarte mare a locurilor 
de muncă ale constructorilor a pus,

Ia început. In fața asociației spor 
tive o problemă aproape nerezolva
bilă la prima vedere, legată de atra
gerea salariaților In practicarea spor
tului. Dar. s-a manifestat înțelegere, 
au fost căutate soluții și astăzi lu
crurile sint simple și bine precizate. 
Constructorii de case practică 
cițiile fizice ca 
le 
securității mui 
popularitate 
asociației la 
tism și alte 
ferit numai 
obligați de împrejurări. Asociația (în 
afara unui vechi cinematograf de pe 
Calea Griviței. transformat în sală 
de sport) nu dispune de ti 
de baze, 
se fac

La 1 
teren ! 
buție 
sstfel i 
chiar : 
și una 
bogatei 
ceasta 
proape 
asociației și 
ma marea 
ACTIVI.

exer- 
pe niște norme ce 

consideră a fi incluse In tehnica 
ricii. De cea mai mare 
e bucura rampi o** *~>il 

orientare turistică, atle- 
șase ramuri. Ne-am re
ia aceste două sporturi.

In
nu dispune de nici un fel 
Și atunci, în compensație. 

: sâpiâmlnal crosuri.
fiecare șantier, in afara unui 
simplu, improvizat prin contri- 
voluntară. există echipament, 
că cele mai multe întreceri au 
aici locul de desfășurare. Iată 

i din principalele explicații ale 
ortive de la a- 
ntreprindere : a- 

salariații sînt membri ăi 
după cite ne-am dat sea- 
majoritale sînt membri

locul
__  princi 
activități 

importantă î: 
toți—

dar, 
aju- 
este

♦
avem activitate sportivă" 
au fost primele cuvinte

„Nu prea
— acestea 
ce ni le-a adresat Lidia Pașol, secre
tara comitetului U.T.C. de la între
prinderea „Adesgo", unitate unde lu
crează, in afara celorlalți salariați,. 
mai mult de 1 000 de tinere. Ar dori 
acestea să facă sport ? Nu încape 
îndoială că răspunsul este poziții 
Ne-a spus aceasta tot tovarășa secri-

tară, ne-a confirmat Ilie Paloș, pre
ședintele asociației sportive, ne-a a- 
sigurat tovarășul Ștefan Dodiță, 
locțiitorul secretarului comitetului de 
partid.

Să ne amintim că nu mai departe 
decît anul trecut reprezentativa de 
gimnastică 
rea locul 
câ aici < 
că se juca 
mas ? Doar amintirile. Interlocutorii 
noștri se plingeau că nu au tere
nuri. Le dăm dreptate, cu preciza
rea că „Adesgo* nu dispune, într-a- 
devăr, de o bază proprie dar că, 
VÎZ3 vi, în curtea „Tehnic-Clubului*, 
în afara unui imens teren viran unde 
s-ar putea organiza crosuri, mai sint i 
un teren de fotbal, altul de handbal 
și unul de volei. Dar chemarea lan
sată de 
Consiliile 
toarelor, 
a rămas, 
un efect.
lariații întreprinderii au vrut să in
tre pe terenurile amintite, deși a- 
cesîea nu erau folosite de nimeni, 
conducerea „Tehnic-Clubului" i-a o- 
priL Ne întrebăm, însă, cu ce drept, 
din moment ce (aflăm de pe firmă) 
baza aparține asociației sportive 
„Dîmbovița" ? Probabil că la această 
asociație nu s-a intervenit, în schimb 
„Adesgo" s-a adresat Consiliului de 
educație fizică al sectorului 5 care a 
răspuns câ_. nu se amestecă. Ne în
trebăm : dacă în astfel de probleme 
consiliul nu se AMESTECA, atunci în 
care altele intervine ?

Sutele de muncitoare de la „A- 
desgo" — și nu numai ele — aș 
teăptă răspuns.»

in treprinderii 
în „Cupa 
echipe de

cuce- 
Diana", 
fotbal, 

nai ră-

1

C.M.E.F.S. București și de 
de educație fizică ale sec- 

aceea a „Porților deschise" 
in cazul de față, fără nici 
Pentru că atunci cînd sa

SERIA I
Etapa a XlV-a — 25 martie

Foresta Fălticeni—Unirea Iași 
Minobr. v. Dornei—Victoria Roman 
Avîntul Frasin—Străduința Suceava 
I.T.A. Iași—Minerul G. Humorului 
C.S.M. Suceava—A.S.A. C-lung M. 
Danubiana Roman—Text. Botoșani 
Nicolina Iași — Fulgerul Dorohoi

Etapa a XV-a — 1 aprilie 
Străduința Suceava—I.T.A. Iași 
Unirea Iași — Avîntul Frasin 
Text. Botoșani—Foresta Fălticeni 
Victoria Roman—Nicolina Iași 
Min. G. Hum.—Danubiana Roman 
Fulgerul Dorohoi—C.S.M. Suceava 
A.S.A. C-lung—Minobr. V. Dornei

Etapa a XVI-a — 8 aprilie 
Min. G. Hum.—Minobr. V. Dornei 
Danubiana Roman—Foresta Fălt. 
A.S.A. Cimpulung—Unirea Iași 
C.S.M. Suceava—Avîntul Frasin 
Nicolina Iași—Străduința Suceava 
I.T.A. Iași—Victoria Roman 
Fulgerul Dorohoi—Textila Botoșani

Etapa a XVII-a — 15 aprilie 
Avîntul Frasin—Danubiana Roman 
Minobradul V. Dornei—Nicolina Iași 
Străduința Suceava—Fulg. Dorohoi 
Victoria Roman—A.S.A. Cîmpulung 
Unirea Iași—C.S.M. Suceava 
Text. Botoșani—Minerul G. Hum. 
Foresta Fălticeni—I.T.A. Iași

Etapa a XVIII-a — 22 aprilie
A.S.A. Cîmpulung—Fulg. Dorohoi 
C.S.M. Suceava—Străd. Suceava < 
I.T.A. Iași—Textila Botoșani 
Nicolina Iași—Unirea Iași i
Min. G. Humorului—Foresta Fălt. i 
Danubiana Roman—Victoria Roman i 
Minobr. V. Dornei—Avîntul Frasin i

Etapa a XlX-a — 29 aprilie
C.S.M. Suceava—Min. G. Humorului i 
Fulg. Dorohoi — Minobr. V. Dornei i 
Foresta Fălticeni—Victoria Roman i 
Avîntul Frasin—I.T.A. Iași I
Nicolina Iași—A.S.A. Cîmpulung < 
Text. Botoșani—Străduința Suceava I 
Danubiana Roman—Unirea Iași

Etapa a XX-a — 6 mai
I.T.A. Iași—Nicolina Iași 
Victoria Roman—Avîntul Frasin 
Străd. Suc.—Minobradul V. Dornei 
A.S.A. Cîmpulung—Danub. Roman 
Foresta Fălticeni—C.S.M. Suceava 
Unirea Iași — Textila Botoșani 
Min. G. Humorului—Fulg. Dorohoi

Etapa a XXI-a — 13 mai
Textila Botoșani—Victoria. Roman 
I.T.A. Iași—Fulgerul Dorohoi 
Danubiana Roman—C.S.M. Suceava 
Nicolina Iași—Min. G. Humorului 
Străduința Suceava—Unirea Iași 
Minobr. V. Domel—Foresta Fălt. 
Avîntul Frasin—A.S.A. cîmpulung

Etapa a XXH-a — 20 mai 
Minobradul V. Dornei—I.T.A. Iași 
A.S.A. Cîmpulung—Foresta Fălticeni 
Minerul G. Humorului—Unirea Iași 
C.SM. Suceava—Textila Botoșani 
Nicolina Iași—Danubiana Roman 
Fulgerul Dorohoi — Avîntul Frasin 
Victoria Roman—Străd. Suceava

Etapa a xxHl-a — 27 mai 
Textila Botoșani—Avîntul Frasin 
Unirea Iași—Victoria Roman 
I.T.A. lași—A.S.A. Cîmpulung 
Danub. Roman—Minobr. V. Dornei 
Min. G. Humorului—Străd. 'suceava 
C.S.M. Suceava—Nicolina Iași 
Foresta Fălt.—Fulgerul Dorohoi

Etapa a XXIV-a — 3 iunie
Unirea Iași—I.T.A. Iași
Străd. Suceava—Foresta Fălticeni 
Victoria Roman—Min. G. Humor. 
Avîntul Frasin—Nicolina Iași 
A.S.A. Cîmpulung—Textila Botoșani 
Fulgerul Dorohoi —Danub. Roman 
Minobr. V. Dornei—C.S.M.

Etapa a XXV-a —
A.S.A. Cîmpulung—Străd. 
Danubiana Roman—I.T.A. Iași 
Minobr. V. Dornei—Text. Botoșani 
Fulgerul Dorohoi—Unirea Iași 
C.S.M. Suceava—Victoria Roman 
Avîntul Frasin—Mln. G. Humorului 
Ntaolina Iași—Foresta Fălticeni

Etapa a XXVI-a — 17 iunie 
Victoria Roman—Fulgerul Dorohoi 
Min. G. Humorului—A.S.A. C-lung 
Foresta Fălticeni—Avîntul Frasin 
Textila Botoșani—Nicolina Iași 
Unirea Iași—Minobradul V. Dornei 
I.T.A. Iași—C.S.M. Suceava 
' trăd. suceava—Danpbiana Roman

Suceava
10 iunie
Suceava

(1-1)
(2-5)
(0—0)
(1-0)
(»-0) 
(1-2)
(1-2)

(0-1)
(1-2)
(1-3)
(0-1)
(0-2) 
(0—3) 
(1-1)

(0-1)
(1-3)
(1-3)
(1-3)
(2—5)
(0-3) 
(0-3)

(0-3) 
(2-1) 
(0-2) 
(1-D 
(0—4) 
(3-1) 
(0-3)

(0-0) 
(1—7) 
(0-3) 
(3-0) 
(0-0) 
(1-2) 
(2—1)

(0-2) 
(1-0) 
(0-5) 
(1—2) 
(1^) 
(2-3) 
(1-2)

(1-4) 
(0—1) 
(0-1) 
(3-5) 
(2-0) 
(1-4) 
(2-2)

(2-2) 
(1-2) 
(1-4) 
(1-1)
(1-2) 
(0-1) 
(o-

(1-4) 
(1-5) 
(2-0) 
(1-1) 
(0-3) 
(1-2) 
(0-2)

(0-0) 
(1-1) 
(2—1) 
(0-2)
(1-0) 
(2-3) 
(0-2)

(3-0) 
(0-1) 
(0-3) 
(1-2) 
(1-7) 
(0-1) 
(0—2)

t

SERIA A lt-a
Etapa a XlV-a — 25 martie

Viitorul Vaslui-*. Consta. Gh.-Dej 
Petr. Moinești—Unirea Trie. Bîrlad 
oituz Tg. ocrța—Letea Bacău 
Cim. Bicaz—Minerul Comănești 
Relonul Săvintești—Text. Buhușl 
Rulmentul Bîrlad—Locom Adiud 
Trotușul Gh.-Dej—U.R.A. ’ Tecuci

Etapa a XV-a — 1 aprilie
Minerul Comănești—Petr. Moineștl 
Constr. Gh.-Dej—Relonul Săvinești 
Unirea Trie. Bîrlad—Viitorul Vaslui 
Letea Bacău — Trotușul Gh.-Dej 
U.R.A. Tecud—Rulmentul Bîrlad 
Locomotiva Adj ud—Oituz Tg Ocna 
Textila Buhușl—Cimentul Bicaz

Etapa a XVI-a — 8 aprilie
Trot. Gh.-Dej—Unirea Trie Bîrlad 
Rulmentul Bîrlad—Letea Bacău 
Oituz Tg. Ocna—Constr. Gh.-Deî 
Relonul Săvinești—Viitorul Vaslui 
Cimentul Bicaz—Petrolul Moinești 
U.R.A. Tecuci—Textila Buhusi 
Locom. Adjud—Minerul Comănești

Etapa a XVII-a — 15 aprilie 
Viitorul Vaslui—Oituz Tg. Ocna 
Petr. Moinești Locomotiva Adjud 
Rulm. Bîrlad—Trotușul Gh.-Dej 
Textila Buhuși—Unirea Trie. Bîrlad 
Constr. Gh.-Dej—Letea Bacău 
Min. Comănești—Relonul Săvinești 
Cimentul Bicaz—U.R.A. Tecuci

Etapa a XVIII-a — 22 aprilie 
Relonul Săvinești—Rulm. Bîrlad 
Trotușul Gh.-Dej—Cimentul Bicaz 
Letea Bacău—Minerul Comănești 
Petrolul Moinești—Oituz Tg. Ocna 
Unirea Trie. Bîrlad—U.R.A. Tecuci 
Textila Buhușl—Constr. Gh.-Dei 
Viitorul Vaslui—Locomotiva Adjud

Etapa a XlX-a — 29 aprilie 
Oituz Tg. Ocna—Textila Buhuși 
U.R.A. Tecuci—Viitorul Vaslui 
Locom. Adjud—Relonul Săvinești 
Rulmentul Bîrlad—Cimentul Bicaz 
Minerul Comănești—Trot. Gh.-Dej 
Letea Bacău—Unirea Trie. Bîrlad 
Constr. Gh.-Dej—Petrolul Moinești 

Etapa a XX-a — a mai 
Relonul Săvinești—Letea Bacău 
Minerul Comănești—Oituz Tg. Ocna 
U.R.A. Tecuci—Petrolul Moinești 
Trotușul Gh.-Dej—Constr. Gh.-Dej 
Cimentul Bicaz—Locomotiva Adjud 
Viitorul Vaslui—Textila Buhuși 
Rulm. Bîrlad—Unirea Trie. Bîrlad

Etapa a XXI-a — 13 mai
Trot. Gh.-Dej—Viitorul Vaslui 
Locomotiva Adjud—U.R.A. Tecuci 
Textila Buhuși—Minerul Comănești 
Letea Bacău—Cimentul Bicaz 
Un. Trie. Bîrlad—Constr Gh.-Dej 
oituz Tg. Ocna—Rulmenul Bîrlad 
Petr. Moinești—Relonul Săvinești 

Etapa a XXn-a - 2o mai 
Rulmentul Bîrlad—Textila Buhuși 
Cim. Bicaz—Unirea Trie. Bîrlad 
U.R.A. Tecuci—Oituz Tg. Ocna 
Viitorul Vaslui—Min. Comănești 
Petrolul Moinești—Letea Bacău 
Relonul săvinești—Trot. Gh.-Dej 
Constr. Gh.-Dej—Locom. Adjud 

Etapa a XXIII-a - 27 mai 
Viitorul vaslui—cimentul Bicaz 
Textila Buhuși—Petrolul Moinești 
Unirea Trie. Bîrlad—Relonul Săv. 
U.R.A. Tecuci—Constr. Gh.-Dei 
Rotașul Oh.-Dej-Oituz Tg. Ocna 
Minerul Comănești—Rulm. Bîrlad 
Letea Bacău—Locomotiva Adjud 

Etapa a XXIV-a — 3 iunie 
Locomotiva Adjud—Trot. Gh.-Dej 
Unirea Trie. Bîrlad—Minerul Corn 
Textila Buhuși—Letea Bacău 
Petrolul Moinești—Viitorul Vaslui 
Relonul Săvinești—U.R.A. Tecuci 
Oituz Tg. Ocna—Cimentul Bicaz 
Constr. Gh.-Dej—Rulmentul Bîrlad

Etapa a XXV-a — io iunie 
Minerul Comănești—UR.A, Tecuci i 
Cimentul Bicaz—Constr. Gh.-Dej i 
Rulmentul Bîrlad—Petrolul Moinești i 
Trotușul Gh.-Dej—Textila Buhuși ( 
Locom. Adjud—Unirea Trie. Bîrlad l 
Letea Bacău—Viitorul Vaslui (
Oituz Tg. Ocna—Relonul Săvinești ( 

Etapa a XXVl-a — 17 iunie 
Relonul Săvinești—Cimentul Bicaz ( 
Petrolul Moinești—Trot. Gh.-Dej ( 
U.R.A. Tecuci—Letea Bacău (
Viitorul Vaslui—Rulmentul Bîrlad ( 
Constr. Gh.-Dej—Min. comănești ( 
unirea Trie. Bîrlad—Oituz Tg. Ocna ( 
Textila Huhusi^Locomotiva Atfîlld ('

(2-3) 
(3-1) 
(2—3) 
(2-2) 
(1-3) 
(0-3) 
(1-D

(1-2)
(1—3) 
C0—6) 
(0-0) 
(1-5) 
(0-2) 
(2-2)

(0-1)
(0-2)
(3-1)
(1-1)
(0-1)
(1—3) 
(3-1)

(0—0)
(0-2) 
(1—4) 
(1-3) 
(0-4) 
(0—3) 
(1-0)

(2—2) 
(1-0) 
(0-2) 
(0-0) 
(1-3) 
(3-3)
(2-2)

(2-4) 
(0-4) 
(2-3) 
(2-1) 
(0-0) 
(2-2)
(1-1)

(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
(0-2) 
(0-2) 
(0-3) 
(2-0)

(0-2) 
(0—1) 
(0—0) 
(1-1) 
(2-3) 
(2-0) 
(1-1)

(1-2)
(1-4) 
(1—2) 
(0-0) 
(1-1) 
(1-0) 
(1-1)



ÎNSEMNĂRI DIN SALA TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH

DE LA MANEVRA POZIȚIONALĂ
LA ATACUL DEZLĂNȚUIT

I. NĂSTASE SI I. TIRIAC DEBUTEAZĂ 
VICTORIOS ÎNTR-UN NOU TURNEU

FIȘIER

ONDREJ NEPELA (Cehoslovacia)

Cele cinci remize consecutive cu 
care Florin Gheorghiu a început tur
neul internațional de la București 
au decepționat oarecum pe admirato
rii marelui nostru maestru. Desigur, 
există explicații ale acestui start mai 
puțin concludent. în primul rînd, 
Florin Gheorghiu se află după un 
sezon foarte greu, joacă aproape ne
întrerupt (și cu remarcabile succese) 
din vara anului trecut. Apoi, aici în 
Capitală, el i-a întîlnit în primele 
cinci runde pe cei mai puternici par
ticipant! la concurs. In sfîrșît, în par
tida cu Knaak (din prima rundă), 
Florin a avut o situație cîștigată, pe 
care a stricat-o In criză de timp și 
faptul acesta i-a influențat moralul.

în general, urmărindu-1 pe liderul 
eșichierului nostru, constatăm ia el 
<> foarte îmbucurătoare maturizare a 
jocului, creșterea considerabilă a ni
velului de înțelegere a șahului, ceea 
ce îi 
marii

permite să lupte de 
jucători al lumii.

la egal cu 
Florin Isi

FLORIN GHEORGHIU
construiește poziții solide, greu vul
nerabile, pregătește atacurile mi:, i- 
țios și logic. (El obține avantaje dar, 
din păcate, uneori, nu mai găsește 
resurse de forță pentru a le mate
rializa). Partida cu Ostoici. cîștigată 
In runda a 6-a, este foarte semnifi
cativă ’în acest sens și anume, cum 
o presiune aparent mică, obținută 
în deschidere, se transformă treptat 
într-o ofensivă decisivă. Să precizăm 
că Ostoici este un maestru interna
țional iugoslav bine cotat, cunoscut 
pentru pregătirea teoretică șl tenaci
tatea sa.

S-a jucat (Gheorghiu cu albele) 
varianta de schimb a gambitului da
mei :

1. d4 C16. 2. c4 e6. 3. Cc3 d5, 4. 
c:d5 e:d5, 5. Ng5 (Sistemul acesta, 
destul de vechi este mai puțin simpla 
decît pare la prima vedere. Al’’-I 
obține un avantaj mic, dar persis-

tent, adică exact ce-i place lui Florin 
Gheorgliiu) 5.. .Ne7r 6. «3 Cbd7, 7.
Dc2 0—0, 8. CI3 TeS, S. Nd3 c«, 10. 
(i—0 g6, 11. Tbl (După această des
chidere, care a urmat perceptelor 
cele mai clasice ale teoriei albul și-a 
atins scopul ; situația pe flancul re
gelui este fixată, așa că se pot în
cepe operațiunile pe aripa damei), 
11. ..Ce4, 12. N:e7 D:e7, 13. b4 C:c3, 
14. D:c3 Cb6, 15. Tfcl Ne6, 16. Cd2. 
(Toate piesele albe sint transferate 
spre noul „front"). 16.. .«6. 17. Cb3 
Cc8 (Negrul, redus la pasivitate, es:e 
obligat să adopte această tactică de 
așteptare, urmărind doar să ghiceas
că unde va încerca adversarul său 
străpungerea), 18, Cc5 Cd6, 19. a4 

-Tec8. (Planează tot timpul amenin
țarea diverselor combinații legate de 
sacrificiul pe „b7“ și distrugerea liniei 
de pioni de pe aripa damei), 2».Tb2! 
(Foarte important, pentru a nu per
mite schimbul nebunului de alb, pie
să extrem de activă) 28.. .Nf5, 21. 
Nfl Tc7 (Strategia marelui maestru 
a fost impecabilă. Piesele sale do
mină tabla. Pînă și nebunul din „fl“ 

rol activ, controiînd diago- 
împiedicînd atît pătrunderea 
cit șl înaintarea b6. încerca- 
a juca b5 ar duce după a:b5, 
o slăbiciune cronică pe „c6“.

are un 
nala și 
calului, 
rea de 
a:b5 la 
probabil fatală. Și totuși, realizarea 
avantajului în această poziție nu este 
de loc simplă. Florin Gheorghiu va 
găsi o cale surprinzătoare, spărgînd 
centrul și declanșind atacul la rege), 
22. 13 Te8, 23. Tel DdS. (Cu intenția 
de a dubla turnurile pe coloana „d"), 
24. aâ ! (O hotârire adine gindită. 
Albul blochează flancul damei, ame
nință din nou sacrificii pe „b7“ sau 
.a6", cu înaintarea rapidă a pionilor 
săi) 24.. .NcS, 25. e4! Tce7. 24. ej î 
i«. 27. 14 M5, 28. D(3 I:e5, 2». d:e5 
Tfî. 30. Tdl Ce4 (Momentul ofensivei 
generale a sosist. Vezi diagrama) 

s4! (înaintea decisivă. Nebunul 
poate pleca din cauza pierderii 
Ini, iar la 31...Cx5, urmează 32.

g:f5 Ce*. 33. f6! cu poziție cîștigată. 
Negrul se decide si sacrifice nebu- 
r.ul — soluția cea mai rezonabilă — 
si să obțină pentru el cit mal mulți 
pioni) 31. ..N:g4. 32. D:g4 C:c5. 33. 
b:c5 D:a5, 34. e*! ? (Furat de atac, 
Gheorghiu neglijează apărarea pio
nului ^c5‘, dind emoții asistenței. 
Mai prudent era de jucat întîi 34. 
Tel) 34. ..D:c5 + , 35. Rhl Tg7, 36. 
Nd3 Dd4, 37. Tg2 DI6. 38. Tdgl (Al
bul mai Iasă un pion. Adversarul său 
are acum 4 pentru piesa 
3«...T:e6, 39. " ~ ‘
această 
timpul de _ 
este pierdută. La: 40.. .h6. 41. Dc8 + 
Df8, 42. Dh3 Df4. 43. Tfl ; ‘
41. N:g6 (amenință 42. Dc8- Df8, 43' 
Nhî-Ț) 41. ..Te8, 42. Nh-'- !

G partidă foarte interesantă, în
cepută într-o manieră pozițională 
și Încheiată cu un final furtunos !

OSTOICI

Cramer (Republica Sud-A-

(Virginia), 
cu 7—6. 

Paul Ger- 
dispus cu 

John

7—5 ;
fricană) — Pinto Bravo (Chile) 7—6, 
1—6. 6—3 ; Gisbert (Spania) — 
Kalogheropoulos (Grecia) 5—7, 6—4, 
6—3.

AL CIRCUITULUI „INDOR

GHEORGHIl’

VOLEIBALISTELE MAGHIARE

CUPA

F.C. SANTOS PIERDE

13 (Agerpres). — In localitatea 
Apeldoorn s-a încheiat turneul 
Cupei campionilor europeni- la

(Agerpres). — C.ontinuîn- 
în Europa, echipa brazi-

NEW YORK, 13 (Agerpres). — 
Tenismenii români Ilie Năstase șl 
Ion Țiriac au debutat cu victorii 
in concursul internațional pe teren 
acoperit de la Charleston 
Ion Țiriac l-a eliminat 
2—6, 6—0 pe americanul 
ken, iar Ilie Năstase a 
6—3, 6—4 de australianul 
Cooper. Americanul Slewart a cîș
tigat cu 7—6. 6—2 partida cu Tra
ian Marcu (România). Alte rezul
tate înregistrate : Mei Ier (R.F. Ger
mania) — I. Fletcher (Australia) 
6—3, 4—6, 6—4 : Fassbender (R.F. 
Germania) Estep (S.U.A.) 6—2.

CAIRO 13 (Agerpres). — Cunos
cutul tenisman Ismail el Shafei 
(Republica Arabă Egipt) a cîștigat 
turneul internațional de la Cairo. 
In finală el l-a învins cu scorul de 
fi—4, 6—8. 6—3, 6—3 pe francezul 
Patrick Proisy. Meciul a durat 
aproape 3 ore. In finala probei fe
minine. sovietica Marina Ciuvîrina 
a dispus cu 2—6, 8—6. 3—4 (aban
don) de italianca Lea Pericoli.

AU CÎȘTIGAT
CAMPIONILOR EUROPENI"

HAGA, 
olandeză 
final al . __ _____
volei feminin. Trofeul a fost cîștigat de 
echipa maghiară M.I.U Budapesta, care, 
în ultimul joc, a învins cu scorul de 
3—1 (15—1, 15—17. 15—8, 15—6) pe Start
Lodz. Dinamo Moscova, care a ocupat 
locul doi. a învins cu 3—1 pe Dynamo 
Berlin. De remarcat că echipa M.I.M. 
Budapesta a terminat neînvinsă compe-

Am cunoscut mulți patinatori 
care au îmbrățișat această ra
mură sportivă și au reușit să 
urce treptele măiestriei pentru 
simplul motiv — destul de „pro
zaic" — că-și aveau domiciliul 
în apropierea patinoarului. Este 
'și cazul marelui campion ceho
slovac Ondrej Nepela. S-a năs
cut la 22.1.1951, la Bratislava, 
iar părinții săi locuiau pe 
stradă învecinată cu L-l--— 
„Zimny Stadion". Tatăl lui On- 
drik. suporter înfocat al echipei 
de hochei Slovan Bratislava, își 
aducea, duminicile, la patinoar 
fiul in cărucior....

La 4 ani. viitorul campion al 
lumii a făcut cunoștință cu ghea
ța. Este remarcat chiar după 
încheierea primului sezon ele 
„inițiere" în patinaj și răpit ho
cheiului spre care se îndreptase, 
după intenția tatălui. Gabaritul 
său de azi (1.71 m ; 64 kg) arată 
că alegerea se impunea oricum. 
Hilda Mudra, prima Și singura 
sa antrenoare. i-a întrezărit ca
lități deosebite pentru sportul 
piruetelor și al cercurilor dese
nate cu muchea patinei.

își face debutul internațional 
în patinajul artistic la vîrstă 
fragedă — 13 ani. Primul său 
rezultat înregistrat : locul... 22 
la „Olimpiada albă". Innsbruck 
’64. Doi ani mai tîrziu, a urmat 
insă un salt soectaculos pe locul 
6 la C.E. desfășurate în orașul 
său natal. Apoi, pășește pe po
diumul întrecerii continentale, 
medaliat cu bronz la Ljubljana 
’68. în sfîrșit. urmează consacra
rea definitivă — locul întîi la

: 0
faimosul

..Europene" (Garmisch ’69). per
formanță obținută de cinci ori 
pînâ acum. De trei ori campion 
mondial (Lyon ’71. Calgary 
Bratislava ’73) și o dată cîștigă- 
tor al aurului olimpic (Sapporo 
’72). O impresionantă colecție de 
trofee...

Ondrej Nepela se retrage din 
activitatea competițională. în 
plină glorie sportivă. Ce va 
urma ? El își termină studiile 
superioare ia facultatea de 
drept a Universității Comenius 
din Bratislava. Apoi, rțu este 
exclus ca să-l revedem pe ma
rele campion în spectacolele pe 
gheață, sau în calitate de antre
nor. Patinajul cehoslovac și cel 
mondial are nevoie de Nepela !

KLAUS-PETER THALER (R. F. G.)

•o

pierdută t)
f:g6 și .în 
a depășit

fa Tea, 40. 
poziție negrul ..._ ,
gîndire. Oricum, poziția sa

40. . .h;g6,

Voleriu CHIOSE

ALEXANDRA NICOL AU CONTINUA SA CONDUCĂ
IN TURNEUL DE LA BELGRAD

13 (Agerpres). — 
în turneul internă
ri? șah de la Bel- 
Alexandra Nieolau

BELGRAD. 
După 7 runde, 
țional feminin 
grad conduce 
(România) cu 6 puncte, urmată de
Veroczi (Ungaria) — 3* , puncte și 
două partide întrerupte. Katia Jo- 
vanovici (Iugoslavia) 3* ■> puncte (1).

Kozlovska (U.R.S.S.) 3 puncte (2). 
In runda a T-a, Alexandra Ni cal a a 
ten piesele negre) a remizat cu ma- 
estra iugoslavă MilirojevicL Egali
tatea a fost consemnată și în parti
da Pihailici—Veroczi. Restul parti
delor s-au întrerupt.

99

m

In această imagine din setul de fotografii recepționat de la campionatele 
europene de atletism „indoor" de la 
atletă bulgară Popka Ivanova (prima 
de sosire în proba de 800 m plat, cu

2:02,65. In urma ei: Rost (R.D.G.), 
(Bulgaria).

Rotterdam, o vedem pe excelenta 
din stingă) treeînd victorioasă linia 
un nou record mondial de sală — 
Skowronska (Polonia), Zlateva 

Foto : ASSOCIATED PRESS

INTILNIR1 INTRE SPORTIVII

LA LONDRAî
LONDRA. 13

du-și turneul .. ,
liană de fotbal F.C. Santos, în compo
nență cu celebrul Pele. a jucat la 
dra în compania * ”
activează în liga secundă. Peste 
de spectatori au urmărit această 
nire. încheiată cu scorul de 2—1 
în favoai-ea fotbaliștilor englezi. Gazdele 
au deschis scorul prin Pinkney. în mi
nutul 35. Pele a egalat în minutul 60, 
transformînd o lovitură de la 11 m. 
Punctul victorios al gazdelor a fost rea
lizat în minutul 83 de Steve Earle. 
Aceasta a fost cea de-a doua înfrîngere 
suferită de Santos din cele 12 meciuri 
susținute în cadrul acestui turneu.

echipei Fulham,
Lon- 
care 

30 ooo 
întîl- 
(1-0)

Crys- 
mar- 

s-a

în cartierul 
tal Palace din 
ginea Londrei 
disputat anul acesta

cea de a 24-a edi
ție a campionatului 
mondial de
In proba rezervată 
amatorilor, 
a revenit 
surprinzător 
nespecialist al aces
tei discipline, ciclis
tului vest-german 
Klaus-Peter Thaler, 
cunoscut îndeosebi 
ca un excelent ruti
er, cu un sprint ire
zistibil. Această din 
urmă calitate i-a și 
asigurat de fapt vic
toria în finalul în
trecerii urmărită de 
12.000 de spectatori

ciclocros.

victoria 
în mod 

unui

ne- 
ad- 

spe- 
Ro- 

Și 
Dedeckere, 

mondiali

și sub privirile 
putincioase ale 
versarilor săi, 
cialișlii belgieni 
bert Vermeire 
Norberț 
campionii
ai ultimilor ani.

Klaus-Peter Tha
ler s-a născut la 14 
mai 1949. la Wester- 
wald (R.F.G.) și este 
student în științe so
ciale și pedagogice 
El a obținut titlul 
de campion mondial 
amator de ciclocros 
în fața altor 51 de 
concurenți din

IUGOSLAVIEI Și
La sediul Uniunii de Cultură Fi

zică și Sport din Belgrad a fost 
parafată convenția privind întîlni- 
lile sportivilor din Iugoslavia și 
R.P. Chineză. în cursul acestui an. 
Conform înțelegerii, un prim lot de 
26 înotători și înotătoare din R.P. 
Chineză se va pregăti în cursul 
lunii iulie în Iugoslavia. în același 
timp. în R.P. Chineză se vor an
trena și vor susține mai multe par
tide selecționatele masculine și fe
minine de baschet al Iugoslaviei 
Ircai—iunie), ca și loturile de gim
nastică (iulie).

Această convenție vine ca urmare

SUS1

OCHIUL DRACULUI" Șl NECAZURILE
COMITETULUI OLIMPIC AMERICAN

Criza care bîntuie cercurile olimpice americane este vtilă de urmărit 
(și interesantă). Acolo, pe cele trei etaje ale sediului Comitetului ciin.pic 
al S.U.A., din clădirea de pe 5th Avenue din New York, la umbra imen
sului Empire State Building, liniștea e mereu tulburată în ultima vreme. 
Membrii comitetului se simt umiliți nu numai de înălțimea uriașilor 
zgirie-nori vecini, ci mai ales de numărul atacurilor Pe care au fost 
nevoiți să le suporte de la un timp

întîi a fost hilara poveste a 
adormirii sprinterilor americani în 
Satul olimpic, în timp ce pe sta
dionul din Miinchen se desfășurau 
sferturile de finală ale probei de 
100 m. Apoi a fost incriminară asis
tența medicală, care n-a fost în 
stare să evite descalificarea — pen
tru doping — a învingătorului olim
pic la înot, Rick Demont. A urmat 
rușinea dezicerii orașului Denver 
de la sarcina organizări. Jocurilor 
Olimpice de iarnă din 1976. pre- 
cum și improvizatele soluții (de alt
fel șubrede și înfrînte) cu candi
daturile localităților Salt Lake City 
și Lake Placid.
AGONISELI...

Prima urmare 
fost schimbarea 
mitetului olimpic 
ford Buck, un fermier modest cu 
sediul la Denver (ceea ce nu e lip
sit de semnificație ’), a lăsat locul 
lui Philip O. Krumm, fostul prim- 
vicepreședinte. un industriaș în 
vîrstă de 6'7 de ani. din Kenosha 
(statul Wisconsin) — care i-a sa
lutat pe boxerii români, la Lake 
Geneva, cu prilejul turneului lor 
american din 1971. •

Noua conducere nu 
lipsită de griji. Ba, 
Punctul culminant al 
cate a fost marcat de

CU PUȘCULIȚA 
a acestor fapte a 
președintelui Co- 

(U.S.O.C.). Clif-

-a

este nici ea 
dimpotrivă, 
crizei evo- 
ieșirea din

încoace.

U.S.O.C. a puternicei federații a 
sportului universitar N.C.A.A. (Xa- 
tional Collegiate Athletic Associa
tion) și de înființarea așa-zisului
Comitet pentru ameliorare olim

pică". N.C.A.A. este — alături de 
A.A.U. (Amateur Athletic Union) — 
cea mai puternică organizație spor
tivă. dintre cele 37 afiliate la 
U.S.O.C. Dar încercarea sportului 
universitar de a obține mai multă

BUSINESS SAU
Mult mai neplăcut a fost însă 

faptul că stația de televiziune 
C.B.S. s-a hotărit să dezvăluie cum 
au fost folosite sumele strinse din 
dania publică. S-au cheltuit : 1.6 
milioane pentru Miinchen. aproape 
un milion pentru Sapporo, un mi
lion pentru Jocurile panamericane 
de la Caii (1971). 1,5 milioane pen
tru administrație și 2 milioane pen
tru promovarea talentelor. Dar 
suma cea mai mare — 2,5 milioa
ne — a fost investită nu în sport, 
ci în acțiuni și în împrumuturi pe 
termen lung. în diverse speculații 
financiare. Conducătorii olimpici 
americani — potrivit aprecierii a- 
genției de presă elvețiene „Sport
ing* — și-au tratat deci misiunea 
„ca un business, nu ca un mana
gement sportiv".

Reacția opiniei publice americane

probieinfluență in problemele olimpice 
este sortită eșecului, de vreme ce 
U S.O.C. reprezintă sing- institu
ție recunoscută da CJ.O. si se bu
cură. pe de altă parte, 
nul oficial al statului, c 
tr-o lege votată in 1950

De fapt, 
bani Comitetului olimpic. < 
jinx de pildă, acțiunea act 
sirin^ere — prin cheia publici 
a fondurilor olimpice. Astfel 
1969 și 
care 
rica.

însă, 
tei î 
milion

MANAGEMENT ?

a unor înțelegeri perfectate 
cursul anului trecut, cînd s-au 
cut de asemenea schimburi 
sportivi între cele două țări.

UN CANDIDAT

FAIR PLAY“

HOCHEIȘTII NORVEGIENI
IN GRUPA CCONDUC

MONDIALELORA
HAGA. 13

LA „TROFEUL

(Agerpres). — în 
ferite orașe din Olanda au conti
nuat întrecerile campionatului mon
dial de hochei pe gheață, grupa C. 
Selecționata Ungariei a dispus cu 
scorul de 7—1 (2—1. 1—0, 4—0) de 
echipa Franței. Bulgaria a între
cu' cu 2—1 (1—1, 1—0. 0—0) selec- 
t.onata Danemarcei, iar Norvegia 
a d.-pus cu 4—0 (2—0, 1—0. 1—0) 
de echipa RP- Chineze. Formația 
Glance: a cîștigat cu scorul de 
13—3 jocul cu Anglia.

După desfășurarea acestor întîi— 
niri. pe primul loc în clasament se 
află Norvegia cu 6 puncte, urmată 
de Ungaria — 4 puncte, Olanda — 
4 puncte. Franța — 4 puncte. Bul
garia — 3 puncte, R.P. Chineză — 
2 puncte. Danemarca — 1 punct și 
Anglia — zero puncte.

HALTEROFILII DE LA STEAUA VICTORIOȘI IN R. D. G.
Halterofilii clubului Steaua s-au îna

poiat din R.D. Germană, unde au întîlnit 
formația Vorwarts Leipzig. Sportivii ro
mâni au cîștigat întrecerea disputată la 
Torgau, cu scorul de 6—3. Dintre halte
rofilii militari au obținut victorii : Z. 
Fiat — 197,500 kg (85; 112.5). S. Dinică — 
212 500 kg (92,3; 120), V. Rusu — 200 kg

(80: 120). Rezultatul mai slab decît po
sibilitățile sale se datorește faptului că 
sportivul român a concurat incomplet 
restabilit în urma unui accident — Al. 
Popovicî — 235 kg (100; 135), C. Dumitru 
_ 280 kg (125; 155) și V. Dcac — 310 kg 
(140; 170).

Pilotul englez Mike Hailwood ește au
torul unui act de mare omenie intr-o 
situație aproape disperată, care ar fi 
putut să aibă urmări dintre cele mai 
tragice. Cu prilejul celei mai recente 
curse din cadrul Marelui Premiu pe 
1973, cea de la Kyalami, cunoscutul pilot 
elvețian Clay Regazzoni a suferit în al 
treilea tur un accident care ar fi putut 
să-l coste viața. Mașina sa a intrat în 
coliziune cu cea a Iui Charlton, care — 
se pare, dintr-o eroare de pilotaj — 
pornise într-o mișcare de rotație in ce
lebra curbă de la Crowthome. în ace
lași accident au fost angrenați, din cau
za vitezei și a distanței foarte miel pe 
care erau înșiruite automobilele, Regaz
zoni. 'Hailwood, Hulme și Cevert. Cel 
mai puternic șoc l-a resimțit Regazzoni, 
a cărui mașină a luat foc. în timp ce 
acesta era încă la volanul mașinii sale, 
iar cei doi comisari (priviți fotografia) 
parcă nu aveau curajul să se apropie, 
pilotul englez Mike Hailwood (in dreap
ta), după ce el însuși a ieșit cu greu 
din mașina sa. nu a stat deloc pe gin- 
duri si a alergat în ajutorul adversaru
lui aflat fără cunoștință în mijlocul flă
cărilor. Extinctoarele s-au dovedit însă 
ineficace. Atunci — sfidînd pericolul 
iminent de explozie, care ar fi pericli
tat și viata sa — Hailwood s-a hotărît 
să-l scoată cu propriile-i brațe pe Re
gazzoni din chingile care îl țineau pri
zonier. După cîteva minute de eforturi, 
în care s-a ales el însuși eu arsuri la 
brațe. Hailwood a reușit, cu ajutorul 
comisarilor de pistă, să-l salveze pe 
Regazzoni. Acesta nu s-a ales pînă la 
urmă decît cu răni ușoare, si după 
cîteva zile a putut ieși din spital.

datorită 
prin
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PENTRU BRAZILIA!

a fost 
candida 
sint 
fiecare atlel 
concursurile de selecție preolimpii 
de la Eugene, a tiebuit să plăleas 
că* anticipat, pentru sejur și între
ținere, 150 de dolari. Chiar 
încă din țjrima zi a fast e 
in preliminarii și deci silit s; 
acasă, atletul nu și-a mai i 
tat banii depuși... Agenția 
mai sus menționează că 
U.S.O.C. posedă si un fond de aju
torare în cazuri deosebite. în 1972 
nici un cent n-a fost cheltuit din 
acest fond. Or. toată lumea știe că 
printre sportivii fruntași ai State
lor Unite există destui cu o situa
ție materială nu tocmai de invi
diat...

din S.U.A. 
sprijiniți material. De p’.id 

care a participat

citată
deși

TELEX • TELEX • TELE X • TE
La Hartford (Connecticut) a luat stirșit meciul de 
tenis S.U.A. — Australia. Tenismenii australieni au 
repurtat victoria cu scorul de 3—2. In excelentă for
mă, australianul Ken Rosewall l-a învins cu 6—7,
e—0. 6—4 pe cunoscutul campion american Stan 
Smith. In ultima probă a meciului, perechea John 
Newcombe, Roy Emerson (Australia) a întrecut cu 
7—6 3—6, 6—3, pe Arthur Ashe, Marty Riessen
(S.U.A.). , .
■
Schiorul norvegian Erik Haker, în vîrstă de 21 de am, 
a cîștigat proba de slalom uriaș desfășurat la Naeba 
(Japonia) în cadrul „Cupei Mondiale". El a realizat 
în cele două manșe timpul total de 3:33,10. fiind ur
mat în clasament de austriacul Hans Hinterseer — 
3:33,35 și de elvețianul Adolf Rosti — 3:33,57. După 
disputarea acestei'probe. în clasamentul „Cupei Mon
diale" pe primul loc se atlă italianul Gustavo Thoenl, 
cu 154 p. urmat de zwilling (Austria) — 147,p și Col- 
lombln (Elveția) — 131 p.
■
Motociciistul finlandez Jarno Saarinen: campion al 
Europei, a cîștigat competiția internațională 4,200 de 
mile de la Daytona Beach". Saarinen, care a pilotat 
o motocicletă japoneză „Yamaha", s-a detașat de la 
mijlocul cursei, realizînd pe cel aproape 400 km al 
circuitului o medie orară de 158 km. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat australianul Carruthers șl ameri
canul Evans, care au sosit cu o intlrziere de peste » — >.. , .......... ......... ............... ....................... .......................—__ _______ ___________________________
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1 minut. întrecerea a 
de spectatori.■
Cursa ciclistă Paris — 
rea etapei a 2-a, care
etape. In prima semietapă. desfășurată pe ruta 
Auxerre — Saulieu (103,500 km), victoria a revenit 
francezului Jacques Esclassan. cronometrat in
2 h 43:03. Belgianul Leman a terminat învingător in 
cea de-a doua semielapă, Saulieu — Chalons Saone 
El a parcurs 100 km în 2 h 29:13. In clasamentul gene
ral conduce belgianul Eddy Merckx, cu timpul de 
5 h 12:00, urmat de francezul Grosskost — 5 h 12:12 și 
de danezul Mortensen — 5 li 12:16. Francezul Poulidor 
se află pe locul 4. cu 5 h 12:18.■
Peste 3 000 de spectatori au urmărit la Erfurt meciul 
de box dintre selecționatele R.D. Germane și Ceho
slovac iei. Gazdele au obținut o categorică victorie, cu 
scorul de 20—2. Ambele formații au prezentat tineri 
boxeri care au fost verificați în vederea selecției pen
tru campionatele europene de la Belgrad.

fost urmărită de peste 60 000

Nisa a continuat cu deslășura- 
., a fost împărțită în două seml- 

prima semietapă. desfășurată pe 
victoria a 

cronometrat’

Cu o rundă înainte de terminarea turneului de șah de 
la Tallin, în fruntea clasamentului se află marele 
maestru sovietic Mihail Tal cu 11% puncte, urmat de 
Polugaevski ■— 10 p, Spasski, Bronstein, Keres și Ba- 
lașov 8% p„ Andersson șl Nei 7*/2 p. etc. Rezultate din 
ziua partidelor întrerupte: Keres — Pfleger 1—0; Tai

OnbCHAfl 
nPflBflfl 

comentatorilor 
coti- 

„Komsomolskaia 
un interesant 

maii

Blaiin și G. Gurkov 
moscovit

Pravada" publică 
articol consacrat ultimelor 
competiții internaționale de pati
naj artistic, lată citeva extrase din 
text :

..Încă de la campionatele euro
pene desfășurate la Koln. s-a vă
zut că in toate disciplinele patina
jului artistic există o predominanță 
a sportivilor din țările socialiste, în 
special a celor din U.R.S.S., R. D. 
Germană și Cehoslovacia. Acesta 
este un succes aproape logic. ..îi 
invidiez pe antrenorii din Uniunea 
Sovietică și din alte țări socialiste" 
— ne-a declarat cu amărăciune cu-

născutul
Erich Zeller, care a continuat : ..Ei 
au posibilitatea unei mari selecții 
printre talente și pot crea din plin, 
sprijinindu-se pe această masă. La 
nci. în schimb, predarea patinajului 
artistic costă foarte scump. Accesul 
spre patinoare nu este deschis celor 
talentați. ci doar copiilor cu 
rinți înstăriți".

într-adevăr școala sovietică 
patinaj artistic înseamnă mii 
fete și băieți, care-și desenează 
cn aplicație figurile pe gheață. A- 
ceste fete și acești băieți sint ga
ranția succeselor sovietice la recen
tele competiții".

pă-

de 
de

într-un recent interviu
acordat cotidianului belgrădean de 
specialitate ..SPORT", celebrul fot
balist brazilian Nunez de Olivera, 
cunoscut sub numele de Gerson, de
clară printre altele : „Nu stimez prea 
mult fotbalul european ! Cînd joc 
împotriva europenilor, urechile mele 
aud tot timpul „muzica oaselor". 
Fotbaliștii continentului dv. „o- 
moară", „pălmuiesc", „chinuie" 
mingea în joc. Spre deosebire de 
noi care ,.o alintăm", „o mîngîiem". 
Noi jucăm ! Dar viitoarea ediție a 
Mundialului se dispută în Europa 
și va fi pentru noi foarte, foarte 
greu. La Miinchen gazdele sint una 
din favorite, pentru că în Mexic, 
după echipa Braziliei, cea a R. F. 
Germania a jucat cel mai bine. 
Beckenbauer, Overath, Milller și

rcnpRicxti nHCT

comp, vor face totul ca să-și valo
rifice șansa. Și totuși, nu mă tem 
pentru soarta trofeului pus în joc. 
Tinăra echipă a. lui Mario Zagalo 
va triumfa din nou! Jocul și va
loarea — elementele principale 
— sint de partea noastră Doar 
clima și publicul, de partea gazde
lor. In afara Braziliei și a R. F 
Germania, pentru supremație vor 
mai concura Anglia, U.R.S.S. și ca 
dc obicei cineva „neașteptat" se 
va amesteca în dispută. Despărți
rea team-ulul „carioca" de Pele 
înseamnă foarte mult, dar nu atîta, 
totuși, incit să pierdem titlul mon
dial. La Miinchen, deci, și al pa
trulea titlu va reveni Braziliei"...

„CIRCUL ALB
LEX©TELEX

— Ritov remiză: Balașov — Nei 1—0; Timan — Kiarner 
remiză; Andersson — Saydi 1—0.

Turneul feminin de tenis de Ia Dallas (Texas) a fost 
cîștigat de jucâtoarea Virginia Wade (Anglia). Ea s-a 
comportat peste așteptări. învingînd-o în finală cu 
6—4. 6—1 pe australiana Evonne Gooîagong. partida 
a durat o oră și a fost în permanență controlată de 
Wade, care s-a remarcat printr-un joc ofensiv.

Echipa de tenis a Mexicului s-a calificat pentru turul 
doi al „Cupei Davis" (zona nord-americană). Tenis
menii mexicani sli învins cu 4—1 selecționata Vene- 
zuelei. în ultima partidă a întîlnirii, Zarazua (Mexic) 
a dispus cLi 6—4. 6—4, G—3 de Andrews.
91
Tradiționalul raliu internațional Stuttgart — Lyon — 
Charbonnieres, a revenit pilotului francez Fiorentino. 
El a condus o mașină „Simca”. Pe locul doi, la o 
diferență de 1:10, a sosit compatriotul său Piot, care 
a pilotat o mașină Renault-Alpine". Locul trei a fost 
ocupat de Chasseuil (Franța), sosit cu o tntîrzlere de 
6:29.

S-a încheiat turneul feminin de tenis de Ia Chicago, 
în finală, australiana Margaret Court a jucat excelent, 
învingînd-o cu 6—2. 4—6. 6—4 pe cunoscuta campioan* 
americană Billie Jean King. Court s-a remarcat prin- 
tr-un joc precis la fileu și un serviciu excepțional.

• Afacere comercială înfloritoare • Activitate

sportivă demenfialâ
Probleme deosebit de interesante, 

legate de activitatea în schiul de 
mare performanță, sînt dezbătute de 
ziaristul *----------- ----- “ —
Ioanele 
„SPORT 
cităm :

„Trebuie știut că 
performanță este o afacere 
Iă înfloritoare, așa cum o 
armata de consilieri, tehnicieni, ne
gustori care gravitează în jurul a 
ceea ce se numește „Circul Alb", cu 
numai 100 de schiori din. mai multe 
țări. Schiul de Înaltă performanță a 
devenit un rentabil produs de export, 
un mijloc pentru firme de a cuceri 
noi piețe, o trambulină publicitară 
pentru industria turismului.

Sub presiunea intereselor economi
ce șî politice aflate astfel în joc, 
schiul de înaltă performanță, organi
zarea sa, mediul în care se desfă-

francez Roger Fidani în co- 
revistei

FT PLEIN
de 
AIR",

specialitate 
din care

schiul de înaltă 
comercia- 
dovedește

șoară au evoluat considerabil. Expli
cația este simplă: rezultatele spor
tive exercită o influență directă a- 
supra vînzării materialului de schi. 
Astfel se explică apariția „Cupei 
Mondiale" la schi alpin, în cadrul 
căreia eforturile federațiilor de schi, 
ale stațiunilor montane, ale fabrican
ților se conjugă pentru exploatarea 
la maximum a valorii comerciale a 
schiorilor solicitați practic tot anul.

„Cupa Mondială" are un scop eco
nomic bine definit și de aceea 
schiul este mereu mai tributar im
perativelor financiare. Astăzi, con
tradicțiile izbucnesc cu și mai multă 
evidență și pun in pericol organiza
rea sportivă a schiului de competi
ție. Prioritatea intereselor economice 
aflate în joc n-a fost ferită de nu
meroase implicații asupra concuren- 
ților și asupra organizării întreceri
lor. Există saturația provocată de o

demențială activitate sportivă, care 
îi desrădăcinează pe schiori din me
diul lor social și îi suprasolicită, cre- 
înd un climat adesea detestabil. Pe 
scurt, schiul competițional alpin a 
alunecat pe panta unui sistem peri
culos, care nu poate decît să favori
zeze apariția profesionismului, al u- 
nei comercializări sporite a acestui 
sport.

Pe de altă parte, organizarea „Cu
pei Mondiale" ridică probleme din 
ce în ce mai dificile: Efortul pe care-1 
face o stațiune pentru a organiza un 
concurs obișnuit a devenit identic cu 
acela pentru organizarea campiona
tului lumii- Cinci organizatori de în
treceri pentru „Cupa Europei" la 
schi au renunțat, pentru că au fost 
confruntate cu probleme financiare 
de nerezolvat. însă, în . sistemul de 
organizare actual al schiului de înal
tă performanță, întrecerile de tip 
„Cupa Europei". — care favorizează 
ascensiunea tinerilor schiori — sînt 
strict necesare. Altfel, elita schiului 
riscă să se sclerozeze, iar sistemul 
său organizatoric să se transforme 
definitiv într-un circuit rezervat 
pentru vreo 50 de schiori de profe
sie.

Iată unde conduce evoluția actuală 
a schiului de competiție, etnd el este 
subordonat intereselor particulare 
ale puterilor financiare".


