
i
\

ANUL XXVIII — Nr. 7359 ~ ~~ 4 PAGINI 30 BANI Z?~ :: Miercuri 21 martie 1973

HOTĂREREA PLENAREI C. C. AL P. C. R. CU PRIVIRE IA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

PE AGENDA
COMPETIȚIILOR

SPORTIVE
DE MASA

Duminica, în 
tițiile de masă 
la ordinea zilei. ..........
și tinere din întreprinderi și institu
ții, din asociațiile sportive sătești, au 
ținut să marcheze cu prezenta lor, 
marele avînt pe care îl cunoaște în 
acest prim trimestru al anului activi
tatea sportivă de masă. Iată cîteva 
din relatările transmise la redacție 
de colaboratorii și corespondenții 
noștri...

intreaga țară compe- 
s-au aflat din nou 

Elevi, studenți, tineri

RTȘNOV : Concurs popular de schi

In împrejurimile Rîșnovulul, dumi
nică au avut loc pasionante. întreceri 
de 'schi fond rezervate copiilor și ele
nilor. Iată și învingătorii:

Copii I — Ion Vintilă (Șc. gen. 1 
Rîșnov); Copii II — Cristinel Mun- 
teanu (Șc. sportivă Rîșnov); Copii III 
— Gheorghe Găină (Centrul de schi 
Rîșnov); Juniori II — Benone Cris;o- 
loveanu (Șc. sportivă Rîșnov); Juni
oare II — Maria Chlper (Șc. sportivă 
Rîșnov).

La categoriile copii și junioare II, 
distanța de parcurs a fost de 
în timp ce la juniori II de

De remarcat că toți cei 50 
curenți au terminat probele.

Organizatorii — consiliul asociației 
sportive Bucegi — au oferit diplome 
primilor clasați.

2 500 m’
5 000 în
de con-

Carol GRUIA

VALEA STRTMBA : întrecerea celor moi 
buni săritori cu schiurile

După o întrerupere de 3 ani. în lo- 
a avut loc primul concurs 

cv partieioa- 
de sportivi. 
Strîmbă (ju- 
zăpezii nu a 

lungi. Totuși.

calitate 
de sărituri cu schiurile 
rea unui număr de 30 
toți din comuna Valea 
deții! Harghita). Starea 
îngăduit sărituri prea 
cei aproape 500 de spectatori au pu
tut admira talentul cltorva tineri 
schiori, în frunte cu Cs. Benedek 
(50 m) și T. Bojko (27 m).

De subliniat faptul că de ia Valea 
Slrtmbă provin cunoscuții sportivi 
Gheorghe Vilrnoș, F. Horika, campion 
balcanic de juniori și Viima Tudor, 
campioană republicană de junioare 
pe anul tn curs.

Cs. MALNASI, coresp.

BUZĂU : Preparative pentru finala 
pe județ a „Crosului fetelor"

In vederea atragerii tinerelor fete 
în practicarea atletismului, C.J.E.F.S. 
Buzău, în colaborare cu Comitetul 
județean al U.T.C., Inspectoratul șco
lar județean și Consiliul județean al 
organizației pionierilor a organizat 
o.competiție de masă intitulată «Cro
sul fetelor".

începută în prima decadă a lunii, 
cu Întreceri pe clase, competiția se 
va încheia cu etapa județeană, pro
gramată pentru data de 1 aprilie.

„Crosul fetelor1' se adresează tine
relor cuprinse între 10 și 19 ani. Or
ganizatorii vor decerne diplome și 
medalii primelor clasate In etapa ju
deț -ană.
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IMPUNE UN NOU STIL
SUB SEMNUL ÎNALTEI
Recenta Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.K. cu privire la dezvoltarea 

continuă a educației fizice și sportului acordă • atenție deosebită 
problemelor sportului dc performanță din țara noastră. De altfel, un 

capitol al importantului document de partid se referă la acest domeniu 
exprimînd, în mod clar, sarcinile și măsurile ce se impun pentru asigura
rea cadrului organizatoric corespunzător cerințelor, pentru depistarea și 
selecționarea celor mai talentați dintre tinerii sportivi, pentru creșterea 
continuă a npvelului valoric al rezultatelor, in așa tel ea ele să fie. intr-a
devăr, competitive pe plan internațional, pentru reprezentarea eu demnitate 
a sportului românesc peste hotare.

Prin grija partidului și statului, 
în țara noastră există astăzi condi
țiile necesare pentru ca tinerele ta
lente să se poată afirma, pe pn- 
național și internațional, ir, ce'.e na, 
diferite domenii de activitate, potr.v.t 
aptitudinilor și dorințelor lor. ana— 
cu satisfacție de succesele repvto- 
te de tineri matematicien.. fizteten.. 
muzicieni etc.. în confruntări t_ se
meni ai lor din toată lumea. Activi
tatea sportivă constituie de aseme
nea, un cadru organizat pentru evi
dențierea și afirmarea tinerilor eu 
aptitudini de a deveni adevărati 
performeri, ca șt pentru termarea 
lor corespunzătoare pe piaauri aml- 
tiple.

Există, indiscutabil srat.e in pri
mul rind școlii, posibilitatea ca tot: 
tinerii să practice in mod orga-.tat 
și continuu excrețiile f.zzce. să de
prindă alfabetul diferitelor sporturi, 
să se întreacă fi sâ-s. staKească. 
eventual, preferințele pentru o ra
mură sau alta a sportului, căreia 
să-i dedice o parte a preocupărilor 
lor din timpul fiber. Diferitele com
petiții la nivelul riaset. al școlii, 
permit profesorilor de educație fizi
că observarea atentă a evoluție e- 
ievilor lor, a felului in care exerci
țiul fizic contribuie la dezvoltarea 
armonioasă șî la in tir. rea sănaiătn 
acestora și ajută la depistarea ce
lor cu înclinații, a celor na. dotați 
pentru o activitate superioară, care 
să fie selecționați și pregăti;: mai 
apoi, corespunzător cerințelor spor
tului de performanță. Școala este, 
deci, izvorul nesecat de talente și 
pentru activitatea sportivă, iar pro
fesorii de educație fizică sint cei 
care, înaintea tuturor, pot sluji cu 
eficiență maximă Ia cizelarea aces
tor talente pentru sportul de per
formanță. De aici izvorăște, desigur, 
și atenția pe care Hotârîrea Plenarei 
C.C. al P.CJR, o acordă dezvoltării 
educației fizice și sportului școlar 
și universitar.

De felul în care profesorii au în
țeles să-și exercite acest rol a de
pins in mare măsură creșterea unor 
tineri de nădejde, care au avut 
drum larg deschis in loturile repu
blicane de juniori și seniori, au pu
tut evolua chiar și în întrecerile 
din cadrul Jocurilor Olimpice. Tre
buie să recunoaștem, insă, deschis

tinerilor 
de aten- 
profesori 
care re
in tnul-

cu

✓

M

Marele cros popular al tineretului timișorean, desfășurat duminică, cu 
participarea a peste 5 000 de eleve și elevi, s-a bucurat și de o emoțio
nantă festivitate de premiere. Primilor clasați le-au fost oferite diplome 
și premii în obiecte utilitare. Iată un aspect de la premierea primelor 
trei clasate in proba rezervată fetelor (cat. I). De la stingă la dreapta: 
Mariana Petrescu (Lie. 4) — locul II. Geta Gazibara (Lie. 1) — locul I 

și Ana Ardeleanu (Lie. 4) — locul III
Foto ; Dan ȚÂRAN Timișoara

DE MUNCĂ
EXIGENTE
de exigență pe care o manifestă 
și antrenorii lor, felului greoi,

sei 
ei 
sporadic, în care cuceririle științei 
și-au făcut Ioc în procesul instruc
tiv, a pasiunii fragile, față de ac
tivitatea căreia i s-au dedicat unii 
sportivi, cadre tehnice, activiști 
ai mișcării sportive.

Este un fapt cert că drumul spre 
performanță nu este niciodată drept 
și neted, ceea ce presupune că pen
tru a-1 parcurge este nevoie de mul
tă dăruire, de pasiune, de renun
țări și chiar de anumite sacrificii. 
Sportul este, desigur, o activitate 
oenevolă. dar cei care i s-au dedi- 
tat trebuie să se supună, de bună 
voie și în mod conștient, tuturor ri
gorilor pe care le 
performanță. Altfel 
junge la un record 
titlu de campion al 
lumii, la o medalie 
tuj;, iată că acest adevăr, de care 
toți — sportivi și antrenori, sînt 
convinși, nu este tradus în realita
te potrivit cerințelor actuale ale 
sportului de performanță. De aceea 
se și constată 
noștri fruntași 
că cu cea mai 
toți antrenorii 
lor lor volumul de muncă 
necesar marilor rezultate. în 
privință, Hotârîrea Plenarei 
P.CJl. a stabilit ca într-un 
corespunzător. C.N.E.F.S. să 
reze norme de activitate și 
care sportivă care să fie obligatorii

implică marea 
nu se poate a- 
mondial, la un 
Europei sau al 

olimpică. Și to-

că nu toți sportivii 
înțeleg să munceas- 
mare hotărîre, că nu 
noștri pretind elevi- 

absolut 
această 
C.C. al 
termen 
elabo- 

clasifi-

(Continuare în pag. a 4-a)

NUMEROASE ZONE 
PENTRU SPORT SI AGREMENT 
VOR FI PUSE LA DISPOZIȚIA 

CETĂȚENILOR
Răspunsul tovarășului MARIN NĂSTASE, prim- 
vicepresedinte al Consiliului popular municipal 
Craiova, la raidul anchetă publicat in ziarul 

nostru de ieri

Coasiâerînd mișcarea de edscatie fizică și sport ca un excelent 
mijloc de formare s modelare * personalității oamenilor. cu 
multiple efecte favorabile asupra sănătăți: tuturor cetățenilor 

și, in spec-al. a tinerei seneratfi. Constitui popular municipal Cra
iova. conștient de sarcinile re-: revin in acest sens — care st-au 
cis-t o nouă expresie în recenta Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea eontinoA a educației fizice și aportului — 
acordă activității soorfive mpcettnia enremtă.

Așa cum a remarcat si ancheta ziarului -Socrtul". in noile car
tiere există destul de multe terenuri afectate pentru joaca copiilor, 
pentru sport și agrement. Trebuie. insă, să rvcunoaștesn. cu părere 
de rău. că unele au devenit, datorită lipse-, de spirit gospodăresc, 
inutilizabile, deși s-au investit fonduri însemnate pentru dotarea 
lor cu aparatele necesare Ați amintit de terenul existent Hngă olo- 
bul C3 din calea București ca fiind necorespunzătcr. E drept, situa
ția este așa cum ați prezentat-o. Dar. întreb la rindui meu de ce 
cetățenii de aici nu s-au dovedit mai întreprinzători ruvelind sin 
guri pâmintul — adus special pentru ridicarea nivelului terenului, 
supus altfel inundațiilor — fără a mai aștepta intervenția munici
palității ? Situația se repetă șț în cazul celor ce locuiesc în bl xrul 
A 6 din același cartier. Sau, de ce proprietarii vilelor din Parcul 
Pușkin așteaptă să vină edilii ca să construiască aici un solar și nu 
trec ei singuri la treabă ?

Din cele afirmate mai înainte vreau să se înțeleagă că cetățenii 
trebuie să sprijine mai mult Consiliul popular în strădaniile sale 
de a realiza perimetre destinate mișcării în aer liber, deoarece, in 
cele mai multe cazuri, aportul și inițiativa locuitorilor sint hotări- 
toare pentru ca terenurile să devină practicabile in ci: mai scurt 
timp. Spre exemplu, la asociația C.T. 3 se pregătește un loc de dis
tracție și agrement, materializîndu-se astfel propunerile locuitorilor 
de aici. Dar, este la fel de adevărat că nid aceștia nu pot r—Hn 
lucruri utile dacă nu-i sprijinim cît mai eficient.

Craiova a ocupat în ultimii cinci ani, în cadrul întrecerii patrio
tice între comunele și orașele patriei, numeroase locuri fruntașe.

DUPĂ „SPART AC HI ADA DE IARNĂ A ARMATELOR PRIETENE"

DAR DINCOLO DE CRISTLA Șl FONTANA?
Litrecerle de la Pamporovo au relevai vechile carențe din pregătirea schiorilor

La Pamporovo (Bulgaria), s-a în
cheiat, nu de mult, a IV-a ediție a 
„Spartachiadei de iarnă a armate
lor prietene". La întrecere au fest 
prezente 8 delegații de schiori din 
Uniunea Sovietică, R.P. Mongolă, 
Polonia, R.D. Germană, Ungaria, 
Cehoslovacia, Bulgaria și România.

Delegația României a prezentat 
concurenți în toate probele incluse 
în program, exceptînd doar săritu
rile de la trambulină. Vom începe 
cu evoluțiile schiorilor alpini, în 
care ne puneam mari speranțe, aș- 
tepînd o comportare pe măsura ta
lentului sportivilor noștri care au 
format grupul slalomiștilor și cobo- 
rîtorilor. în prima probă — coborî- 
rea — Dan Cristea, Gheorghe Vul

pe, Constantin Văideanu și ceilalți 
au ocupat locuri modeste. Scuza 
că nu au avut „în picioare" nici o 
cursă de acest gen nu este funda
mentată, deoarece Cristea și Vulpe 
au participat, în acest sezon, la o 
îndelungată perioadă de pregătire 
și la concursuri peste hotare. Or, 
primul dintre români, Vulpe, a ocu
pat abia locul 8.

Slalomul uriaș nu ne-a adus nici 
el satisfacțiile pe care le doream. 
Cristea s-a clasat al V-lea, iar cei
lalți de la locul XII în jos. în sfîr- 
șit, ultima întrecere, slalomul spe
cial, a confirmat valoarea recunos
cută a lui Dan Cristea — ocupan
tul locului I — dar aceasta nu 
a șters impresia nefavorabilă lă-

noțtn
sată de schiorii alpini români, de 
la care se așteptau performanțe 
mult mai bune la aceste întreceri 
în afara lui Cristea — insă, — cei
lalți schiori au avut o comportare 
ce trebuie să dea serios de gîndit 
antrenorilor și federației de specia
litate, deoarece investițiile ce se 
fac pentru schiorii alpini nu sint 
recompensate și de rezultatele în
registrate de ei.

Biatloniștii au cucerit o medalie 
de bronz prin Victor Fontana și au 
ocupat un meritoriu loc 6 prin

Theo MACARSCHI

(Continuare in pag. a 2-a)
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AZI, PE STADIONUL REPUBLICII, PARTIDA - RETUR

RAPID-LEEDS UNITED
ÎN SFERTURILE OE FINALĂ ALE „CUPEI CUPELOR"
• Rapidiștii vizează o victorie a... orgoliului • Reintră Petreanu și, probabil, 
Dumitriu IIO Fotbaliștii englezi au sosit aseară cu Hunter, Gray, Lorimer, Madeley, 
dar fără Bremner, Cherry și Clarke • Meciul începe la ora 16 și va fi televizat

Fotbaliștii englezi la sosirea pe aeroportul Otopeni
Foto : N. DRAGOȘ

Așadar, ziua meciurilor retur în 
cupele europene. Au mai rămas 
puține ore până la partida dintre 
Rapid și Leeds United, din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei cu
pelor". După cum se știe, în primul 
joc, disputat la Leeds, la 7 martie, 
formația engleză a reușit să termi
ne învingătoare cu categoricul scor 
de 5—0 (3—0), prin golurile înscrise 
de Giles, Clarke, Lorimer (de două 
ori) și Jorian. Acolo la Leeds, 
Rapid, slăbită și de unele indispo
nibilități (Petreanu, Angelescu, Du
mitriu II) n-a putut opune o rezis
tență prea mare adversarei sale 
Adevărul e că formația giuleșteană 
a avut și...... norocul" de a întîlni
pe cea mai valoroasă reprezentantă 
a fotbalului englez la ora actuală. 
Leeds United cuprinde în rîndurile 
ei internaționali de valoare ca Hun
ter, Clarke, Giles, Bremner, Lori 
mer, Gray, pe care antrenorul Don 
Revie a reușit să-i aducă într-o 
formă excelentă. Din ultimele 49 
de jocuri disputate, Leeds United 
n-a pierdut decît 5, atacînd cu suc
ces titlul de campioană. „Cupa An
gliei" și „Cupa cupelor".

- - - - - - - - - - - - - - FORMAȚIILE PROBABILE - - - - - - - - - - - - -
RAPID

RADUCANU
POP CODREA GRIGORAS ȘTEFAN

SAVU MUSAT M. STELIAN
NĂSTURESCU NEAGU PETREANU

Arbitri : Ove Dahlberg, ajutat la linie de R. Arnshed și A. Bennermo 
(toți din Suedia)

GRAY JORDAN JONES LORIMER
GILES BATES

MADELEY HUNTER McQUEEN REANEY
HARVEY

LEEDS UNITED

Desigur, azi, formația din Giu- 
lești beneficiază de avantajul tere
nului propriu, element ce nu tre
buie neglijat. Dorința obținerii unui 
succes trebuie să-i anime pe toți 
jucătorii feroviari. Acesta poate fi 
realizat cu condiția ca Rapid să 
depășească valoarea jocului practi
cat la Leeds, ca și pe acela din

meciul cu Universitatea Craiova, să 
se dăruiască total și să lupte pină 
la ultima picătură de energie. Chiar 
dacă echipei din Giulești nu-i mai

Constantin ALEXE

(Continuare in pag a 3 a)

La Pitești, în „Turneul pe categorii"

DIN NOU MECIUL 
CUTOV-DOBRESCU?
• Pregăt'ri intense la Dinamo • Sandu Mihalcea, dornic 

Boxerii au participat ia deszăpezire

București, sală care înmănunchează 
o parte dintre cei mai buni sportivi, 
mulți dintre ei candidați îndreptă
țiți la tricoul echipei naționale. Li
niștea nefirească care ne-a întîm- 
ptnat, a fost motivată de unul din
tre antrenorii dinamoviști, Ion Mo- 
nea, care a făcut precizarea că bă
ieții din grupa seniorilor sînt „la 
zăpadă". în parcul Dinamo, grupe 
de sportivi, de la toate secțiile clu
bului, munceau de zor la degajarea 
aleilor, a terenurilor de sport etc. 

Pe „central" lume multă cu lo
pata în mînă. In grup masiv, elevii 
antrenorului emerit Constantin Du

de a reveni in frunte

hr
La antrenamente, Paul 
Dobrescu (dreapta) su
portă asaltul lui Simion 
Cuțov, tn meciuri ofi
ciale:, el îl va înfrunta, 
însă, pe Cuțov „cel 

mare", Calistrat

Foto : D. NEAGL

Apropierea întrecerilor din cadrul mitrescu. Printre ei, toți medalia-
,Turneului pe categorii" a creat o ții olimpici și europeni. Greul Ion

UN NOU CONCURS 
INTERNATIONAL 

DE PATINAJ ARTISTIC
Intre 28—31 martie, patinoarul 

„23 August" din București va găz
dui o nouă competiție internaționa
lă de patinaj artistic. De data a- 
ceasta, la startul întrecerilor se vor 
alinia patinatori și patinatoare cu 
o activitate competițională bogata, 
sportivi a căror prezență s-a făcut 
simțită chiar și la recent încheiate
le campionate europene și mondia
le. Este vorba de concursul inter
național de juniori pentru „Cupa 
Prietenia", o competiție de amploa
re în cadrul căreia vor evolua cele 
mai autentice talente din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, Polo
nia, Ungaria, U.RS.S. și România.

evidentă efervescență în toate sec
țiile de box din cluburi și asociații. 
Evenimentul este așteptat cu nerăb
dare de boxeri deoarece el consti
tuie și primul criteriu de selecție 
în vederea importantelor confrun
tări pugilistice ale anului, dintre 
care Balcaniada și campionatele 
europene sînt cele mai apropiate.

Am pornit spre sala de antrena
ment a sportivilor de la Dinamo

Alexe taie cu precizie cuburi de 
nea de pe gazonul stadionului și ne 
spune : „Vedeți, noi boxerii pregă
tim titlul de campioni naționali la... 
fotbal și acest lucru ne bucură, 
fiindcă sînt sigur că Radu Nun- 
weiller, Lucescu, Dinu și ceilalți au

Paul IOVAN

(Continuare tn pag a 2-a)

ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ

REINTRĂ ÎN NORMAL
întreruptă sîmbătă și duminică, din 

cauza căderilor masive de zăpadă, acti
vitatea sportivă competițională va fi re
luată săptămîna aceasta prin întrece
rile campionatelor republicane și ale 
altor întreceri de amploare, interne și

internaționale. Paralel cu asigurarea des
fășurării celorlalte jocuri, conform pro
gramului inițial, federațiile s-au îngrijit 
ca întîlnirile amînate să fie eșalonate 
astfel îneît disputarea lor să decurgă 
normal, fără a perturba activitatea ge
nerală a sportivilor. Iată cîteva actuali
tăți în acest sens :

Dan Cristea pe cea ffiai (naltă treaptă a podiumului de premiere tn proba de slalom special, desfășurată 
la Pamporovo

BASCHET

Divizia feminină A va continua dumi
nică cu meciurile etapei a XlV-a: IEFS 
—- Voința Tg. Mureș, Politehnica — Con
structorul București. Universitatea Timi
șoara — Rapid București, Sănătatea Satu 
Mare — Crișul Oradea și Universitatea 
Cluj — Voința București. Meciurile eta
pei a Xm-a (amînate din ziua de 18 mar
tie), vor avea loc joi 29 martie. Celelalte 
etape ale campionatului se vor desfă
șura Ia datele de 1, 8, 15 și 22 aprilie 
1973.

în divizia B, etapa a IV-a a fost re- 
programată pentru 1 aprilie, iar etapa 
a V-a se va disputa la 25 martie.

POLO

întîlnirile etapei a IU-a a diviziei A au 
fost reprogramate astfel : astăzi (ba
zinul Floreasca, ora 20): Di^amo —. Pro
gresul, 30 martie : I.E.F.S. — Politehnica 
Cluj, 4 aprilie : Voința Cluj — Rapid 
București. Etapa a IV-a, care cuprinde 
meciurile Rapid — Progresul, Politehnica 
Cluj — Voința Cluj și Dinamo — I.E.F.S., 
va avea loc la 25 martie.

SCRIMĂ
Singurele întreceri amînate, cele ale 

diviziei B, vor avea loc în zilele de 7 și | aprlUe, la Craiova,
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ORIENTAREA VIITOARE A ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
CĂTRE REZOLVAREA SARCINILOR MAJORE

TRASATE DE PARTID MIȘCĂRII SPORTIVE!
reocupările științifice ale seco
lului nostru consemnează, cu 
precădere in deceniile din ur

mă, o orientare pe plan mondial a 
eforturilor specialiștilor nu numai 
către o medicină a omului bolnav ci, 
mai ales, spre o medicină a omului 
sănătos.

Problemele de profilaxie se află, 
așadar, în centrul studiului teoretic șl 
practic, urmărind — totodată — pe 
lingă acțiunea vastă de prevenire a 
îmbolnăvirilor, ridicarea generală a 
nivelului de robustețe biologică a in
dividului, de perfecționare a calită
ților lui fizice și intelectuale.

Școala medicală românească are - 
din acest punct de vedere — vechi 
tradiții în orientarea spre un con
cept dialectic realist, promovat de Ilu
ștrii savanți cum ar fi academicienii 
C. I. Parhon și Șt. Milcu, prof, dr 
docent Adrian Ionescu ș.a., fonda
torii unei discipline noi, medicina cul
turii fizice, căreia i-au conturat, cu 
clarviziune, obiectivele si direcțiile.

★
Se îmolinesc 10 ani de cînd. în 

ideea creării unei instituții care să se 
ocupe In mod special cu aceste pro
bleme, „Ministerul Sănătății si Pre
vederilor Sociale", prin ordinul 315 din 
21 mantie 1963. hotărăște înființarea 
..CENTRULUI DE MEDINICA SPOR
TIVA" din București.

Inițial avînd un singur obiectiv, 
„de a asigura asistența medicală de 
specialitate și îndrumarea medico- 
sportivă a activității de performanță". 
Centrul, ține pas cu necesitățile prac
tice ivite pe parcursul celor 10 ani 
și cunoaște un proces continuu de 
perfecționare organizatorică si con
ceptuală, ajungind Ja forma sa ac
tuală, capabilă — bineînțeles — si 
ea de noi progrese. In ri‘m cu dez
voltarea politîco-economică a țări:, 
cu creșterea rolului educației fizice 
și sportului în societatea noastră.

La aniversarea 
activitate. Centrul de medicină sporti
vă se prezintă ca o instituție de spe
cialitate puternică, bine utilată, bene
ficiind de aportul unui personal cu o 
Înaltă calificare și o aparatură mo
dernă, Ia nivelul cerințelor actuale ale 
investigației sau tratamentului.

• Secția ambulatorie, cup-irrîr.d 18 
servicii de diverse specialități me
dicale, un staționar cu paturi și un 
serviciu de recuperare funcțională (cu 
Sală C.F.M. si fizioterapie), asigură 
controlul medical al tuturor sportivi
lor de performantă nominalizați in 
loturile naționale și olimpice, are 
sarcina ca prin investigații funcțio
nale periodice să prevină instalarea 
efectelor patologice ale supraantre- 
nării, să precizeze gradul de pre
gătire și să depisteze direcțiile prin
cipale ale acestui proces. Efind a- 
nual un număr de circa 2CC OCO con
sultații și tratamente, lucrătorii aces
tui sector au acordat peste 1000 ON? 
prestații de specialitate In cei 10 ani 
de activitate. In cadrul Serviciului ti- 
neret-copii s-a inițiat, în ultimii ani 
și conturarea ur.ei metodologii de se
lecție a tinerelor elemente

• Secția sport de performanță se 
ocupă de asistență medico-sanitară a

unui deceniu de

sportivilor din loturile naționale. în 
acest sector s-a reușit conturarea unei 
metodologii de lucru care, pe lingă 
posibilitatea unei analize comparative 
eficiente, dă posibilitatea antrenorilor 
de a-și orienta parametrii pregătirii 
pe date biologice concrete. In plus, brigăzile mobile de Investigație 
funcțională la locul de antrenament, 
folosind mijloace de testare directă în 
efortul sportiv, completează cu date 
precise observațiile medicilor de lot.

• Secția metodologie-învățămint se 
ocupă cu inițierea, specializarea și 
perfecționarea cadrelor medicale și 
medii din țară. In cei 10 ani au be
neficiat de serviciile acestei secții a- 
proape 150 de cadre medicale supe
rioare și numeroase cadre medii. 
Mulți oaspeți d>n străinătate au vizi
tat această instituție sau au fost tri
miși. aici pentru perfecționare sau specializare.

< Secția sfudii-cercetâri a căutat 
să-și aducă contribuția la rezolvarea 
unor probleme practice. In cele trei

de probleme insuficient abor- 
Recenta analiză a mișcării spor-

10 ANI DE EXISTENTĂ
A

A CENTRULUI
DE MEDICINA SPORTIVĂ

sesiuni de comunicări, organizate în 
ultimii ani și concretizate în 4 vota
nte tipărite, au fost prezentate 79 
dc cercetări, majoritatea cu rezumate 
In limbi străine, oferind pnstbUhatea 
unor schimburi internaționale. In plus, 
un alt număr de 13V de studii si cer
cetări au fost comunicate la diverse 
congr-se naționale internaționale sau 
mondiale

★Toate aceste realizări zm ar fi fost 
posibile fără ajutorul acordat de or
ganele de stat ți de oartid. firi spriii- 
nul cor.cre: al Ministeruhu Săns'ăti: 
si al C.N.E-F^. Sumarele date staris- 
tice mai sus menționate trebuie com
pletate, în acest sens, de grija nu nu
mai față de asistența sporavițoc. dar 
și față de perfecționarea propriilor 
cadre care, in afară de numeroasele 
cursuri de specializare, sc reflectă Șă 
prin obținerea in ultimii ani a unm 
număr de 6 titluri de doctor ia me
dicină, prin existenta a încă U doc
toranzi. precum și prin invitarea ca 
lectori a unor lucrători ai acestui 
centru ia cursurile Federației Inter
naționale de Medicină Sportivă. Con
siliul științific al Centrului, organul 
chemat să rezolve prbolemeie de ac
cepție. de metodoloeie sau de tratare 
a unor cazuri deosebiie. cuprinde nu
meroși oameni de șa-i-țJ care n-au 
pregeat să-ți acorde prețîosuJ sort- 
jin (acad. prof. dr. I, Gooțea, prof 
dr. P. Groza, prot dr. A. Denischi. 
prof. dr. A- Iliescu, prof. dr. A. De
meter, conf, trait, dr. L Orha. dr. B. 
Fotiade ț-a ).

*
Cu toate realizările incontestabile, 

mai există fa activitatea Centralul o

serie 
date. ------------- -  _ ------- ----
tive făcută de către conducerea par
tidului, Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28.11. — 2.III.1973, apreciază în
mod just că aportul adus de medicina 
sportivă și de cercetarea medicală în 
domeniul educației fizice și sportului 
trebuie să fie mai mare.

Creșterea substanțială a preocupă
rilor pentru selecția medico-sportlvă 
inițială, de precizare a unor tipologii 
biologice, ar crea posibilitatea de a 
depista timpuriu unii factori limitativi 
ai marii performanțe și de a evita, 
astfel, o serie de investiții social-eco- 
nomice nejtistificate. O altă problemă 
majoră ce trebuie rezolvată este pre
cizarea unei metodologii de investi
gație funcțională specifică profilului 
fiecărei discipline sportive și axate, 
în special, pe sistemele de teletrans- 
misie a unor parametri biologici in 
plin efort specific.

ESTE NECESAR SA SE ACORDE 
IN VIITOR O ATENȚIE DEOSEBI
TA PROBLMELOR CONCEPTIONA
LE ȘI DE PRACTICA MEDICO- 
SPORTIVA PRIVIND MIȘCAREA. E- 
DUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL CA 
BUN AL ÎNTREGULUI POPOR. CA 
O PROBLEMA MAJORA DE ASIS
TENȚA SANITARA A POPULAȚIEI. 
IN LUPTA PENTRU BUNASTARE 
LONGEVITATE ȘI PREVENIREA 
ÎMBOLNĂVIRILOR.

In remedierea deficiențelor existente 
și îmburățâtirea muncii, un roi bc- 
iărltor l-ar avea — după părerea noas
tră — transformarea actualului Cen
tru intr-un INSTITUT REPUBLICAN 
DE MEDICINA SPORTIVA, reunind 
pe lingă sarcinile curente de profila
xie, tratament și orientare a activi
tății sportive și cercetare fundamen
tală, aplicativă, snb îndrumarea Aca
demiei de Științe Medicale, precum 
ti lărgirea sarcinilor de bază elinică 
a invâțămintuini posS-uaiversitar de 
formare a cadrelor, prin maarea ca
tedrei de medicina cukurii fizice ia 
aceeași unitate. aceste
schimbări ar f-yV1-' un de
ziderat major nrotssovat de pohtiea 
înțeleaptă a oartiduhiL acela de a 
lega nemijlocit invătămiatul și cer
cetarea de practică.

La insclinirea a 10 an! de activi- 
taie a Ceasruăti de Medicină Spor
tivă. avezn coc-.lzgerea ferma că 
prin îndepărtarea neajussarilor exis
tente, prir.'-r-o mobilizare și partici
pare căaștiieată a tuturor cadrelor ce 
laerează ia d—eusul medicinii spar- 
trve. tab îndrumarea și ajutorul ne- 
mijjocis al Ministerului SMtăpi și al 
C-NLE-F-S„ aportul acestei discipline 
va caotriboi sahs-aațial ia îmbunătă
țirea stării de sănătate a populației, 
la ridicarea capacității de moacă a 
name uitai și ta creșterea user noi și 
vatecoese geaerzt'.i de sportivi, ia 
roera.-riiață ca realizările tirtirajT 
raae ale țării noastre.

„CUPA OȚELARULUI"

UN REUȘIT CONCURS LA SEMENIC

Marin Focșeneanu, dublu învingător in „Cupa Otelarului"
Foto :PauI ROMOȘAN

I. Mariana Maier (C.S.M.); juniori
II, 5 km: Ion Bugariu (Olimpia) ; 
junioare II, 3 km: Iuliana Benczik 
(Olimpia). Slalom uriaș, seniori (2 
manșe, 36 porți): 1. Marin Focșe
neanu (C.S.O. Sinaia) 103,6, 2. Ște
fan Moldoveanu (Caraimanul) 103,9, 
3. Cornel Ruszicska (Șc. sp. Reșița) 
110,8; senioare: Lucia Ilie (C.S.M. 
Reșița) 81,6; juniori I: Cornel Nițoi 
(C.S.O. Sinaia) 108,6; junioare I! 
Gerlinde Schuhardt (C.S.M. Reșița) 
71,3; juniori II: Florin Tudor (Ca
raimanul) 68,1; junioare II: Elisa- 
beta Stroie (Caraimanul) 54,2. Slalom 
special, seniori: Marin Focșeneanu 
69,2, 2. Ștefan Moldoveanu 72,4, 3. 
H. Konecsny (Șc. sp. Reșița) 75 5; 
juniori I: M. Bologa (Șc. sp. Reșița) 
84,5; juniori II: Florin Tudor 41,0; 
junioare I: Gerlinde Leihardt 69,7; 
junioare II: Elisabeta Stroie 56,7.

Semenicul a găzduit, timp de două 
zile, tradiționala întrecere do
tată cu „Cupa Oțelarului". Alături 
de schiorii resițeni de Ia Școala 
sportivă, Olimpia și C.S.M. (organi
zatoarea competiției) s-au aliniat la 
startul probelor de fond și alpine 
sportivi de la Caraimanul Bușteni 
și C.S.O. Sinaia. Timpul excelent, 
zăpadă abundentă, 
nuțicasă au oferit 
zenți la această a 
„Cupei Oțelarului" 
iativ pentru întreceri. Trofeul ofe
rit schiorului clasat pe primul loc la 
10 km a revenit fondistului junior 
de la Caraimanul Bușteni, Constan
tin Viș-n, urmat de un tînăr de 16 
ani, Robert Benczik (Olimpia Reși- 
ța>. în timp ce pe locul trei a sosit 
seniorul Nicolae Dudu.

Disouia pentru întîietate în proba 
de dalfwn special a oferit un spec
tacol interesant in care protagoniști 
au fost Marin Focșeneanu (C.S.O. 
Strata) și Ștefan Moldoveanu (Ca- 
r&îmsn ul Bușteni). Primul sesizînd 
mai bine particularitățile traseului 
a leușit si termine învingător. IATĂ 
REZULTATELE ÎNREGISTRATE : 
seniori fond 10 km: 1. Constantin 
V.șan Caraimanul) 45:17, 2. Robert 
Benczik (Olimpia' 47:14. 3. Nicolae 
Ducu (Caraimanul); senioare, 5 kmt

organizarea mi- 
sportivilor pre- 
XlX-a ediție a 

un cadru stimu-

Doru GLAVAN-coresp. județean

însemnări din sala turneului

BUNA REALIZARE A DEBUTANTULUI
Debutant într-o compei ^e inter

națională, tinărul maestru Valentin 
Stoica n-a început rău turneul de 
la București. Pe parcursul prime
lor runde el a fost neînvins, reu
șind șase remize consecutive, egali
tățile fiind consemnate la capătul 
unor partide lungi și complicate.

Stoica are, în general, predilecție 
spre apărare, este tenace și inven
tiv în poziții grele, dar nu se dă 
în lături de la atac cînd situația 
i-o permite. Să ne amintim doar, 
din finala 
partida pe 
Neamțu, după o 
de sacrificii.

Luni, în runda 
lui internațional 
mae6tn.il internațional Theodor Ghi- 
țescu a avut în față un Valentin 
Stoica (cu 
dezlănțuit 
a apărării

1. c4 c5,
C:d4 Cf6, 5. Ce 3 d6, 6. Nc4 a6,’ 7. 
Nb3 b5, 8. 0—0 Ne7, 9. a4 b4. 10. Ca? 
a5. 11. c3 b:c3, 12. C:c3 0—0, 13. 
Cdb5 (Albul, rămas cu un pion pe 
„b2“ care poate deveni slab și vul
nerabil în perspectivă, are compen
sația unui joc de figuri mult mai 
activ) 13... Na6, 14. Nf4 Cc6, 15. Tel 
Ce5 (Era amenințat pionul din d6). 
16. Dd4 Db8, 17. h3 Td8, 18. Ng5 h6. 
19. Nh4 g5 ? ! (în această structură 
pozițională, împingerea pionului va 
slăbi flancul regelui negru, facili- 
tînd declanșarea atacului), 20. Ng3 
Ch5, 21. Nh2 Cf4. 22. De3 Ceg6, 23. 
Nt’l! (Luînd calului negru cîmpul

campionatului național, 
care a ciștigat-o 13 

strălucitoare suită

a 12-a a turneu- 
din Capitală,

albele) foarte 
într-o variantă 
siciliene.
2. Cf3 e6, 3. d4

energic, 
clasică.

c:cM, 4.

<*

Nb7 (Mutarea 23— e5, spre a-I face 
calului un cîmp de refugiu, slăbea 
decisiv centrul și permitea pătrun-

PASIUNI ANONIME...
Există mii și mii de oameni ca ei. 

Locuiesc în sate și comune puțin 
cunoscute. Pierduți în văile dea
lurilor sau munților, țărani sau fii 
de țărani, ori intelectuali care și-au 
legat profesiunea de cîte o locali
tate, anonimă, profesori, medici, 
agronomi ; o muncă nobilă și 
uneori aspră. Sînt oameni — și noi 
1-am cunoscut pe cîțiva dintre ei, 
care îndrăgesc în mod deosebit 
schiul — care și-au făcut din sport 
a doua pasiune. O plăcere, o nece
sitate, o obligație? Cîte ceva din 
toate există la flecare dintre ei. Di
ferența este doar de cantitate. Ne
cesitate în privința celor care s-au 
împrietenit deja cu zăpada, cu ae
rul tare, cu efortul; obligație pen
tru profesorii de sport, conștienți 
de imensul rol pe care-1 au în for
marea unor generații sănătoase și 
viguroase ; în fine, pentru mulți, o 
recreare plăcută, reconfortantă...

...Gheorghe Pană e dascăl la Tă
tărani, în județul Dîmbovița. Anii 
de cînd iubește și practică schiul 
se confundă aproape, cu cele șase 
decenii ale vîrstei sale. Firește, pa
siunea sa a iradiat în toată comu
na, Preșcolarii învață mersul pe 
schiuri făcute de dogarul satului și 
legate de bocanci cu curele. 
Joaca tuturor copiilor mai măricei 
tot de schiuri e legată. Nu e de mi
rare că tinerii din Tătărani domi
nă, de mulți ani, întrecerile ju
dețene de schi. Anul acesta, la fi
nala pe țară a „Cupei tineretului 
de la sate", din cei 10 dîmbovițeni, 
7 au fost locuitorii Tătăranilor. Cel 
mai tînăr se numește Constantin 
Nica și are 14 ani. De cîtva timp, 
principalii contracandidați în con- 
sursurile de schi ai locuitorilor 
din Tătărani, sînt cei din comuna 
Văleni. Și asta, datorită noului pro
fesor de aici, Florin Pană. Bineîn
țeles, apropierea de nume nu este 
întîmplătoare. Tatăl și fiul au de
venit cei mai dîrji adversari !

...Principalul animator al schiu-

lui din comuna Brodina, județul 
Suceava, este Constantin Rascov. 
împreună cu cadrele didactice din 
școală, farmacistul Rascov desco
peră alături de elevi și de copii 
„formule" noi ale sportului lune
cării pe zăpadă. în toamna anului 
trecut, inimoșii iubitori de schi din 
comună au primit cu satisfacția 
vestea și mai ales... materialele spe
cifice practicării acestei discipline 
sportive ajunse la ei prin larga ac
țiune de dotare a unor localități 
aflate în regiunile montane. Iar 
rezultatele n-au întîrziat să apară: 
lotul de schiori al județului Su
ceava, participant! la finala de 
schi a „Cupei tineretului de la sa- 

a fost, în întregime, format 
comunei

te“, 
din tineri locuitori ai 
Brodina.

...Tot la Poiana Brașov 
noscut 
director 
te școli aparținătoare de comuna 
ieșeană Gropnița. Ocupația sa pli
nă de grele răspunderi nu l-a des
părțit de schiuri. Printre „învăță
ceii" săi, finaliști ai Cupei, se nu
mără dr. Maria Tufescu, profesorii 
Dan Pintilie, Petru Burlacu și 
Eugen Savin, președintele Consi
liului popular comunal Victor Mo- 
raru, elevii Ana Pintiliciuc și Vir
gil 
tre zecile de practicanți ai schiu
lui 
ne 
bine 
toți, într-o duminică, sau în oricare 
altă zi, pe seară. Și asta, de cînd 
cade prima zăpadă și pînă îi alun
gă... mieii de pe pajiștile înver
zite!"

Sînt trei „anonimi" dintre cei 
mulți. S-au întîlnit la etapa fina
lă, dar nu le-au trebuit zile întregi .............. ... De fapt, 

s cu- 
o pasiune comună.

l-am cu- 
Anania,și pe Alexandru 

coordonator al celor șap-

Rodie. „Sînt cei mai buni din-

- ne spu- 
„Ar fi

din comuna noastră" 
directorul Anania.
să veniți și să-i vedeți pe

ca să devină prieteni, 
erau prieteni înainte de a se 
noaște: îi lega l .

Radu TIMOFTE

.SPJmCBUDA DE IARNĂMPi

A L2XATILK PRIETENE

/T*<

NICOLAE STÂNESCU

STOICA

Ml 0x3 X 2 
C*. K. DM! 
N <4 CgS. ST.

5" 
a pe

i

In căutarea drumului spre afirmare

ac: de

CĂLĂRIE

Tn 
ale

că- 
în

xandr-r Anania tfi sfătuiește elevele (Virginia Bădie dr Maria Pufescu Pintiliciuc)
. ut din cursa de slalom a finalei „Cupei tineretului de la sate Foto Theo MACARSCHl
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intrertipt.

Gheorțhe GirnițL Foctana cu ceva 
n poligon ar fi 
ba cea ma: inal- 
premtere. Locul 
a raport cu va- 
cîuorUcr națtri, 

Martel Stopară îi 
la dt mat 
pe care ii 
dul Tor &e 
reale per-

international

UN NOU $1 MODERN POLIGON LA ALEXANDRIA

Reședința județului Teleorman 
și-a îmbogățit patrimoniul sportiv 
cu un nou și modem poligon de 
tir sportiv. Construit după proiectul 
arhitectului Ion Andrei din Alexan
dria, noul poligon dispune de un 
stand pentru pușcă și pistol cu 23 
de linii de tragere, o sală pentru în
treceri la arme cu aer comprimat,

MODIFICĂRI IN CALENDARUL 
COMPETTȚIONAL

«X-

CM. de hochei — grapa 8

pe mied ecran
11 :
oro
Gn-

U“ CRAIOVASTEAUA

Azi, etapă 
campionatele naționale
I. E. F. S. - DINAMO,

PE „CAPUL DE AFIȘ“
Azi, în campionatele naționale de 

volei se dispută etapa a XlX-a. 
Mai rămîn, așadar, doar patru pînă 
la încheierea întrecerilor prelimina
rii, urmînd ca ierarhia definitivă 
să fie stabilită în urma turneelor 
finale programate între 16 și 21 a- 
prilie la Pitești (m) și Iași (f) pentru 
locuri I—VI, Cluj (m) și Constanța 
pentru locurile VII—XII.

Dar, să revenim la etapa de azi. 
în confruntările băieților rețin aten
ția două partide, programate în 
sala Floreasea : Steaua — ,,U“ Cra
iova și I.E.F.S. — Dinamo, toate 
cele patru echipe avînd posibilita
tea de a oferi spectacole voleiba- 
listiee de calitate. In deschiderea

programului, de la ora 16, în aceeași 
sală, vor juca Electra și Voința Arad, 
bucureștenii avînd prima șansă în 
fața ultimei clasate. De asemenea. 
Progresul în meciul cu ,,U“ Cluj 
(sala Progresul, de la 18.30) și C.S.U. 
Galați în cel cu Tractorul Brașov, 
credem că nu vor rata victoria.

La fete, se dispută doar patru 
jocuri : C.S.M Sibiu — Medicina, 
Farul Constanța — Dinamo, „U“ 
Timișoara — „U“ București și Con
structorul — „U" Cluj (sala Con
structorul, ora 18). Meciul, I.E.F.S. 
— Ceahlăul P. Neamț s-a disputat 
la 5 martie, iar partida Rapid — 
Penicilina Iași a fost amînată pe 29 
martie.

Din cauza timpului nefavorabil 
F.R.T. a modificat datele de dispu
tare a unor competiții importante. 
Astfel. „Cupa Dinamo-, care trebuia 
să se desfășoare la sfîrșitul acestei 
săptămini s-a amînat (pentru luna 
aprilie sau mai), concursul republi
can „Cupa primăverii', programat 
inițial pentru zilele de 6—9 aprilie, 
va avea loc între 13—16 mai tot 
în București, iar competiția organi
zată de C.J.E.F.S. Teleorman, „Cupa 
tineretului- — concurs cu caracter 
republican la care au fost Invitați 
trăgători din loturile naționale — 
se Va disputa în zilele de 31 martie 
și 1 aprilie la Alexandria.

JOI 22 MARTIE ora 
S.U.A. — Japonia (directj ; 
22.20 : România — Austria 
registre re)

SIM3ĂTĂ 24 MARTIE 
22.40 : România — 
Gnregistrcre)

DUMINICA 25 MARTIE ora 
22,35: România — Italia (în
registrare)

MARȚI 27 MARTIE, ora 22.45 : 
România — R.D.G. Gnreo's- 
trare)

MIERCURI 28 MARTIE 
15 : România — Etvețsa 
rect)

VINERI 30 MARTIE ora 
România — S.U.A. (direct)

SiMSĂTÂ 31 MARTIE ora 15 : 
România — Iugoslavia (direct)
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Printre sporturile de la noi, care 
în momentul de față se străduiesc 
să-și găsească un făgaș spre afir
marea internațională se află și 
echitația.

Dacă luăm în considerare faptul 
că. spre exemplu, numai în 1972 
lotul de pbstacole a participat la 7 
concursuri internaționale, la care 
sportivii români au cucerit 13 
locuri intîi, ne-am putea declara 
oarecum mulțumiți.

Dacă, însă, avem în vedere că 
în prezent, în fișele federației fi
gurează 228 de sportivi legitimați, 
iar dintre aceștia numai 102 au 
participat în competițiile interne; 
că la campionatele naționale de 
obstacole s-au prezentat doar 16 
juniori și 5 fete ; că întrecerile de 
la Olsztyn, Novi Sad, Kiskunhalas, 
Bratislava și chiar cele balcanice 
nu reprezintă un criteriu ferm de 
apreciere, este greu ca cineva să 
fie satisfăcut de această stare de 
lucruri.

Pornind de la cele expuse mai 
înainte (desigur, mai pot fi adău
gate și alte cauze care generează 
starea precară a călăriei), în șe
dința plenară a comitetiflui fede
ral. desfășurată recent, s-au anali
zat căile care ar duce spre o cit 
mai grabnică ieșire din impas.

PREGĂTIREA LOTURILOR NA
ȚIONALE. Desigur, nu ne putem 
referi la perspectivă fără a men
ționa cîteva aspecte referitoare la 
medul în care s-a 
fășurat pregătirea 
zentative. In cazul 
curs complet, spre 
rul cailor (eu posibilități și pregă
tire corespunzătoare) a fost extrem 
de redus, iar aportul cluburilor 
(excepție Dinamo) in călăreți și 
cai a fost aproape inexistent De 
neințeles este și faptul că nu s-a 
putut asigura asistența veterinară, 
fapt care a determinat întreruperea

asigurat și des- 
loturilor repre- 
lotului de con- 

exemplu, numă-

antrenamentului unor cai. De men
ționat, de asemenea, că C.J.E.F.S. 
Sibiu și C.S.M. Sibiu au refuzat să 
asigure condiții de antrenament lo
turilor de concurs complet și dre
saj, ceea ce a determinat mutarea 
la Lugoj, unde au avut la dispo
ziție tot ceeace a fost necesar.

MATERIALUL CABALIN. Dato
rită sprijinului primit din partea 
M.A.I.A.A. — Centrul republican 
de creștere și calificarea cailor de 
rasă, cluburile și asociațiile au pri
mit, în ultimii ani, un număr de 
cai tineri — în prezent se dispune 
pentru procesul de instruire și 
competiții de 210 cai — cu apti
tudini pentru probele de obstacole 
și concurs complet. Dintre _ aceștia 
menționăm pe Sonor, Aibinița, Co
niac, Banchet, Clopoțel, Palermo, 
Baiazid, Barosan, Cerbu. Cu toate 
acestea, materialul cabalin necesar 
pentru probele de dresaj și obsta
cole din cadrul marilor competiții 
internaționale este nesatisfăeător.

CAMPIONATUL INTERN. Așa 
cum s-a subliniat și în luările de 
cuvînt, principala pîrghie de redre
sare a călăriei o constituie campio
natul național. Dar. atîta timp cit 
probele nu se desfășoară cît mai 
aproane de nivelul exigențelor in
ternaționale, nici rezultatele nu vor 
fi cele așteptate. Inexistența unor 
concursuri In afara celor din cam
pionat — așa cum era în urmă cu 
10—15 ani — împiedică pe călăreți 
să-și verifice periodic forțele, îi

îndeamnă la indiferență. Dacă Ia 
obstacole înregistrăm un număr ce
va mai mare de concurenți (în spe
cial la probele ușoare), la dresaj 
se prezintă la start doar 2—3 
lăreți, unul dintre ei intrînd 
posesia titlului de campion!

CE OFERĂ PERSPECTIVA? 
acest an principalele obiective 
călărie! sînt: campionatul european 
de juniori și întrecerile balcanice. 
Dincolo de acestea, însă, trebuie 
avută în vedere dezvoltarea gene
rală a acestui frumos sport. Nu 
vrem să intrăm în amănuntele de 
ordin tehnic, prevăzute în planul 
de măsurj și menite a asigura o 
pregătire 1 corespunztăoare călăreți
lor și cailor, ci doar să atragem 
atenția că ele trebuie îndeplinite 
cu extremă conștiinciozitate pen
tru a nu se mai repeta vechile e- 
tori. Federația are obligația de a-și 
exercita mai ferm atribuțiile, con- 
trolînd secțiile, antrenorii și spor
tivii, sancționînd cu maximă exi
gență atunci cînd situațiile o im
pun. în ședința amintită s-a vor
bit frumos, este cazul, însă, ca în 
aceeași măsură, să se și lucreze. 
Pentru că dacă am ascultat cuvîn- 
tul antrenorilor, a celor investiți cu 
atribuții importante, nu i-am auzit 
vorbind și pe sportivi, cei care sînt 
chemați, în primul rînd, să con
tribuie la relansarea călărie!. Cum 
poate fi înțeleasă această rezervă?

Emanuel FANTANEANU

IN fata FILEULUI

DIN NOU MECIUL CUȚOV
(Urmare din pag. t)

DOBRESCU ?

NUMEROASE ZONE PENTRU SPORT Șl AGREMENT
(Urmare din pag. 1)

ale Mexicu- 
mondial din 
acest an un 
după urmă

torul program: între 2 și 10 
formația feminină, iar între 25 au
gust și 2 septembrie, cea masculină, 

o Formația masculină Steaua va 
participa între 6 și 15 mai la un tur
neu internațional organizat la Mos
cova de către clubul Ț.S.K.A.

e Pe adresa federației de specia
litate a sosit o invitație din partea 
clubului Ilapoel Te! Aviv, pentru io 
selecționată divizionară masculină ce 
ar urma să întreprindă un turneu, 
în Israel, la începutul lunii mai.

• Echipele naționale 
lui, gazda campionatului 
1974, vor întreprinde în 
turneu în țara noastră,

iulie,

• Partidele etapei a XVIII-a, a- 
mînată din 18 martie, se vor disputa 
după cum urmează: masculin: Rapid 
— Progresul, Steaua — I.E.F.S., Di
namo — Viitorul Bacău, »U“ Cluj — 
Electra, „U“ Craiova — Tractorul 
Brașov și Voința Arad — C.S.U. Ga
lați la 27 martie, feminin: C.S.M. Si
biu — Farul Constanța la 27 martie, 
„U“ București — Constructorul la 3 
aprilie, Medicina — Penicilina Iași, 
..U“ Cluj — I.E.F.S., Ceahlăul P. 
Neamț — Rapid la 4 aprilie și Di
namo — ,U“ Timișoara la 6 aprilie.

e Meciurile din 
ce trebuiau să se 
tie, vor avea loc

divizia secundă, 
dispute la 18 mar- 
la 25 martie.

ceea ce constituie un imbold pen
tru întreaga noastră activitate. în 
acest an. ne-am propus, avînd în 
vedere și angajamentele luate de 
cetățeni, să realizăm lucrări edili- 
tar-gospodărești în valoare de 100 
milioane lei. în ceea ce privește 
amenajările destinate agrementului, 
în planul de întrecere sînt prevă
zute construirea unor terenuri în 
zona Bucovăț, a Spitalului, în Lun
ca Jiului în valoare de aproape 2 
milioane lei. Totodată. în noile car
tiere de locuințe vor fi construite 
două bazine în valoare de 700 mu 
lei. spații de joacă pentru copii și 
se va încheia amenajarea comple
xului sportiv „Central". într-o con
sfătuire cu directorii școlilor profe
sionale s-a stabilit ca în cadrul 
orelor de atelier să se execute și 
bunuri de folosință comună pentru

copii. Consiliul popular punînd la 
dispoziție materialul necesar. Dacă 
în 1972 construirea unor asemenea 
aparate s-a 
350 000 ' 
500 000 
aceasta 
număr ...

în cîteva rînduri aș vrea să mai 
menționez și alte puncte privind 
dezvoltarea bazei sportive și de agre
ment. în Lunca Jiului se va rea
liza, prin muncă patriotică, ..Com
plexul sportiv al pionierilor" ; lo
cuitorii din cartierul Romanești și 
Valea roșie și, bineînțeles, nu nu
mai ei, vor dispune la Făcăi de trei 
lacuri, cu o suprafață de 12 ha; 
pentru cartierul Brazda lui Novac 
se va face un micro-complex în 
care vor exista terenuri simple de 
joacă și sport ; pentru cartierul Ca
lea București — Electroputere s-a 
amenajat un complex de lacuri, 
urmînd. ca aici să se mai ridice un

ridicat la suma de 
lei, în acest an ea va fi de 

lei. înțelegindu-se prin 
că dorim să realizăm un 

sporit de mijloace de joacă.

hotel turistic și un camping ; zona 
Gării va fi dotată cu terenuri sim
ple de joacă și două lacuri de agre
ment, iar în cel mai tînăr cartier, 
Craiovița, se va executa un parc 
de odihnă și sport pe o suprafață 
de 80 ha. Recent, pe baza unor mă
suri stabilite de sesiunea Consiliilor 
populare județean și municipal a 
fost organizată o consfătuire cu ca
dre de conducere a unor organe 
și organizații de stat și obștești și 
s-a stabilit ca în 1973, în zona pre
orășenească să se realizeze locuri 
de agrement, terenuri sportive, 
plantații, cu scopul de a se crea 
un mediu propice destinderii ce
tățenilor Craiovei.

în încheiere vreau să precizez că 
în urma analizării articolului critic 
publicat în ziarul „Sportul" privind 
dezafectarea terenurilor de la Școa
la generală nr. 18, s-a dispus sis
tarea lucrărilor și schimbarea am
plasamentului blocului în cauză.

strins de multe ori pumnii la me
ciurile noastre".

Calistrat Cuțov, Paul Dobrescu, 
Antoniu Vasile, Ion Gyorffi și cei
lalți sportivi au muncit ore întregi, 
la deszăpezire. După „încălzirea" 
de afară, a urmat, normal, antre
namentul. In sală, fiecare boxer 
transpiră din belșug. Meciurile de 
la Pitești, Iași și Oradea sînt foar
te aproape...

Dacă despre Dumitru Mihalcea 
s-a vorbit întotdeauna doar de bine, 
nu același lucru se poate spune 
despre Sandu Mihalcea. „Mezinul", 
după cîteva rezultate, meritorii, a 
crezut că a devenit indispensabil 
secție dinamoviste. După o „caran
tină" destul de îndelungată, Sandu 
a revenit în mijlocul colegilor cu 
intenția vădită de a realiza, de a- 
cum înainte, ceea ce nu a făcut 
pînă în prezent. Lucrează mult, cu 
perseverență, iar antrenorii 
ca Sandu M(ihalcea să 
boxerul în care clubul 
mult.

De altfel, antrenorul 
trescu și asistentul său,
Ion, sînt mulțumiți de modul cum 
muncesc și se pregătesc toți băieții. 
La apropiatele turnee, spectatorii 
vor viziona șl cîteva meciuri în 
care boxerii dinamoviști vor fi ad

speră 
redevină 

a investit

C. Dnmi- 
Dumitru

versari. Este vorba de „ușorii" Ca
listrat Cuțov — Paul Dobrescu (la 
Pitești), „semimuștele" Ștefan Bo
boc — Remus Cozma și „semiușorii" 
Antoniu Vasile — Simion Cuțov (la 
Oradea).

Dar, așa cum este normal, aceste 
rivalități sportive vor da naștere, 
la frumoase dispute pugilistice.

Cele trei grupe (după orașele în 
care au loc galele), au fost astfel 
alcătuite: la PITEȘTI : C. Dumi
trescu va pleca cu Dumitru Doro- 
banțu (cocoș), Calistrat Cuțov și 
Paul Dobrescu (ușoară), 
Mihalcea (mijlocie mică) 
Alexe (grea) ; antrenorul 
Constantin Nour (deși pensionar, nu 
uită anii mulți în care a șlefuit 
talentele de la Dinamo) va porni 
spre IAȘI cu Mihai Petrescu și Tu
dor Dinu (muscă), Ion Vladimir și 
Marin Peia (pană) și Ion Gyorffi 
(mijlocie) ; la ORADEA, antrenorul 
Dumitru Ion va însoți pe Ștefan 
Boboc și Remus Cozma (semimus- 

' că), Antoniu Vasile, Simion Cuțov 
și Vasile Neagu (semiușoară). San
du Mihalcea (semimijiocie).

După cum se vede, Dinamo va a- 
runca în luptă toate forțele pugi- 
listice de care dispune. Sperăm ca 
selecționerii să aibă de unde alege 
și atunci, cu siguranță, țara noastră 
va fi bine reprezentată în apropia
tele confruntări internaționale,

ța

Dumitru 
și Ion 

emerit

mae6tn.il
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ASTĂzr, la NiKSicr $ ARMATA TG. MUREȘ
DEBUTEAZĂ
BBLGRAD, 20 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). în cursul 
dimineții de luni, echipa de fotbal 
A.S.A. Tg. Mureș a sosit la Belgrad, 
în vederea meciului pe care-1 va 
susține mîine (n.r. azi) cu echipa 
iugoslavă Sutjeska Niksici în Cupa 
Balcanică. Gazdele, conducerea clu-

LA ORDINEA ZILEI

0 TRIPLĂ APARIȚIE 
ȘI UN „BIS“ AȘTEPTAT

înainte de a ne revedea cu 
campionatul, obligat de zăpadă 
să lipsească de la întîlnirea de 
duminica trecută, întregistrăm 
pentru astăzi o triplă apariție a 
echipelor românești în competiții 
internaționale oficiale : Rapid... 
A.S.A. Tg. Mure?... selecționata 
de juniori. Prezente la Bucu
rești. la Niksici șl la Atena în 
fața unor adversare fie de mare 

. prestigiu și forță (Leeds), fie de 
o ambiție declarată și pregătită 
de multă vreme (Sutjeska și re
prezentativa de juniori a Greci
ei). Există nevoia unor reconfor- 
tări după acea zi grea de 7 mar
tie. de la Leeds. Oamenii lui 
Don Revie au anunțat că nici 
nu se gîndesc să facă din parti
da de la București o simplă 
apărare a confortabilului avans 
din întîlnirea tur. „Calificările 
în cupele europene, declară Hun
ter, sînt condiționate, in contrac
tele noastre, de numărul de vic
torii. Așa că nu ne este deioe 
indiferent dacă Intrăm în semi
finale printr-un singur sucres 
sau prin dona. Și-apoL mai sint 
■ivalitățile noastre indirecte cu 
celelalte formații engleze aflate 
in competițiile europene. Dacă 
învingem «i la București, altfel 
vorbim cu Liverpool, eu Derby 
County". Am reprodus spusele 
acestui jucător de bază de la 
Leeds pentru a înțelege starea 
de spirit ca care vin englezii 
la București.

Și Sutjeska anunță că tine cu 
orice preț să cîștige a^ăr5 In 
..Cupa balcanică*. E nevoie de 
un asemenea succes pentru oxi
genul suporterilor săi. aflați In 
pană de resrnație după multele 
eșecuri din campionat ale favo- 
riților. AJS.A. Tg. Mureș apare 
pentru întîia oară ca reprezen
tantă a fotbalului ncetru într-o 
competiție oficială. E o formație 
tînără, cu multe forțe și talent 
în unsprezecele ei, echipa condu
să de Tiberiu Bone ; și tot mai 
numeroasele selecționări din si
nul ei In loturi reprezentative 
întăresc această ooinie. Tocmai 
de aceea, socotim, câ Hamal, 
Boloni, Fazekaș. Ispir, Uncheaș 
si ceilalți, mai tineri sau mai 
experimentați, debutant! în ..Cu
pa balcanică", vor trata cu se

ÎN CUPA BALCANICĂ
bului din Sutjeska i-au așteptat pe 
fotbaliștii români în gara din Bel
grad. Imediat după sosire, amabi
lele gazde au organizat. în cinstea 
fotbaliștilor tîrg-mureșeni. o masă 
la hotelul Sumdia, după care două 
autocare speciale i-au transportat la 
Sutjeska, unde au ajuns .în cursul

riozitate și cu ambiție această 
intrare oficială în arena interna
țională care nu-i un moment 
oarecare în viața lor.

în sfîrșit, juniorii apar pe sta
dionul A.E.K. din Atena, averti
zați că federația greacă a făcut 
totul spre a prezenta o foarte 
puternică selecționată, mai cu 
seamă că ea a reușit să scoari 
din cursă selecționata iugoslavă 
Dorința forului din Atona de a 
alinia o garnitură redutabilă o 
înțelegem și din intorvenuUe 
sale la U.E.FA. pentru progra
marea în cursul săptăminti a 
meciului, in focmaț e apârmd o 
serie de Ltuiari isperâm, de 
virstă regulamentară) din echi- 

cxk. Șumulanschi-Râducanu.
De mime, începem să par

curgem lima dreaptă către < 
doua etapă a primei dirizL. Pă
rerile in judecata etapei de 
inaugurare a sezonului de pri
măvară s-au s-jprapjt In pri
vința notei de angajare, de sper- 
tivîtate, ce acceptaixj nivel spec
tacular. judecat și !n raport de 
starea terenurilor, demenstrato 
de ea. Socotim că un _bcs*. du- 
min-ri, mtră în așteptările tutu
ror ; cei care s-au cor-vias ie 
ceea ce reprezintă pregă-Jte ade
vărată a campionatului, de 
ceea ce reprezintă cavalerească 
purtare față de adversar, arbi
tru și coechipier, de ceea ce re
prezintă dăruire totală pentru 
reușita spectacolului sportiv au 
fast, nu avem nici o îndoială, 
jucătorii. Am vorbit cu înrinși 
și învingători din prima etapă a 
reluării și cei mai mult: erau 
bucuroși de victoria campionatu
lui. Ei trebuie s-o facă să apară, 
iarăși, duminică !

Eftimie 1ONESCJ 

după amiezii. Azi de dimineață a 
fost un soare primăvăratic și se 
speră ca și mîine, la ora începerii 
meciului — ora 16 (ora 17 la Bucu
rești) —, timpul să Ce la fel de'fru- 
mos. Echipa gazdă, deși a pierdut în 
ultima etapă de campionat. Ia Sa
rajevo, cu 2—1, a jucat totuși foarte 
bine și speră să obțină victoria In 
meciul cu A S.A. Tg. Mureș. La Sa
rajevo s-a comportat foarte bine 
atacantul Tibljaș, care a înscris 
golul oaspeților și a avut și o uară, 
în min. 87. La Sutjeska, interesul 
pentru meci este mare și se crede 
că toate cele 15 000 de locuri ale 
stadionului local vor fi ocupate. De 
altfel partida va fi transmisă In 
întregime de rcbdicdi*lîziunes Tugo- 
slarâ

Formațiile probabile : A S.A. TG 
M'JRES : Solvotn — Szo'JSsy, Un- 
chiaș. Ispir. Czako — Varodi. Boloni 
— Fazekas. Naghi. Mureșan Haj- 
nal; SUTJESKA : Rație — Sîaai- 
s;ci. Gardun. Zekc-.ci. Grabovaț — 
Radovici. Kovaeeviri — Perovlc. 
•Dbljaș Hagiabdiri. Samatorie.

Duson tUGARIN

FE AGENDA LOTULUI DE PERSPECTIVĂ

DOUĂ JOCUHI ÎN RD. GERMANĂ

ARBITRI ROMÂNI
PESTE HOTARE

Pamia am ~ală ir.temahcnală 
■■leaita — Ct8I, care se va 
<hsp+ta ta X-_a de 28 martie la 
Pt 3-rdfv. va fi cnndmâ de brigada 
fcrisată cm C. Petre» — la cen
tra. A. Beata și C. -Nieeieee» — la 
linte. Arbitrul C Petreo. eoadodnd 
acest meri iztomațtoaal. va Înde
plini norma per u j obp&erea ecu
son ulm FIFA.

AZI, LA ATENA

GRECIA - ROMÂNIA, 

ÎN PRELIMINARIILE 

TURNEULUI U.E.F.A.
Astăzi după amiază, se va dispu

ta pe stadionul A.E.K. din Atena 
întîlnirea dintre reprezentativele 
de juniori ale României și Greciei, 
contînd pentru preliminariile tur
neului U.E.F.A. Este a 65-a partidă 
susținută, de-a lungul anilor, de 
juniorii români în cadrul acestei 
competiții și are un caracter de
cisiv, de rezultatul ei depinzînd, 
în mare măsură, calificarea pen
tru turneul final, care în acest an 
va fi găzduit de Italia.

De ieri lotul juniorilor noștri se 
află in capitala Greciei. înainte de 

j plecare, antrenorul Constantin Ar- 
i deleanu ne-a comunicat formația 

pe care intenționează s-o alinieze 
în dificilul meci de astăzi: Ciurea 

I — Cotigă, Negruțiu, Naghi, Chivu 
— Stoica, Hurloi, Iuga — Crișan, 
Răducanu. Șumulanschi. Rezerve 

i sint: Ioniță, Lucuță, Munteanu și 
I Băcescu.

chiar mai mici : lonițâ și Negroiu 
Rap.d), Iordan, Dumitrescu, Agiu, 

Cor-ne'.iu, Șurenghin, Fior ea (Steaua), 
Pintea și David (A.S.A. Tg. Mureș), 
Ltnț/u și Moraru (Metalul Bucu
rești. Soșu (S.C. Bacău), Dragu 
Pr‘gresul Buc.). Popescu și Postel
nic* (Liceul de fotbal Buc.), Vrîn- 
eratu (Dinamo). Eremia („U" Cluj), 
St 11. Minerul Baia Mare). Acestora 
li se vor mai adăuga, probabil, Co
tigă și Hurloi, doi dintre compo- 
ner.țti echipei naționale care vor de
păși rirsta junioratului abia în 1974.

CITIȚI AZI NUMĂRUL 356
AL REYISTEI

din sumând căruic «a reco- 
■ondem :

• O ompiâ prezentare a 
Se-tyu?-: etapei a XVII-a a Di 
r ~ A. UNIVERSITATEA CRA
IOVA — DINAMO

• Ake amănunte asupra pro
gramului de duminică și a pre
get nor rin această săptămină 
o'e echipelor divizionare A

• Echipele românești in com
petitori» internaționale : RAPID 
(Cu-aa Cupe'cr), REPREZENTA
TIVA D€ JUNIORI (Preliminari
ile U EF-A), A.S.A. TG. MU
RES (Cupa Britanică)

• La „interviul săpteminii", 
antrenorul CORNEL DRAGUȘIN

• O pagină dedicată reluării 
campionat— Diviziei B (clasa- 
■er-teie boului, golgeteri, pro-

Gazdă primitoare, ca întotdeauna, I£.A.B.S.-ul a luat toate măsurile necesare și acum toaleta cimpului de joc 
de la „Republicii" este gata. Actorii, fotbaliștii echipelor Rapid și Leeds United pot să ^țo ^Dragoș NEAGU

RAPID - LEEDS UNITED, IN SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI CUPELOR"
(Urmare din pag. 1)

suride calificarea (o victorie la 6 
goluri diferență, practic, este impo
sibil de realizat, ținînd seama de 
valoarea adversarului), ea are da
toria să dea o replică pe măsura 
așteptărilor.

L-am Întrebat pe antrenorul 
Bazil Marian ce părere are despre 
meciul de azi. El ne-a spus : „Leeds 
United este una dintre cele mai 
bune formații din Anglia, și chiar 
din Europa. în primul meci, cu for
mația pe care am aliniat-o, am în
cercat să facem față puternicului 
nostru adversar, dar diferența de 
valoare și-a spus cuvîntui. în me
ciul de la București, desigur, fizio
nomia jocului se va schimba în 
oarecare măsură. După severa în- 
frîngere de la Leeds, vom încerca 
să răsturnăm pronosticurile și, prin- 
tr-un joc mai ofensiv, să obținem 
o victorie de orgoliu, dacă proble
ma calificării nu se mai pune. Do
rim să ieșim onorabil din această 
competiție în ale cărei sferturi de 
finală am ajuns".

Datorită condițiilor improprii de 
antrenament, Rapid a avut ieri un 
program în care accentul s-a pus 
mai mult pe odihnă. în ceea ce 
privește formația, e de semnalat 
titularizarea lui Petreanu. Pe par
cursul jocului, în funcție de nece
sități. s-ar putea să fie folosit și

FOT BA L
gramul primei etape, arbitrii)

• Articole tehnice, în spriji
nul antrenorilor și arbitrilor

• Un interviu cu un candi
dat Ia președinția F.I.F.A, : 
brazilicnul JOAO HAVELANGE

• Benfica, o echipă invinci
bilă ?

• Corespondență din Berlin 
despre preocupările actuale ale 
lui Buschner, antrenorul echi
pei R.D.G.

• Relatări complete asupra 
recentului Congres extraordinar 
al U.E.F.A.

o Pagina de „Magazin ex
tern"

• Rubricile permanente : 
Carnetul scriitorului, Prim-plan, 
Dialog cu cititorii, Carnet ex
tern, Din fotbalul internațional. 

Dumitriu II. Oricum, e de așteptat 
ca atacanții Rapidului să se stră
duiască pentru a pune probleme se
rioase apărătorilor englezi, mai ales 
că la Leeds, acesta a fost compar
timentul cel mai deficitar al giu- 
leștenilor.

DON REVIE : „VOM JUCA LA ATAC I"
De ieri, de la ora 16,30, jucătorii 

celebrei echipe Leeds United sînt 
oaspeții Bucureștiului. De la aero
portul Otopeni —- unde au sosit cu 
un avion special — fotbaliștii en
glezi au fost transportați cu un 
autocar la hotelul „Intercontinen
tal". locul de cazare pentru meciul 
retur cu Rapid. Imediat după so
sire, managerul lui Leeds United, 
Don Kevie, ne-a comunicat lotul 
care a făcut deplasarea. Cei 16 ju-

DUMINICĂ, 
IN CAPITALĂ
• Stadionul Republicii, ora 14 : 

Steaua — C.F.R. Cluj (Divizia A);
• Terenul Ghencea, ora 10,30 : 

Steaua — C.F.R. Cluj (tineret-re- 
zerve) ;

• Stadionul Politehnica, ora 14: 
Sportul studențesc — A.S. Arma
ta Tg. Mureș (Divizia A); terenul 
de zgură, ora 10,30: Sportul stu
dențesc — A.S. Armata (tineret-re- 
zerve) ;

• Stadionul Metalul, ora 11: Me
talul — Gloria Buzău (Divizia B);

• Terenul Laromet, ora 11: La- 
nomet — Celuloza Călărași (Divi
zia C) ;

• Terenul Voința, ora 11: — 
Voința — Unirea Tricolor (Divi
zia C) ;

• Terenul Flacăra roșie, ora 11: 
Flacăra roșie — Electronica (Divi
zia C) ;

• Terenul T.M.B., ora 11: T.M.B. 
— Sirena (Divizia C) ;

• Stadionul Dinamo (terenul III), 
ora 11: Dinamo Obor — Sportul 
Ciorogîrla (Divizia C).

TRAGEREA SPECIALĂ LOTO 
DIN 2Î MARTIE 19Î3

Șî acum, o importantă informa
ție : prin grija I.E.A.B.S., terenul 
de la Stadionul Republicii a fost 
curățat de zăpadă, ca și tribunele, 
așa încit vor exista, azi după a- 
miază, bune condițiuni de vizionare.

cători, dintre care Don Revie va 
alcătui azi formația, sînt următo
rii : Harvey și Sprake — portari; 
Rcaney, McQueen, Madeley, Hun
ter și Yorath — fundași ; Bates, Lo
rimer, Jones. Jordan, Giles, E. 
Gray, F. Gray, Ellam și Galvin — 
mijlocași și atacanți. Nu au putut 
face deplasarea Alan Clarke, Cher
ry (ambii suspendați de federație 
pentru trei meciuri în urma aver
tismentelor primite în campionat) 
și Billy Bremner, căpitanul echipei, 
care s-a accidentat în meciul de 
sîmbătă. din Cupă, disputat cu 
Derby County.

„Vrem să jucăm pe atac, ne-a 
declarat Don Revie. Sper ca meciul 
de mîine (n.n. azi) să fie plăcut, 
lupta pentru rezultatul în sine ră- 
mînînd pe planul secund — cel pu
țin pentru echipa noastră 1“

NICI SELECȚIONATELE 
DIVIZIEI B

N-AU FOST UITATE
La sediul federației se lucrează 

în aceste zile la proiectul progra
mului competițional internațional al 
selecționatelor seriilor Diziviei B. în 

acest scop la începutul acestei săp- 
tămîni au fost convocați la Bucu
rești cei șase antrenori cărora le-a 
fost încredințată pregătirea selec
ționatelor celor două« serii. Ei sînt: 
C. Teașcă (F.C. Galați), P. Popes
cu (Metalul București) și V. Copil 
(Delta Tulcea) — seria a I-a; M. 
Negru (C.SM. Sibiu) Gh. Staicu 
(Olimpia Satu Mare) și C. Manola- 
che (C.F.R. Timișoara) — seria 
a Il-a.

CLUBUL VOINIA BUCUREȘTI ÎMBINĂ SATISFĂCĂTOR
PREOCUPĂRILE PENTRU PERFORMANTĂ Șl SPORTUL DE MASĂ

® Rezultate de prestigiu la popice și canotaj feminin • Cooperatoa rele au avit • prezența 

mumerică remarcabila ® Lipsa de exigență a unor antrenori a avut consecințe 
neplăcute © Se poate realiza mai mult

Plenara clubului Voința Bucu
rești a prilejuit un moment cu ade
vărat festiv in viața acestuia. Și 
nici nu putea fi altfel atît timp cît 
în fața participanților — antrenori, 
sportivi fruntași, activiști sportivi 
și mulți invitați de onoare — a fost 
prezentat un bilanț cu frumoase 
succese în activitatea sportivă de 
masă și de performanță. împletirea 
chibzuită a activităților pe ambele 
planuri a determinat — după opinia 
noastră — succesul acestui club 
bucureștean.

în activitatea sportivă de masă 
— asupra căreia vrem să ne referim 
mai întîi — campionatele asociații
lor sportive Voința, „Voințiadele", 
au angrenat în anul care a trecut 
un mare număr de cooperatori (8 683, 
dintre care 3 748 de femei). De mul
tă popularitate s-au bucurat între
cerile de altetism. fotbal și volei, la 
ale căror starturi s-au prezentat 
peste 5 000 de participant!. In aceas
tă activitate s-au evidențiat asocia
țiile sportive „Igiena" (1 429 de par
ticipant!), „Muncă si artă" (586), 
„Sporul" (455) „Telinometalica" (470), 
„Tehnica încălțămintei" (448) și „E- 
lectrobobinajul" (412). ,

Campionatele clubului, organizate 
la 8 ramuri sportive — o altă atrac
tivă formă de practicare a sportu
lui de masă — desfășurate pe o pe
rioadă mai lungă, au angrenat 161 
de echipe totalizînd 2 082 sportivi, 
dintre care 898 de fete.

Cum în cadrul cooperației, mește
șugărești îsi desfășoară activitatea o 
serie de handicapați fizic (în coope
rativele de invalizi), clubul Voința 
a considerat că este de datoria sa 
să atragă în anumite forme de re
creare, de exercițiu fizic și această 
categorie de oameni. S-au organi
zat pentru ei întreceri de popice, 
atletism, tenis de masă, șah ș.a. la 
care au participat aproape 1 000 de 
cooperatori invalizi. Mai mult, anul 
trecut au fost organizate primele 
întreceri finale rezervate invalizilor 
din întreaga țară, întreceri la care 
au participat 250 de cooperatori din 
23 județe. La această competiție s-au 
remarcat asociațiile sportive „Mun
ca". „Drum nou", „Chimica" și „Me
talica" din cadrul clubului bucu
reștean Voința.

Aminteam mai înainte despre o 
masivă prezență feminină în activi
tatea sportivă de masă și, după cum 
vom vedea, în cea de performanță. 
De un real folos in atragerea coope

ratoarelor pe terenurile și !n sălile 
de sport a fost competiția organiza
tă în exclusivitate pentru ele — 
„Voințiada fetelor". Alte întreceri, 
între care cele de orientare turisti
că, patinaj și tenis de masă, au pri
lejuit prezența multor cooperatoare 
ajungîndu-se la finele anului la o

După cum se știe, schiful feminin de 4 + 1 a cucerit medalia de argint la campionatele europene de anul trecut
Din acest echipaj, sportivele Georgeta Alexe (prima de la stingă). Viorica Lincaru, Ecaterina Tranc.oveanu și 

Agneta Sieburg (ultimele trei) fac parte din clubul Voința București
cifră remarcabilă t 6 681 de partici
pante.

De foarte mare succes s-au bucu
rat și acțiunile turistice, în număr 
de 155, la care au participat 6 040 
de cooperatori și cooperatoare. în 
sfîrșit, în activitatea sportivă de 
masă au fest angrenați și numeroși 
tineri — in majoritate ucenici în 
cooperația meșteșugărească din mu
nicipiul București. Numai la „Săp- 
tămîna sporturilor olimpice", compe
tiție organizată în perioada 12—20 
funie, au concurat 2 031 de tineri și 

tinere la atletism, fotbal, handbal 
și volei.

Spre meritul acestui club (preșe
dinte Puiu Anghel) activitatea spor
tivă de masă a fost armonios Împle
tită cu aceea de performanță, deși 
spre deosebire de alte cluburi bucu- 
rețtene, Voința nu dispune de o sală 

de sport proprie, except!nd-o pe cea 
de popice. Acest club are, în schimb, 
una dintre cele mai frumoase baze 
sportive pentru practicarea sportu
lui în aer liber — cunoscuta bază 
din nord-estul Capitalei (la capătul 
liniei tramvaiului 5). în panoplia 
performanțelor sportive ale clubului 
Voința București sint înscrise suc
cese de prestigiu atit în arena inter
națională cit și în competițiile in
terne. Cornelia Petrușca și Crista 
Szocs — componente ale echipei țării 
noastre de popice — au cucerit me- 

dtoBa de aar la campionatele mon- 
dtale, Jby In proba individuală Cor- 
neîia ?-sru»:a a obținut medalia de 
trenz. In campionatele europene de 
ar e,. echipajul României de 8+1 
■ creat pe cea de a doua treaptă 
• podiumului de onoare. Din acest 
toțJWtij as ttcot porte și canotoarele 
Ecateriaa Traneioreanu. Viorica Lin
eara. Georgeta Alexe și Agneta Sie- 
burg de ia clubul Voința.

Se—_-.:L:ative In activitatea de 
perfocmanță pe plan intern apar de 
aoeraene^ crie 10 titluri de cam- 
pioc: ai țării cucerite de sportivii 
de la Voința, selecționarea în lotu
rile naționale a unui număr de 41 
de reprezentanți ai acestui club, sta-
bilirea a trei recorduri republicane 
ți existenta unui număr de 625 spor
tivi legltimap-

Dintre cei 25 de antrenori și in
structori al celor 12 secții ale clu
bului. mai mult de jumătate au fost 
evjder.Uați. Dintre aceștia mențio- 
r.âm și noi pe Gh. Spiță (canotaj), 
AL Andrei (popice feminin), G. Chi- 

ralcu (baschet masculin), M. Crăciu- 
nescu (orientare turistică) și I. Pop 
(tenis de masă).

Atit darea de seamă cît șl parti- 
cipanții la discuții s-au preocupat 
și de unele aspecte negative. Bună
oară, echipa masculină de volei, cu 
toate că a fost sprijinită să-și des
fășoare activitatea în condiții cît mai 
bune, nu s-a menținut, totuși, în di
vizia B, retrogradînd în campionatul 
de calificare. Este consecința nume
roaselor absențe ale sportivilor de la 
antrenamente, a lipsei de preocupa

re din partea antrenorului Victor 
Pădureanu pentru ridicarea nivelu
lui jucătorilor O mare decepție în 
sezonul din 1972 a prilejuit secția 
de caiac. Sportivilor de la această 
secție nu li se pretindeau medalii 
olimpice, nici măcar de campioni 
la juniori fie șl municipali. Cu toate 
acestea Ia finele anului conducerea 
clubului nu a putut acorda activită
ții acestei secții alt calificativ decit 
cel de slab, ceea ce a determinat-o 
să desfacă contractul de muncă an
trenorului M. Țurcaș.

Nici echipa de fotbal (seniori) nu 
și-a realizat obiectivul propus la în
ceputul anului, continuînd să se 
mențină la un nivel valoric nesatis
făcător în turul noului campionat. 
Și la această secție au fost evidente 
numeroase lipsuri de la antrenamen
te, neseriozitate în pregătire și o 
insuficientă exigență din partea an
trenorului P. Gavriiă.

Nu este mai puțin adevărat, însă, 
că multe carențe își au originea in 
selecția defectuoasă. Astfel, unii an
trenori au preferat, fiindu-le mai la 

■Indemînă, să apeleze la recrutarea 
unor sportivi — în majoritate pla
fonați — din curțile vecinilor, cum 
se spune. în loc să valorifice — 
de exemplu — numeroasele talente 
din cooperația meșteșugărească, a- 
ceasta dispunînd de mii de ucenici.

Numeroși participant! la discuții 
(I. Linculescu. R. Cernat, Crista Clos, 
M. Nicolau, D. Vereș, I. Zergu, L. 
Bobancu și T. Rădulescu) și-au ex
primat satisfacția față de frumoase
le rezultate obținute de clubul Voin
ța in arenele performanței și, in 
egală măsură, pc tărîmul activității 
sportive de masă. Totodată au fost 
făcute ’ și multe propuneri pentru 
îmbunătățirea activității în acest an: 
să se acorde mai multă atenție tine
retului. selecția să se facă mult mai 
timpuriu pentru a fi cizelate cît mai 
bine calitățile tinerilor înainte de 
satisfacerea stagiului militar ș.a.

Cu acest prilej, tovarășul loan 
Kunst-Ghermăncscu, conf. univer

sitar, a adresat cuvinte de lau
da consiliului clubului Voința, spor
tivilor și antrenorilor acestuia, pen
tru succesele pe care le-au obținut 
în 1972. Totodată, d-sa a subliniat 
faptul că procesul de pregătire a 
sportivilor de performanță nu are 
Încă asigurat un suport științific. 
Unii antrenori privesc In urmă, apli- 
cînd cu sportivii lor ceea ce au 
Învățat și ei de la foștii lor antre
nori. Cluburilor sportive le revine 
marea răspundere de a pregăti spor
tivi de performanță pentru a concura 
cu succes în arena internațională, 
unde exigențele cresc impetuos de 
Ia an la an.

Adoptînd planul de măsuri pen
tru activitatea din acest an și răs
punzând chemării la întrecere lan
sată de clubul Rapid București, ple
nara clubului Voința a consemnat, 
cu siguranță, începutul unei noi ac
tivități rodnice, la sfîrșitul căreia 
sperăm să subliniem succese și mai 
însemnate.

Cosiin CHIRIAC

Un nou prilej de a obține autotu
risme, excursii peste hotare și bani, 
vă este oferit de tragerea specială 
Loto din 27 martie 1973, tragere care 
acordă: autoturisme DACIA 1300 și 
SKODÂ S100, excursii în TURCIA 
—- cu autocarul — de cite 2 locuri și 
de cite 1 Ioc, durata cca. 8 zile, pre
cum și numeroase premii în bani de 
valoare fixă șl variabilă.

Participarea se face pe 3 feluri de 
taxe de participare: 2 lei, 5 lei și 15 
lei varianta. Se mai poate participa 
pe variante combinate și combinații 
„can de pod“.

Rețineți! Cu variantele de 15 lei 
puteți participa la toate extragerile 
cu șanse mari de cîștig. La toate uni
tățile Loto-Pronosport găsiți bilete 
pentru această tragere. Luni 26 mar
tie a.c., este ULTIMA ZI.

• Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune la orele 16.45, în pauza 
meciului de fotbal Rapid — Leeds 
United.

Radiatorul electric cu ulei poate asigura, în bune condiții, 
încălzirea locuinței dv. Căldura degajată este de 775—1500 
Kcal/h, corespunzător numărului de elemenți ; cu ajutorul 
unui termoregulator căldura poate fi menținută la tempera
tură constantă.

Radiatorul electric cu ulei, fiind prevăzut cu patru roți, 
poate fi deplasat in orice loc al locuinței dv.

Radiatorul electric cu ulei este de 4 tipuri : ® RADIATOR 
CU 7 ELEMENfl — 1.225 LEI 9 RADIATOR CU 10 ELEMENfl 
— 1.400 LEI • RADIATOR CU 12 ELEMENJI — 1.600 LEI • 
RADIATOR CU 14 ELEMENfl — 1.700 LEI

(6431) RECOM

• Programul concursului Prono
sport n.r. 12 de duminică 25 martie 
1973, este următorul: 1. Universita
tea Craiova — Dinamo București; 2. 
F. C. Constanța — Steagul roșu; 3. 
C.S.M. Reșița — S.C. Bacău; 4.' F.C. 
Petrolul — Jiul; 5. Universitatea 
Cluj — F. C. Argeș; 6. Steaua — 
C.F.R. Cluj; 7. Napoli — Palermo; 
8. Bologna — Fiorentina; 9. Cagliari
— Juventus; 10. Milan — Roma; 11. 
Sampdoria — Lanerossi; 12. Torino
— Internazionale; 13. Verona — Ter- 
nana.

e Zilnic se prezintă , cîștigătorl 
pentru a-și ridica autoturismele, bu
teliile de aragaz sau premiile in bani 
obținute la LOZ IN PLIC, ca urmare 
a introducerii de cîștiguri SUPLI
MENTARE la seriile care se găsesc 
în vinzare.

Rețineți! Numeroase șl valoroase 
premii suplimentare la LOZ IN 
PLIC !

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT
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DERBYUL TAIMANOV-GHIZDAVU

ASTĂZI, AULA B. C. U

internațional de șah
• Runda începe la ora

: 9 our

noua „speranță* canadiană

in ultimele 
să-și ducă pină

Punct final in turneul feminin de șah de la Belgrad

FIȘIER

KAREN MAGNUSSEN (Canada)
(născută la North Vacouver 4. IV. 
1952 ; antrenată de Linda Borckman; 
1,63 m, 52 kg.) a-a apropiat mai a- 
menințător doar anul trecut. La O- 
limplada albă de la Sapporo, apoi 
la „mondialele* de la Calgary. în 
urma supercampioanei austriece, se 
dădea o luptă acerbă. A reușit să se 
impună de fiecare dată Karen Mag
nussen, promovată pe locul doi. în 
urmă a rămas mereu Janet Lynn, 
multipla campioană a S.U.A., foar
te aproape și ea de medaliile de ar
gint-. La finele ultimului sezon, în 
momentul retragerii, Beatrix Schuba 
avea să declare : „Consider că las 
o urmașă demnă, pe canadiana Mag
nussen..." Respect care se datora și 

nord se 
pericu-

ra decide cîștigătorul turneului

Un număr record de 7 întrerupte 
s--au încheiat în reuniunea de 
marți dimineața a turneului in
ternational de șah. Au fost înre
gistrate următoarele rezultate: 
Ghizdavu — Stanciu 1—0, Fiehtl 
— Ghizdavu 0—1 (f.j.), Stoica — 
Ghizdavu Taimanov —

'Fiehtl 1—0, Stoica — Ghițescu 
1—0. Pytel — Partos 1—0, Fiehtl 
•— Rukavina ’/,—Nu s-a reluat 
partida Spiridonov — Pytel.

în felul acesta, înaintea finișului, 
devenise clar că pentru primul loc 
luptă cu cele mai mari șanse doi 
jucători: Taimanov și Ghizdavu. 
Marele maestru sovietic a fost li
ber în runda c. 13-a (de ieri după 
amiază), iar reprezentantul nostru 
l-a întîlnit cu albele pe Rukavina. 
In caz de victorie, el trecea îna- 

! înte (cu 9>/2 p) și se apropia la o 
jumătate de punct de norma de 
mare maestru, trebuind pentru ob
ținerea- ei să facă remiză, miercuri, 
cu Taimanov. cînd — de altfel — 
Ghizdavu încheie concursul, fiind 
liber în runda finală. Dar, tînărul

șahist român (4 p 
runde !) n-a putut 
la capăt „turul de forță", remi- 
zînd cu maestrul internațional iugo
slav. El este pus acum in situația 
dificilă, de a încerca o victorie, cu 
negrele, la Taimanov, pentru a 
acumula cele 10 puncte ale nor
mei.

în cursa pentru locul 3. Knaak 
l-a învins pe Ghițescu. iar Partos 
pe Honfj (ce păcat de rateul la 
Pytel !), ambii cu negrele, după 
excelente partide de atac. Nereu
șind să iasă din inerția remizelor 
Gheorghiu a înscris cea de-a 11-a 
egalitate, de data aceasta cu Spiri
donov. Același rezultat, in partida 
Ungureanu — Stoica.

CLASAMENTUL : Taimanov si 
Ghizdavu 9 (ultimul o partidă în 
plus), Knaak și Partos 7’/i (Partos 
o partidă în plus). Honfi 7. Gheor
ghiu și Rukavina 6>/t etc.

Astăzi se joacă runda a 14-a, 
partida centrală Taimanov 
Ghizdavu. (V. CH.).

Alexmdrâ Aicelao.

rete maestru Fiorin Gheorghiu a 
cîștigat turneul de la Orense și s-a 
clasat pe locul trei în concursul de 
la Malaga. Theodor Ghițescu a ieșit 
învingător in turneul maeștrilor in
ternaționali la „Festivalul șahist" 
din Olanda. Elisabeta Polihroniade 

' .--intre fruntașele turneu
lui zonal de la Wijk an Zee, obți- 
nind calificarea în turneul interzo
nal al campionatului mondial, iar 

n Alexandra Nicolau (calificată, 
iodul său, în turneul interzonal), 
gă cu un avans de două puncte 
ornantul turneu de la 

unde au fost prezente șahi 
roase din U.R.S.S.. Iugoslavia, Un
garia. Polonia, Bulgaria, R.F. Ger
mania.

PREGĂTIRI PENTRU
M0\0IUtl[ DE HOCHEI
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Natura nu se lasă păcălită!
— avertizează specialiștii, împotriva 

folosirii stimulatoarelor de performanță
' Sportul are frumusețile șl indiscutabilele sale avantaje și ar fi păcat 
ca ingerințe dăunătoare să-i risipească farmecul și să-l încarce cu o <4-* 
pe care nu o are. Sprijinul pe care în ultima vreme sportul il primește 
din partea științelor medicale și farmaceutice a devenit un cuțit cu două 
tăișuri. Una e să contribui la dirijarea metodică, științifică, a performan
țelor sportive sau la ușurarea recuperării după efort, la relaxarea spor
tivului, și alta este să cauți cu tot dinadinsul pomparea rezultatelor, rreș- 

seducătoarei idei de a ctmMyleterea lor chiar artificială, la adăpostul 
limitele posibilităților fizice omenești.

Toate aceste probleme au reve
nit cu acuitate în actualitatea spor
tivă internațională odată cu dezvă
luirile unui fost campion mondial 
de lupte, suedezul Pelle Svensson. 
Acesta a publicat nu de mult o 
„Scrisoare deschisă către marile 
vedete sportive", în care descrie 
groaznicele urmări ale consumului 
de preparate anabolice.

e
GAINEI ÎNDOPATE

1 
o vreme, puteau sus- 
lui Svensson drept o

ASEMENI f
Cei ce încă, 

pecta filipica 
tiradă cu intenții strict moraliza
toare și cu puține relații cu prac
tica, vor fi dezamăgiți afiînd că 
unul din marii sportivi ai Europei 
— care nu odată a furnizat mate
rial rubricilor de cancanuri ale 
presei sportive — confirmă dezvă
luirile compatriotului său, dînd su
ficiente exemple din propria sa ca
rieră atletică.

Este vorba 
runcătorul de 
vîrstă de 27 
Olimpice de 
pat locul 3, dar el este încă părtaș

de Ricky Bruch, a- 
disc suedez, acum în 
de ani. La Jocurile 
la Miinchen a ocu-

RECORDURI MONDIALE ALE
HALTEROFILILOR SOVIETICI

la 
el 
campanie împotriva folosirii de că
tre sportivii de performanță a in
jecțiilor cu hormoni, a consumării 
preparatelor anabolice sau a alter 
preparate farmaceutice. Pruneîe 
sale declarații, dramatice în esență, 
sunau așa: „Dacă ar fi ti judec 
după cum mi-am bătut joc de 
mine, de corpul meu. de organele 
mele, probabil că nu voi apuca să 
trăiesc mai mult de 40 de ani. Ml 
închipui uneori pe mine-insumi ca 
o uriașă găină îndopată, de eres- 
cătorie, gata ti plesnească-.'.
•a© apreciere competentă în acest 
domeniu vine din partea chirurgu
lui și medicului sportiv dr. Paul 
Schmidt, din Hamburg, care co
mentează : „Cazul Bruch nu esic 
nici nou. nici singular. Cine se în
doapă cu hormoni sau exagerează 
in consumul de proteine in încer
carea de a-și ingroșa mușchii nu 
trebuie să se mire de urmări, de 
vătămarea propriului trup. Așa s-aa 
dat singuri gata fostul campion eu
ropean de box Ia categoria grea, 
profesionistul vest-german Jurgen 
Blin, sau compatrioții săi, deeatlo- 
niștii. Vînătoarea după o jumătate 
de centimetru, după o sutime de 
secundă sau după o victorie rapidă 
îl determină pe sportivul de per
formanță să-și neglijeze sănătatea 
și s-o piardă, pentru că natura no 
se lasă păcălită

recordul mondial (68.40). Acum, 
însuși s-a angajat in violenta

Selecționata de hochei 
a S.U-A., care a sosit în 
vederea participării la campionatul 
mondial (grupa B). a susținut la 
Garmisch Partenkirchen un joc de 
antrenament în compania echipei 
R.F. Germania. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 5—3 (1—0,
3—2. 1—1). După acest meci, echipa 
hocheiștilor americani va pleca la 
Graz, orașul austriac care va găzdui 
întrecerile grupei B.

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea C3£ (grupa A), care se va 
desfășura la Moscova între 31 mar
tie și 15 aprilie, reprezentativa 
Cehoslovaciei a susținut un meci de 
verificare la Varșovia în compania 
fzirmației Poloniei. Campionii mon
tai. au obținut victoria cu scorul 
de 8—2, (4—1, 3—1, 1—0)

pe gheață 
Europa în

TELEX • TELEX
„Marele premiu al orașului Modena" la 
motociclism, a fost cîștigat de renumitul 
alergător italian Giacomo Agostini, care 
a pilotat un „MV Augusta" de 500 cmc. 
Campionul mondial a parcurs traseul 
(80,300 km) In 36:26,1. Pe locul următor 
s-a clasat englezul Phil Read, cu 36:42, 
urmat de Italianul Gallina, cu 37:55,9. 
Proba rezervată motocicletelor de 
cmc a fost cîștigată de finlandezul 
no Saarinen.

3M
Jar-

prin

Fpt.-ne

sâ

cînd scînteietoarea Pe
tra Burka cucerea titlul suprem la 
Colorado Springs, Canada nu mai 
avusese o campioană mondială de 
patinaj artistic. Reîntoarcerea țării 
marilor lacuri înghețate în fruntea 
ierarhiei sportului cu patine nu pu
tea fi făcută decît de Karen Mag- 
nussen și mima, la ediția 1973 a în
trecerii.

Așa a fost sortit ? Nu, dar pînă 
atunci toate drumurile spre prima 
treaptă a podiumului erau harate 
de campioane fără egal. Au fost 
Peggy Fleming și Gaby Seyfert. ul
timele adevărate „zîne" ale gheții, 
a fost apoi Trixi Schuba, „fenome
nul impuselor". In fața acesteia din 
urmă.

faptului că patinatoarea din 
arătase singura rivală mai 
loasă în proba obligatorie.

La Bratislava. în ultima , .
C. M.. aspirantele la titlul vacant 
concurau însă sub litera noului re
gulament. în care ponderea figurilor 
obligatorii este sensibil redusă. Șan
sele Janetei Lynn păreau să crească, 
iar Karen -- 
să-și vadă . ....... __ ____
rîvnise atît. Totuși, tradiția promo
vărilor „fără salt“ în patinaj a fost 
mai departe respectată. în primul 
rind, fiindcă blonda Karen a pa
tinat excelent. Iar apoi — neșansă 
pentru Janet... — aceasta a pierdut 
puncte prețioase în „programul 
scurt", unde a căzut de două ori.

„Rămîneți în patinajul de perfor
manță — a fost întrebată la con
ferința de presă, după concurs. „Nu 
știu", ne-a răspuns Karen. „Trebuie 
să-mi consult părinții, pentru a lua 
o decizie. Ei au făcut sacrificii ma
teriale imense ca să-mi asigure o 
carieră în patinaj, timp de 13 ani. 
E timpul să compensez acum, toate 
acer, te sacrificii". Ceea ce în lim
bajul curent înseamnă — desigur 
— un angajament într-un ansamblu 
de revistă...

ediție a

Magnussen amenințată 
pierdut titlul la care

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — In 
cadrul concursului internațional de 
haltere de la Tașkent, sportivii so
vietici au stabilit două noi recor
duri mondiale. In limitele categoriei 
mijlocii, David Rigert (U.R.S.S.) a 
realizat- Ia stilul smuls performanța 
de 168 kg, corectînd cu 0,500 kg re
cordul precedent. La categoria grea, 
Pavel Pervușin a ridicat (Ia stilul 
smuls) o halteră în greutate de 176 
kg (vechiul record, care-i aparținea, 
era de 175,5 kg).

La totalul celor două stiluri, Ri
gert s-a clasat pe primul loc, cu 
377,5 kg, Pavel Pervușin a terminat, 
de asemenea, învingător, obținînd 
la cele două stiluri 392,5 kg.

FETELE MEDALIILOR...

Experiența lui Ricky Bruch este, 
din acest punct de vedere, mai 
mult decît grăitoare. Pînă și iluzia

Sint euilatgie ssî 
mondxaL Să htiaa ar 
că adversar*.; : att:
tă : ti arate că aa 9 o
aiti față !

iman

Victor &ANOULESCU

HANOBAtISTII IIJGOSLUI l\ FIȘAI 1 C. C. I
BELGRAD 20 (Agerpres). — La 

Zagreb s-a disputat meciul retur 
dintre echipele Partizan Bjelovar și 
Hellas Stockholm, contînd pentru 
semifinalele „Cupei campionilor eu- 
ropeni“ la handbal masculin. Echi
pa iugoslavă a terminat învingă-

toare cu scorul de S3—13 ■ 
s-a calificat pentru finala « 
ți ei. în care ra intihti. Ia Dor 
echipa MAI Moscora. Iz pris 
disputa: sâptămîna trecută ia 
holm, handbalîștii suedezi a. 
gat cu 20—13.

fi

Fotbalul începe fără îndoială să-și 
reintre în drepturi pe tot continen
tul european. Campionatele sînt în 
țoi (doar cu cîteva excepții...), iar 
24 dintre cele mai bune echipe ale 
continentului se află în febra retu
rului. ..sferturilor1 în competițiile 
intercluburi.

După partidele de la 7 martie, 
toate aceste formații au avut sufi
cient timp pentru a-și analiza com
portarea. și alcătui planurile de „bă- 
taie- pentru meciurile retur. Cu 
destula minuțiozitate de altfel, pen
tru câ nu puțin lucru constituie o 
rrezență într-una dintre semifinalele 
cupelor europene. Am spune chiar 
că. într-un fel, această concentrare 
asupra partidelor internaționale de 
club s-3 putut vedea și din... destul 
de s-abele rezultate obținute pe plan 
intern. Doar cîteva exemple, culese 
Ant etapa de duminica trecută : Vi- 
toria Se:ubal pierde cu 3—0 derbyul 
cu Rerfira. Juventus nu izbutește 
ti o ajungă pe Milan, Leeds și Li
verpool cîștigă foarte greu pe teren 
propriu, Borussia Monchengladbach 
pierde „acasă" la noua promovată 
Kickers dar în etapa trecută la 
Bayern cu 3—0 !). Real Madrid nu 
izbutește ti înscrie în poarta lui 
Saragcssa. Sparta Praga, Schalke 
•4 și Hajduk Split sînt învinse, în 

deplasare, cu 3—1 și respectiv 4—1... 
Exk pții : Ajax, care a început să 
se detașeze în clasament, Totten- 
ha-n 'învingătoare cu 3—-0) și, mai 
șîes. Ujpesti Dozsa, care a reușit 
■1-1 spectaculos 7—0 împotriva lui 
Diosgyâr.

Dar. cum în fotbal una dintre 
Jegiie* de bază ale fotbalului este 
că ruciodată un meci nu seamănă 
eu altul, ar fi fără îndoială mai 
mult decît riscant ti privim meciu
rile de azi prin prisma rezultatelor 
Inregistrete în ultima etapă de cam- 
p::nai. După părerea noastră, par- 
t.u--Ie retur ale sferturilor de finală

AFIRMAREA ÎN DOMENIUL PERFORMANTEI IMPUNE
9

UN NOU STIL DE MUNCA SUB SEMNUL ÎNALTEI EXIGENTE
(Urmare din pag. Ij

pentru sportivii de mare performan
ță, pornind de la nivelul cerințelor 
mondiale. Activitatea cadrelor teh
nice, cluburilor, unităților sportive 
din învățămînt și federațiilor va fi 
apreciată în viitor după felul în ca
re sportivii vor îndeplini aceste nor
me.

Unul dintre dușmanii cei mai 
periculoși ai performanței este și 
automuițumirea. Aceasta înseamnă 
că a se mulțumi cu puțin, a-i fi in
diferent cu ce performanță cîștigă 
un ' titlu republican, sportivul își 
limitează, de la bun început, aspi
rația spre mai mult, spre mai bine, 
spre valoarea internațională în ra
mura de sport respectivă. Desigur 
este o chestiune de mîndrie aceea 
de a fi campion al țării și sporti
vii trăiesc intens acest eveni
ment, iar cluburile se mindresc în 
rapoartele lor, cu numărul titlurilor 
cucerite. Dar, aceasta nu reprezintă 
și nici nu trebuie să reprezinte to
tul ! Pentru un sportiv, este impor
tant să devină campion, dar și mai 
important este ca performanța ca
re-i însoțește titlul să aibă și o bu-

nă valoare. în acest context, Hotă- 
rîrea subliniază : ... Vor fi luate
măsuri pentru îmbunătățirea siste
mului și nivelului competițiilor re
publicane. stabilindu-se parametri 
cit mai apropiați de cei realizați in 
competițiile internaționale".

Participarea anuală la diferite 
competiții internaționale de anver
gură a dat prilej să obțină unele 
succese de prestigiu sportivilor noș
tri reprezentanți ai luptelor, caia
cului și canoei, tirului, scrimei, at
letismului ș.a. dar, în același timp, 
a evidențiat și rămînerea în urmă a 
sportivilor din alte ramuri, la unele 
dintre ele situația fiind cu totul ne
satisfăcătoare. Pentru remedierea 
acestei stări de fapt, pentru a im
pulsiona creșterea rezultatelor înalte 
în majoritatea ramurilor sportive, 
Hotărirea trasează ca sarcină 
C.N.E.F.S., organizațiilor și institu
țiilor cu atribuții in domeniul spor
tului, federațiilor și cluburilor spor
tive să-și concentreze principala a- 
lenție în vederea dezvoltării ramu
rilor sportive care au posibilități și 
perspective reale de afirmare. eu 
pondere însemnată în programul 
Jocurilor Olimpice, al campionatelor 
mondiale și europene, nominalizînd

sporturi individuale, 10 jocuri11
sportive și 5 sporturi de iarnă.

în această privință se stabilesc, 
potrivit Hotărîrii, termene precise 
pentru întocmirea. în fiecare ramu
ră sportivă, a unui plan de dezvol
tare pînă în anul 1980. a unui pro
gram special de pregătire a sporti
vilor români pentru Jocurile Olim
pice din 1976, concentrindu-se efor
turile spre acele sporturi și probe 
unde există perspectiva unei par
ticipări de prestigiu.

Principalele unități ale sportului 
de performanță sint — sau ar tre
bui să fie ! — cluburile sportive, 
cele mai multe cu o bază materială 
corespunzătoare, încadrate cu nu
meroși specialiști și alte cadre teh
nice. De felul in care se desfășoară 
activitatea cotidiană in cluburile 
sportive depinde într-o foarte mare 
măsură, dacă nu chiar in totalitate, 
progresul general al mișcării noas
tre sportive de performanță, rezul
tatele de valoare într-o ramură sau 
alta. Realitatea a demonstrat, insă, 
că nu peste tot treburile merg bine, 
că există încă prea multă comodita
te, suficiență și formalism. Aceasta 
s-a văzut cel mai bine 
delegației olimpice a

la alcătuirea 
țării noastre

pentru Jocurile de la Munchen, la 
care prea puține cluburi au contri
buit tașa cum ar fi fost de așteptat 
s-o facă 9 cu sportivi bine pregă
tiți, apti să concureze cu succes in 
diferitele discipline la care am par
ticipat. De aceea a fost necesar ca 
in Hotărirea Plenarei Comitetului 
Central să se stabilească ca sarcină 
pentru C.NEFS-. în colaborare cu 
alte organizații și instituții, să ia 
măsuri pentru asigurarea unor clu
buri puternice, in scopul desfășură
rii procesului de instruire la nive
lul cerințelor internaționale și, mai 
mul: chiar, constituirea unor clu
buri specializate pe ramuri de sport, 
la principalele discipline, unități ca
re să-si 
stanțial 
sportive.
acestora
lui general al sporturilor respective, 
punînd un accent mai mare pe uti
lizarea practică a cercetărilor ști
ințifice. în feiul acesta se va putea 
realiza o perfecționare a procesului 
de instruire în concordanță cu cele 
mai bune rezultate obținute pe plan 
internațional, pentru progresul con
tinuu și rapid al mișcării sportive 
din patria noastră.

aducă un aport mai sub- 
la selecționarea valorilor 
la pregătirea și educarea 

și deci Ia creșterea nivelu-
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Turul ciclist al Algeriei a început . 
desfășurarea a două semietape. Prima, 
desfășurată pe ruta Oran-Sidi Bel Abbes 
(75 km), a revenit vest-germanului 
Kraft, cronometrat în lh 56:30, iar cea 
de-a doua, Sidi Bel Abbes-Saida (95 km), 
a fost cîștigată de maghiarul Debrec- 
zeny în 2h 40:15. Purtătorul tricoului 
galben este maghiarul Debreczeny, care 
are în clasamentul general timpul total 
de 4h 36:52. El este urmat de Lihaciov 
(URSS), cu 4h 36:58, Lis (Polonia) — 4h 
37:02 și Szurkowski (Polonia) — 4h 37:08.
■
Proba de simplu din cadrul turneului 
feminin de tenis de la Hingham (Mas- 
sachusettes) a fost cîștigată de cunos
cuta campioană australiană Evonne Go
olagong, învingătoare în finală cu 6—4, 
6—4 în fața tenismanei engleze Virginia 
Wade. în finala probei de dublu, pere
chea sovietică Olga Morozova — Marina 
Kroșina a 
australian 
Young.

In ultima 
de natație de la Long Beach (bazin de 
25 yarzi). multipla recordmană australia
nă Shane Gould a cîștigat proba de 
1 650 yarzi cu un timp excelent : 16:36.60. 
Pe locul secund s-a situat americana 
Keena Rothammer, cronometrată în 
17:10,86. în schimb, în cursa de 100 yarzi 
liber. Shane Gould a ocupat locul trei 
cu 54.11 sec., fiind întrecută de Shirley 
Babashoff _ 53.32 sec. și de H. Brin- 
wood — 53,65 sec. Proba masculină de 
440 yarzi mixt a revenit americanului 
Rod Strachan. în 4:12.86. iar în proba 
similară feminină pe primul loc s-a cla
sat compatrioata sa Jenny Bartz, cu 
timpul de 4:35,72.
■
A luat sfîrșit turneul de tenis de la Ale
xandria. Proba de simplu bărbați a fost 
cîștigată de jucătorul francez Patrice 
Dominguez, care l-a învins în finală cu 
6—3. 9—7, 5—7, 6—2 pe polonezul Tadeusz 
Nowicki. în finala probei de simplu fe
mei, tenismana franceză Nathalie Fuchs 
a dispus cu 6—2, 6—0 de compatrioata 
sa Odile de Roubin. Rezultate înregistra
te în celelalte finale : dublu 
Nowicki. Niedzwicki (Polonia) 
Ribarczyk (Polonia) 6—0, 6—4, 
blu mixt : Florence Guedy 
Nowicki (Polonia) — Odile de 
(Franța), Figac (Polonia) 6—3,

dispus cu 6—2, 6—4 de cuplul 
Evonne Goolagong — Janet

zi a concursului internațional

losit cea mai bună tactică în finală, 
dovedind resurse superioare adver
sarilor săi pe ultimii metri. El este 
primul atlet iugoslav care cucerește 
o medalie de aur la un campionat 
european de sală.

LUCIANO SUȘANJ (Iugoslavia)
oferite de

_____________ -T— - campiona- 
europene de atletism în sală

din marile surprize 
încheiata ediție a

Una 
recent 
te lor ------ ------- — ------
de la Rotterdam s-a produs în aler
garea finală pe distanța de 400 m 
rezervată bărbaților. înfruntînd pe 
cei mai buni specialiști din Polonia, 
Franța, R. D. Germană șl R.F. Ger
mania, iugoslavul Luciano Sușani a 
terminat învingător în 46,38 sec., timp 
excelent pentru un concurs indoor.

Cine este noul campion al conti
nentului în proba de 400 m ? S-a 
născut la 10 noiembrie 1948 la Rijeka, 
are 1,85 m și 73 kg. Practică atletis
mul de la vîrsta de 15 ani și actual
mente este pregătit de antrenorul 
Zeljko Leskovac. Pînă în sezonul tre
cut nu atrăsese atenția specialiștilor 
prin vreo performanță ieșită din co
mun. în luna iunie însă, pe pista de 
tartan din orașul său natal, a fost 
cronometrat pentru prima oară pe 
un tur de stadion cu 45,9, cifră ce 
reprezenta un nou record al Iugo
slaviei. La campionatele țării sale, 
Luciano a ocupat însă doar locul H 
în urma lui îosip Alebici, iar la Bal
caniada de la Izmir s-a clasat pe 
poziția a treia. Sușanj a fost selec
ționat și în lotul iugoslav pentru 
J.O. de la Miinchen. Un accident stu
pid, suferit doar cu cîteva zile îna
inte, l-a împiedicat să se mai pre
zinte la start.

Și totuși, la Rotterdam, Luciano 
Sușanj a fost cel mai rapid. El a fo-

se pot împărți în patru categorii. 
Prima — aceea a semifinalistelor... 
deja cunoscute. Aici putem include 
meciurile Bayern — Ajax și, oricît 
ne-ar durea. Rapid — Leeds, în 
care o victorie a gazdelor nu ar 
face decît să mai aline durerea eli
minării. A doua categorie cuprinde 
meciurile în care echipele oaspete 
au misiune extrem de dificilă și în 
care probabil că, fără o surpriză 
deosebită, jucătorii gazde nu pot 
scăpa calificarea : Milan — Spartak 
Moscova, Borussia Monchengladbach
— F.C. Kaiserslautern (în care pri
mele echipe au luat avantaj în 
meciurile tur). Real Madrid — Di
namo Moscova, și am fi tentați să 
includem și partida Ujpesti Dozsa
— Juventus (în tur 0—0), dacă n-am 
ști foarte bine că de multe ori echi
pele italiene joacă mai bine pe te
renuri străine... A treia categorie ar 
putea cuprinde meciurile cele „mai 
deschise, în care avantajul luat la 
7 martie nu este decît infim, și pen
tru păstrarea căruia echipe aflate 
acum în deplasare vor trebui să 
depună eforturi deosebite în fața 
unor formații aflate pe propriul 
teren și susținute de spectatorii lo
calnici. Aici se includ desigur me
ciurile : Derby — Spartak Trnava,

bărbați : 
— Fibâc, 
8—6: du- 
(Franța). 

Roubin 
6-2.

pentruTurneul internațional de tenis 
juniori desfășurat la Terracina (Italia), a 
revenit echipei Italiei. In finală, tinerii 
tenismeni italieni au terminat la egali
tate : 3—3 cu echipa R.F. Germania, ocu- 
pînd locul întîi, datorită unui meci ave- 
raj mal bun. In preliminarii. Italia a în
vins cu 5—1 echipa Ungariei, în timp 
ce selecț-onata R.F. Germania a dispus 
cu 5—2 de tenismenii maghiari.

A Început turneul de tenis de la Atlanta, 
în primul tur, Cliff Drysdale (Republi
ca Sud-Africană) a dispus cu 6—3. 6—4 
de americanul Bob Lutz. Maud (Repu
blica Sud-Africană) a cîștigat cu 7—6, 
6—1 în fața lui Henry Crawford (SUA). 
Stone (SUA) l-a eliminat cu 6—3, 6—1 pe 
suedezul Ove Bengston, iar Gottfried 
(SUA) a cîștigat cu G__4, 4—6, 6—2 în 
fața compatriotului său Froehling.

Brian Hali lin stingă) înscrie cu capul primul jjol al meciului Liverpool — 
Dynamo Dresda (2—0), disputat în 

central al echipei
Cupa U.F..F.A. In dreapta, fundașul 
Dynamo, Sammer

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Iotă programul meciurilor retur

tra singurele rezultate neașteptate. 
Deși în meciurile Hajduk Split — 
Hibernian și Dynamo Dresda — Di
verpool oaspeții pornesc din start 
cu un avantaj de două goluri, con
turile sînt departe de a fi încheiate. 
Forcingul echipelor aflate pe teren 
propriu nu poate fi de neluat în 
seamă. Partida de la Dresda ne in-

ȘTIRI • REZULTATE

ale sferturilor de finală t

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Bayern Miinchen — Ajax Amsterdam (în tur 0—4) ; Ujpesti Dozsa— 
Juventus Torino (0—0) ; Derby County — Spartalc Trnava (0—1) ; Real 
Madrid — Dinamo Kiev (0-0).

CUPA CUPELOR

Sparta Praga — Schalke 04 
Edinburgh (2—4) ; Rapid — Leeds 
tak Moscova (1—C).I

» 
(1—2) ; Hajduk Split — Hibernian 
United (0—5) ; A. C. Milan — Spar- 

z

CUPA U.E.F.A.

Borussia Monchengladbach —________________
Twente Enschede — O.F.K. Beograd (2—3) ; Vittoria Setubal — Tot
tenham Hotspur {0—1) ; Dynamo Dresda — F. C.

1 F. C Kaiserslautern (2—1) ; F. C

Liverpool (0—2).

Sparta Praga — Schalkg 04. Twente 
— O.F.K. și Vitoria Setubal — Tot
tenham. Toate anunță o luptă foarte 
deschisă, spectaculoasă, din care 
este destul de posibil să nu lipsească 
nici prelungirile și’ chiar.... loviturile 
de la 11 m, pentru desemnarea fe
ricitei echipe calificate in etapa su
perioară. A patra categorie poate 
fi cea a... surprizelor. Aici, după 
părerea noaktră. s-ar putea inregis-

teresează în 
că ea ne-ar 
despre forța de șoc a celei mai bune 
echipe la ora actuală din R.D. Ger
mană, viitoarea noastră adversară 
în preliminariile Campionatului 
mondial, în fața unei apărări foarte 
masive, ca cea a lui Liverpool, li
derul campionatului englez.

In

mod deosebit, pentru 
putea spune cite ceva

D. GRAUR

• „Cupa Libertadores" a progra
mat alte două partide. La Montevi
deo, echipa locală Penarol a termi
nat la egalitate: 2—2 (1—1) cu for
mația braziliană Botafogo. Într-un 
alt joc, disputat la Buenos Aires, 
campioana Argentinei, echipa San 
Lorenzo de Almagro, a dispus cu 
1—0 (0—0) de River Plata.

® În etapa a 21-a a campionatu
lui Turciei s-au înregistrat rezulta
tele: Besiktas — Ankaragiicii 1—0 ; 
Vefa — Samsunspor 3—2; Sekerspor
— Fenerbahce 0—2; Goztepe — Ga- 
latasaray 0—4; Giresunspor — PTT 
3—1 ; Adanaspor — Eskisehirspor 
3—1; Bursaspor — Mersin 1—2; 
Boluspor — ATtay 2—0. în clasa
ment: 1. Galatasaray — 32 p; 2. 
Fenerbahce — 30 p; 3. Eskisehirspor
— 26 p.

• în Elvefia s-a jucat etapa a 17-a. 
Rezultatele : Lausanne — Sion 0—1; 
Chiasso — Winterthur 0—2; Young 
Boys — Lugano 1—1; Grasshoppers 
Zurich — Grenchen 3—0; F.C. Ba
sel — Fribourg 3—0. în clasament: 
1. F.C. Basel — 24 p; 2. Grasshop
pers Zurich — 22 p; 3. Winterthur
— 21 p.

• în R.D. Germană au avut loc 
meciurile retur ale
„CUPEI R.D.G."; F. C. Magdeburg
— Rot Weiss Erfurt 2—0 și Loko
motiv Leipzig — F.C. Dynamo Ber
lin 1—1. Pentru finala competiției 
s-au calificat echipele Lokomotiv 
Leipzig și F.C. Magdeburg.

semifinalelor
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campionatul masculin de 
volei

BACAU A ÎNVINS 
PE RAPID

VIITORUL

bacau, » 
masculină de 

•locală Viitorul și Rapid București 
încheiat cu victoria meritată a gazdelor 
1> scorul de 3—2 (9 —9. 12. —3. 8). 

Ilie IAN CU—coresp.

La volei masculin, in meci 
amical 

PAULISTAN SAO PAULO 
(BRAZILIA) — PETROLUL 

PLOIEȘTI 3—2

(prin telefon). — Partida 
campionat dintre echipa 

s-a

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon). — Sala 
sporturilor Victoria din localitate a găz
duit. marți seara. întilnirea amicală in
ternațională de volei masculin dintre 
Petrolul Ploiești divizionară B și echi-

Î2 fi 286 ; telex * spur tiom buc. 180.

pa braziliană Paulistan, campioana sta
tului Sao Paulo. Oaspeții au cîștigat cu 
J—2 (18, —4. —14. 0. 7).

V. ALBU _ coresp. jud.

La hochei juniori 
SELECȚIONATA ROMÂNĂ 

ÎNTRECUT PE SLOVAN 
BRATISLAVA

A

August", 
rapide, 

au con-

Ieri seară, pe patinoarul „23 
la capătul unui meci cu faze 
spectaculoase, în cadrul căruia 
dus în permanență, juniorii reprezen
tativei române au învins, la limită, pe 
cei de la Slovan Bratislava : 5—4 (2—0, 
1—2. 2—2). Partida revanșă este pro
gramată mîine. la ora 17.

FOTBALIȘTII DIN
R. D. GERMANĂ VOR ÎNTlLNI 

SELECȚIONATA BRAZILIEI
Federația de fotbal din R. D. Germană 

a perfectat un meci amical cu selecțio-

Tiparul l. P. „Informația", București

nata Braziliei, care va întreprinde în 
vara acestui an un turneu de pregătire 
în Europa. Partida va avea loc în 
ziua de 4 iulie, la Berlin. Revanșa aces
tui meci se va disputa anul viitor, cu 
puțin înainte de turneul final al C.M., 
la Sao Paulo.

ROGER DE VLAEMINCK 
ÎNVINGĂTOR ÎN CURSA 

MILAN — SAN REMO
Cea de-a 64-a ediție a 

Milan — San Remo, în 
startul 218 de alergători, 
cu victoria rutierului belgian 
Vlaeminck, care a parcurs 
km ai cursei în 6h 53:84. El i-a 
la sprintul final pe cicliștii italieni Fran- 
cioti și Gimondi. După 4 secunde, a so
sit și restul plutonului. La actuala edi
ție, nu a participat campionul belgian 
Eddy Merckx, care este suferind.

cursei cicliste 
care
s-a

: au luat 
încheiat

Roger de 
cei 288 de 

învins

10 366


