
hqtărIrea plenarei c.c. al p.c.r. cu privire la dezvoltarea

CONTINUA A EDUCAȚIEI FIZICE $1 SPORTULUI

NUMAI SPORTIVII MULTILATERAL PREGĂTIȚI,
CU 0 ÎNALTĂ ȚINUTĂ MORALĂ Șl CETĂȚENEASCĂ, 

POT REPREZENTA CU UEMNITATE ȚARA 
IN MARILE COMPETIȚII INTERNATIONALE

Mișcarea sportivă din România a 
înregistrat, în ultimii ani, o serie 
de rezultate pozitive, contribuind la 
creșterea capacității fizice și inte
lectuale a populației, la dezvoltarea 
armonioasă a tinerei generații. Au 
fost asigurate totodată condiții mai 
bune și forme mai largi de cuprin
dere a tineretului și a celorlalți 
oameni ai muncii în practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice și 
sportului.

Ca urmare firească, in paralel, au 
fost obținute și o seamă de succese 
pe linia sportului de performanță, 
la lupte, caiac-canoe, tenis de cîmp, 
handbal, canotaj, scrimă, popice, 
sportivii noștri cucerind titluri de 
campioni și medalii în competiții in
ternaționale de anvergura unor cam
pionate europene, mondiale și la 
Jocurilor Olimpice.

La o analiză mai profundă se 
desprinde însă concluzia că, în ge
neral, rezultatele nu s-au situat la 
nivelul așteptat, nu sînt încă în 
concordanță cu condițiile materiale 
asigurate mișcării sportive. Capa
citățile cadrelor tehnice, ca și po
sibilitățile materiale și organizato
rice nu și-au găsit expresia în dez
voltarea complexă a activității de 
educație fizică și sport la nivelul 
realizărilor dobîndite de poporul 
nastru în economie și în viața so- 
cial-culturală, al exigențelor impuse 
de confruntările sportive interna
ționale. Este evidentă, în acest sens, 
o răminere în urmă la unele ra
muri sportive ca natația, gimnas
tica, schiul, halterele, tirul, ciclis
mul, patinajul, baschetul sau în 
unele probe din atletism.

Organizațiile și instituțiile înves
tite eu atribuții în domeniul spor
tului, federațiile, cluburile și aso

ciațiile sportive nu au acționat în 
mod unitar și pe baza unei con
cepții precise pentru dezvoltarea 
sportului de performanță, mai ales 
în acele ramuri în care există tra
diții valoroase și condiții propice 
pentru afirmarea unor valori de 
nivel internațional. Cea mai bună 
dovadă în acest sens o constituie 
rezultatele slabe înregistrate de 
sportivii români, anul trecut, la 
J.O. de Ia Miinchen și care se află 
sub valoarea celor înscrise la 
Olimpiada de la Ciudad de Mexico, 
în 1988. Evoluția sub așteptări de 
la ultima ediție a J.O. reliefează 
numeroasele neajunsuri care con
tinuă să persiste în folosirea efi
cientă a condițiilor materiale de 
care dispun federațiile, cluburile și 
asociațiile sportive în pregătirea și 
selecționarea valorilor capabile să 
reprezinte în condiții optime culo
rile patriei in competițiile interna
ționale.

★

Subliniind succesele, dar și lipsu
rile care se manifestă încă în spor
tul nostru de performanță, recenta 
Ilotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului tra
sează cu toată claritatea sarcinile 
care revin Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, ce
lorlalte organizații și instituții în
vestite cu atribuții în domeniul 
sportului pentru ca și rezultatele 
pe plan internațional să se ridice la 
nivelul posibilităților și condițiilor 
create mișcării sportive. Astfel, se 
spune: „Alături de dezvoltarea edu
cației fizice in rindul oamenilor 
muncii, un Ioc important trebuie 
să-l dețină sportul de performanță,

Astăzi incepe la Graz

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE HOCHEI —GRUPA B

• In primul meci, echipa României intilnește reprezentativa Austriei.

(Citiți in pagina a IV-a corespondența trimisului nostru la această 
competiție)

in vederea afirmării pe o scară tot 
mai largă a talenteîbr. îmbunătă
țirii continue a rezultatelor și re
prezentării cu demnitate a sportului 
românesc în competițiile internațio
nale".

Pentru îndeplinirea acestei înda
toriri de onoare este necesar să se 
asigure, prin măsuri corespunzătoa
re, concentrarea mijloacelor mate- 
r:ale, a fondurilor bănești și a ca
drelor de specialitate spre direcțiile 
esențiale ale activității sportive, uti
larea și gospodărirea eficientă a 
bazelor și terenurilor sportive exis
tente. De asemenea, trebuie ca acti
vitatea de selecționare a clemen
telor pentru sportul de Derfbrmanță, 
pregătirea tinerilor cu aptitudini 
deosebite să se desfășoare fără în
trerupere, pe baza unei concepții 
precise, de largă perspectivă și în 
mod unitar în cadrul tuturor orga
nizațiilor sportive. Aceasta va face 
ca. nemijlocit, să sporească și apor
tul județelor la dezvoltarea sportu
lui de performanță. Se știe că, în 
marea lor majoritate, județele nu 
au dat nici un sportiv pentru Iotul 
care ne-a reprezentat țara la J.O. de 
la Miinchen. Și o constatare asemă
nătoare a fost făcută și după J.O 
din 1968 ! Această situație va tre
bui consistent remediată, chiar pen
tru ediția următoare a Jocurilor 
Olimpice, din 1976.

Totodată, se impune ca și Insti
tutul de Educație Fizică și Sport 
să-și aducă o contribuție mai mare 
prin formarea unor sportivi capabili 
de performanțe superioare, la ni
velul cerințelor și posibilităților de 
care dispune.

★
în legătură cu sportul de perfor

mantă, hotărîrea mai prevede : 
„Consiliul Național pentru Educa-

(Continuare in pag a 2-a)
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SPORTIVI ROMÂNI 
ÎN ÎNTÎLNIRI 

PESTE HOTARE
Ieri au plecat la Sofia pistolarii 

clubului Steaua, unde, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, vor participa la 
un concurs internațional la pistol 
viteză și pistol liber. La întrecerile 
din capitala bulgară s-au deplasat 
tintașii Virgil Atanasiu, Ion Corne- 
liu. Radu Vidrașcu. Stan Marin și 
Nicolae Ciotloș. Lotul este însoțit 
de antrenorul Gheorghe Corbescu.

SCRIMĂ
Ieri dimineață au plecat, pe ca

lea aerului, la Moscova patru din
tre sabrerii noștri fruntași : Dan 
Irimiciuc, Gh. Culcea. Constantin 
Nicolae și Cornel Marin, însoțiți de 
antrenorul D. Mustață. Ei vor par
ticipa la un mare turneu interna
țional la care federația sovietică de 
specialitate a invitat trăgători din 
mai multe țări europene : Ungaria, 
Polonia, Bulgaria, Italia, Franța ș.a.

Turneul internațional de sabie 
din capitala U.R.S.S. se va desfășu
ra în zilele de 24 și 25 martie, con
stituind prin valoarea ridicată a 
participanților un important test de 
verificare a pregătirii acestora în 
vederea C. M. de la Goteborg (2—8 
iulie).

VOLEI
In continuarea turneului pe care 

îl întreprinde în țara noastră, echi
pa masculină de volei Paulistan, 
campioana statului Sao Paulo (Bra
zilia), va juca astăzi la Bacău în 
compania divizionarei A. Viitorul, 
întîlnirea a fost programată să se 
desfășoare în sala Tineretului, în- 
cepînd de la orele 18.

Unul din puținele momente în care portarul Harvey a fost pus în dificultate; 
urmăresc faza; mingea va fi respinsă in cele din urmă

McQueen, Yorath și Neagu 
Foto i S. BAKCSY

ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE „CUPEI CUPELOR» LA FOTBAL

COMPORTARE NESATISFACATOARE,
ÎNFRÎNGERE Șl LA BUCUREȘTI

DE CE ?

CONCURSURI 
NESTIMULATIVE 

PENTRU SCHIORI

Antrenorul Ion Chiriac acor
dă o atenție deosebită cam
pionului Alee Năstac. In pla
nul secund, ,,semigreul" for
mației Steaua, Vasile Croi- 

toru.
Foto i Dragoș NEAGU

Rapid - Leeds
Așadar, în sferturile de finală s-a 

oprit drumul echipei Rapid în „Cupa 
cupelor". Desigur, a fi pus problema 
caliticării după acel 0—5 de la Leeds 
era de domeniul fanteziei, al irea
lului, dar, ieri, formația din Giu- 
Iești n-a reușit nici victoria de or
goliu și nici măcar un onorabil re
zultat dc egalitate. Rapid a fost în
vinsă din nou. Era și normal, după 
felul cum s-au prezentat cele două 
formații pe terenul (destul de greu) 
de pe stadionul Republicii. Aproxi
mativ 30 000 de spectatori și sutele 
de mii de telespectatori au văzut cc 
diferență este — pe toate planurile 
— între Rapidul de la ora actuală

United ,1-3 (0-2)
și excelenta echipă engleză. Leeds 
United și-a lăsat acasă trei dintre ti
tularii săi (înaintașul Clarke, mijlo
cașul Bremner și fundașul Cherry), 
dar lipsa lor nu s-a simțit, pentru 
că rezervele nu sînt departe de va
loarea titularilor. Avînd, practic, ca
lificarea asigurată, formația antrena
tă de Don Revie a jucat lejer, la 
pas (un pas de... metronom) și ni
meni n-a putut-o împiedica să-și a- 
proprie victoria și de data aceasta. 
Rapidului i-a fost peste puteri s-o 
facă, practicînd un fotbal rudimen
tar, cu intrări dure ca cele de ge
nul faultului comis de Codrea sau 
al placajului efectuat de Mușat, pen

tru care ambii au primit avertis
mente. Echipa giuleșteană a jucat la 
fel ca și la Leeds, nedepășind me
diocritatea, în timp ce oaspeții n-au 
forțat nota, ca în primul joc, și de 
aici a rezultat acest scor mai strîns 
cu care s-a încheiat partida : 3—1 
(2—0) pentru Leeds United, prin go
lurile marcate de Bates (min. 2), Jo
nes (min. 23), Jordan (min. 74), res
pectiv Dumitriu III (min. 59).

Meciul a avut un pic de scinteie. 
a fost mai antrenant, la început și 
după pauză, cînd Dumitriu III, la

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 4-a)

M. E. I. organizează între 23 $i 25 martie

la Tg. Mureș

AUC NĂSTAC Șl COLEGII SĂI AȘTEAPTĂ 
CU OPTIMISM TURNEUL DE BOI PE CATEGORII

PRIMUL CONCURS
OUELICAN UNIVERSITAR

DE SCRIMĂ

• C. Gruiescu, D. Condurat și A. Dumitrescu nu

(Continuare in pag. a 2-a)

• Gheorghe Ciochină va evolua la „pană“ • Marian Lazăr, mare favorit la „cocoș“

ÎN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE VOLEI

Fază din meciul Elec
tra — Voința Arad

Foto : Paul ROMOȘAN

In aceste zile, antrenamentele în 
sălile de box din întreaga țară cu
nosc o intensitate maximă. Se fac 
ultimele retușuri, se pun la punct 
cele mai mici amănunte tactice în 
vederea unei participări cît mai 
bune la turneele pe categorii de 
greutate, care vor începe săptămîna 
viitoare la Pitești, Oradea și lași 
întrecerile sînt așteptate cu nerăb
dare, îndeosebi de către tinerii 
boxeri, cărora li se oferă acum un 
excelent prilej de afirmare. Faptul 
acesta provoacă, desigur, destule e- 
moții pugiliștilorconsacrați, puși în 
situația să lupte din greu pentru 
menținerea locurilor fruntașe.

In secția de box a clubului Stea
ua, una dintre cele mai puternice 
din țară, pregătirile sînt în toi. 
Sportivii militari vor fi reprezen-

tați în apropiata competiție de 
nouă pugiliști cu frumoase cărți de 
vizită : Marian Lazăr (cocoș), Glteor- 
ghe Ciochină și Ion Adam (pană), 
Gheorghe Pușcaș (semiușoară), Flo- 
rea Ștefan și Constantin Ghiță (mij
locie mică), Alee Năstac și Gheor
ghe Chivăr (mijlocie), Vasile Croi- 
toru (semigrea). Dintre aceștia, cele 
mai mari șanse de a se clasa pe 
primele locuri le au campionul 
Alee Năstac și pretendentul la 
supremația categoriei cocoș, Marian 
Lazăr. Interesantă este hotărîiea lui 
Gheorghe Ciochină de a coborî de 
la „semiușoară" la „pană". Se va 
simți el oare .mai bine în compa
nia lui Pometcu, Amăzăroaie, Ne- 
delcea și ceilalți, decît alături de 
dinamoviștii Antoniu Vasile și Si- 
mion Cuțov ? Iată o întrebare Ia

participă la întreceri

care e greu de dat un răspuns. An
trenorul Ion Chiriac e optimist. El 
speră că Ciochină va realiza marea 
performanță la categoria pană. Tre 
cînd în revistă boxerii de la Steaua 
care vor participa la turneele pe 
categorii de greutate, remarcăm ab
sența lui Gruiescu și Dinu Condu
rat, a fostului campion european 
Aurel Dumitrescu etc.

„Turneul pe categorii de greutate 
— ne explică antrenorul Ion Chi
riac — ne-a surprins intr-un mo
ment în care nu putem participa 
cu toate forțele la întreceri. Victor 
Zilberman și Marian Culineac mai 
au încă o lună și jumătate de sus-

Petre HENȚ

Din acesf an scrima româneasca 
de performanță își îmbogățește ca
lendarul oompetițional. Alături de 
principalele confruntări sportive in
terne — campionatul diviziei A, 
campionatul republican individual 
pentru seniori și „Cupa României" 
— se adaugă și concursul republi
can universitar.

Inițiativa organizării acestui con
curs — care se va desfășura între 
23 șl 25 martie la Tg. Mureș — a- 
parține Ministerului Educației și 
învățămîntului, prin Direcția știin
țelor sociale, activităților educative 
și sportive. Față de ponderea pe 
care o prezintă tineretul universi
tar în scrima noastră de elită, un 
asemenea concurs apare firesc. El 
constituie o modalitate de a verifi
ca stadiul de pregătire a scrimeri- 
lor din cluburile universitare, în 
primul rind pentru competițiile in
ternaționale curente ale anului. 
Dar, aflîndu-ne în perioada prepa- 
rativclor pentru Universiada de Ia 
Moscova, acest concurs este și un

Georgeta Băncilă (Dinamo) una din
tre cele mai bune schioare in pro

bele alpine
Este inutil, credem, să argumen

tăm asupra legăturii necesare dintre 
pregătire șl performanță, dintre an
trenament și competiție ca formă o- 
ficială de exprimare a acumulărilor 
realizate. Toată lumea cunoaște pro
blema. Ceea ce vrem să arătăm în 
rindur’ile de mai jos se referă la ca
litatea și la intensitatea pregătirilor, 
la cota de dificultate a antrenamen
telor și competițiilor în vederea for
țării pragului de performanță în 
schi.

Arătam în cronicile competițiilor 
ultimei luni că atît concursurile de 
schi alpin, cît și antrenamentele, din 
motive mai mult sau mai puțin o- 
biective, au fost prea scurte, prea 
ușoare, prea neangajante, cu un mare 
decalaj de dificultate între ceea ce 
fac în țară și ceea ce întîlnesc la 
competițiile internaționale la care 
iau parte. Dacă, de obicei, începutu
rile de sezon și această iarnă o mare 
parte de timp a fost serios afectată de 
insuficiența cantității de zăpadă, men
ținută numai la altitudine și impie- 
tind pregătirile de slalom uriaș șico- 
borîre (există deci o explicație obiec
tivă), iată că, deși în ultima perioadă 
există condiții de zăpadă excepțio
nale, atît concursurile cit și antre
namentele se mențin într-o notă de 
facil și nesemnificativ, extrem de pe
riculos pentru creșterea valorică a 
schiorilor și promovarea talentelor.

Iată, de pildă, în „Cupa Postăva-

Mihai BÂRA

(Cunl'auaia ta ș.aj. a i a)

0 ETAPA
CU REZULTATE NORMALE

binevenit prilej de constatare a va
lorii unor scrimeri susceptibili de a 
fi selecționați in lotul României.

Regulamentul concursului repu
blican universitar precizează că au 
drept de participare atît studenții 
de la cursurile de zi cît și cei de 
Ia fără frecvență. De asemenea, 
absolvenții anului universitar 1971/ 
1972 precum și elevii legitimați in 
cluburile sportive universitare. O 
condiție inclusă în regulament ; 
toți participant» să posede catego
rie de clasificare sportivă.

Fiecare club poate participa la 
concurs cu maximum 4 sportivi de 
fiecare probă. în același timp, un 
scrimer nu poate fi prezent decît Ia 
o singură probă.

Desfășurîndu-se sistem individual 
și pe echipe, concursul republican

universitar respectă prevederile re
gulamentului federației de resort. 
Secția clasată pe primul ioc va 
primi „Cupa Ministerului Educației 
și Înv&țămîntului".

Organizarea primului concurs re
publican universitar a fost încre
dințată Centrului universitar din 
Tg. Mureș. Considerăm că este o 
bună alegere, dată fiind tradiția de 
care se bucură scrima în orașul 
de pe Mureș. în același timp există 
toate temeiurile într-o desfășurare 
ireproșabilă a întrecerilor, găzduite 
de sala Institutului medico-farma- 
ceutic.

Cît privește concursul în sine, aș
teptăm cu interes evoluția unor

(Continuare în pag a 2-a)

„CUPA PRIMĂVERII» LA HANDBAL FEMININ

Ieri, în campionatele naționale de 
volei s-au disputat partidele eta
pei a XlX-a. Meciurile nu s-au 
ridicat, în general, la un nivel 
tehnic și spectacular deosebit, re
zultatele fiind cele scontate.

MASCULIN

STEAUA — UNIVERSITATE 
CRAIOVA 3—0 (11. 12. 12). Studen
ții au dat o replică dirză echipei 
militare, care s-a văzut deseori 
condusă (cu deosebire in seturile 
I și II), trebuind să depună apoi 
serioase eforturi pentru a recupera 
handicapul șl a se detașa în în
vingătoare. A condus foarte bine 
cuplul V. Savu — Em. Costoiu. 
(EM. F.).

DINAMO — I.E.F.S. 3—1 (5,-13, 
10, 13). Partida a dat loc unei dis
pute echilibrate în cea mai mare

parte a timpului și citorva intere
sante răsturnări de situații. I.E.F.S. 
a cîștigaț setul al doilea după ce a 
fost condusă cu 12—5 (!), dar a ce
dat pe următoarele în care a avut 
deseori conducerea. Dinamoviștii, 
care au început într-o manieră de 
campioni, au scăzut pe parcurs din 
puncț de vedere al rezistenței fi
zice, ceea ce putea să-i coste chiar 
victoria. Bun arbitrajul prestat de 
cuplul^V. Vrăjescu — A. Dinicu.

ELECTRA — VOINȚA ARAD 
3—2 (13, 11, —13, —13, 9).

C.S.U. GALAȚI — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—0 (13, 10, 2).

PROGRESUL — UNIVERSITA
TEA CLUJ 3—2 (—13, 9, 9, —12, 
12).

• Azi, de la ora 16, în sala FIo- 
reasca, se dispută partida restanță 
Steaua — Voința Arad.

FEMININ
FARUL — DINAMO 0—3 (—8,

—6, —13).
C.S.M. SIBIU — MEDICINA 0—3 

(-4, -9, —7).
CONSTRUCTORUL — UNIVER

SITATEA CLUJ 3—2 (7, —14. 7, 
—9, 5).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
3—1 (—9, 7, 5, 14).

REZULTATE STRINSE IN PRIMA ZI
TIMIȘOARA, 21 (prin telefon).
Miercuri după-amiază a început 

în sala Olimpia cea de a V-a edi
ție a „CUPEI PRIMĂVERII" la 
handbal feminin, competiție la 
startul căreia s-au aliniat forma
țiile Universitatea Timișoara, Sei. 
de junioare » României, Construc
torul Timișoara și T.S.C. Berlin. 
Actuala ediție a acestei întreceri 
internaționale programează trei e- 
tape, ultima dintre ele urmînd să 
aibă loc vineri. Iată acum o suc
cintă relatare a primelor meciuri.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
14—13 (7—7). Fără Popa, Rigo și 
Metzenrath în formație și utilizînd 
majoritatea timpului rezervele, U- 
niversitatea Timișoara a ținut cu 
gieti piept celeilalte divizionare A 
din localitate, Constructorul. A fost

un joc echilibrat, viu disputat, în 
care victoria ă revenit în ultimele 
secunde campioanei. Au marcat: 
Ibadula 4, Damian 3, Ștefan 3. 
Ptundaru 2, Pișcu 1 și Onofraș 1 
— pentru Universitatea, Marcov 4, 
ștef 3, Kaspari 2, Gheorghiu 2, 
Evoniu 1 și Rădici 1 — pentru 
Constructorul.

T.S.C. BERLIN — SELECȚIO
NATA DE JUNIOARE 9—10 (4—2)! 
Joc excelent prestat de tinerele 
noastre handbaliste. Ele au reușit 
să învingă echipa clasată pe locul 
II în campionatul R.D. Germane. 
Au marcat: Vasile 5, Florea 4 și 
Nițu 1 — pentru Sel. de junioare, 
Korsten 2, Krause 2, Miiller 2, 
Tietz 1, Brauer 1 și Dobrunz 1 — 
pentru T.S.C. Berlin.

,r Fetru ARCAN
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ÎNSEMNĂRI DIN SALA TURNEULUI INTERNAȚIONAL

TACTICA LUI CAROL PARTOȘ...
Obiectivul pe care Carol Partos și 

î-a propus în turneul de șah de la 
București n-a vizat, oricît ar părea 
de ciudat, un loc anume în clasament, 
ci un procent absolut precis și rigu
ros _ Urmărit: planul (minimal al 

campionului României era să reali
zeze 8 puncte care îi acordau o notă 
de maestru internațional, primul ga- 
lon în cursa grea pentru obținerea 
înaltului titlu.

Cu două runde înainte de sfîrșit 
Țținînd cont că în a 14-a el urma să 
fie liber) Partos acumulase 6i/, p și 
îi mai trebuia H/, p din partidele cu 
Honfi și Spiridonov, prima cu ne
grele, cealaltă cu albele. Logic și nor
mai ar fi fost ca el să o joace pru
dent pe prima și să forțeze în cea 
de a doua. Dar Partos (inginer în 
■viața de toate zilele, profesie care 
l-a obișnuit cu raționamentele prac
tice) a procedat exact invers, și iată 
de ce: Honfi era, ca stil și tempe
rament, mult mai ușor de atras (mai 
ales cu negrele) într-un joc deschis 
si combinativ decît Spiridonov care, 
pierzînd pînă acum 5 partide în tur
neu, era de presupus că va lupta cu 
toată energia să nu încheie concursul 
cu o înfrîngere. Așa că maestrul

nostru s-a decis să-și joace ..norma" 
în runda a 13-a, alegînd în fața des
chiderii eu pionul regelui făcută de

PARTOȘ

HONFI

Honfi sistemul cel mai energic și 
mai activ, apărarea siciliana.

l.eă c5, 2.C13 CcS, 3.d4 c:d4, 4.
C:d4 Cf6, 5.Cc3 g6, 6.f4 d6. 7.C:c6

După concursul feminin de selecție

b:c6, 8.e5 Cd7, 9.e:d6 e:d6 (Pentru 
pionii „atîrnați" din centru, varian
tă la care Partos a mers în mod de
liberat spre a nu ajunge în poziții 
teoretice de egalitate, negrul capătă 
o mai mare libertate de acțiune a 
pieselor ușoare. In siciliana aceasta 
este foarte important) 10.Ne3 Ne7, 11. 
Dd2 Cf6, 12.0—0—0 (Maestrul interna
tional nu-și dezminte preferințele pen
tru jocul tăios. Făcînd rocada mare, 
el își arată clar intențiile de a a- 
taca cu toate forțele pe flancul re
gelui. Partoș este însă pregătit pen
tru aceasta). 12...Ne6, 13.Nd3 Da5, 14. 
fă?! . (Temerară încercare. Prin acest 
sacrificiu de pion albul vrea să 
schimbe nebunii de cîmpuri albe și 
să deschidă verticala „f“ pentru a a- 
taca. Urmează un joc foarte viu. in
teresant și inventiv de ambele părți) 
14...g:f5, 15.Nd4 Tg8! (Nu 15. ,c5?, 16. 
Nb5+ Nd7, 17.N:f6 N:f6, 18.D:fS și 
albul are atac decisiv), 16.De2 Tg4! 17. 
Nc4 d5, 18.De5! (Tn această poziție pe 
muchie de cuțit Partos are o exce
lentă continuare după care toate 
piesele sale se vor afla în joc. Vezi 
diagrama) I8...0—0—0! 19.Nd3 (Se a- 
menința Nd6) Ce4 !, 2O.h3 T:g2, 21.N:e4 
f:e4, 22.Tgl T:gl, 23.N:gl Dc7 (Cu 
doi pjoni în plus și poziție cîstigată, 
negrul încearcă să forțeze simplifi
cările), 24.Dh5 Df4-j-, 25.Rbl Df3, 26. 
D:f3 e:f3, 27.Tfl Tg8, 28.Nh7 Tg3, 29. 
NfZ T:h3, 3O.Ca4 Th2 și albul cedează.

SPORTIVI ROMÂNI

CLASAMENTUL FINAL IN LUMINA PUNCTAJULUI ELO

Două au fost scopurile principale pe 
care le-a urmărit Turneul feminin de 
selecție, încheiat recent in Capitală. In 
primul rînd, să dea posibilitatea unor 
șahlste care au absentat de la finala 
campionatului național să-și încerce for
țele (Rodica Reicher. Gertrude Baum- 
starck), iar în al doilea rînd sâ con
stituie o ultimă verificare a jucătoarelor 
noastre fruntașe înaintea unei importan
te competiții internaționale pe echipe, 
turneul hexagonal de la Vmjacka Ban
ja, din Iugoslavia. El oferea, de ase
menea, posibilitatea cîtorva tinere ju
cătoare de a-și îmbunătăți calificarea, 
prin participarea într-o competiție cu 
un coeficient foarte ridicat (0.250) și în 
compania a nu mai puțin de 4 maestre 
internaționale și 3 maestre.

Concursul a confirmat în bună măsu
ră valoarea recunoscută a cîtorva ju
cătoare, clasamentul final respectînd 
— cu foarte puține excepții — ierarhii
le bine statornicite în eșichierul ■ nostru 
feminin.

Maestra internațională Rodica Reicher 
a cîștigat la o diferență minimă, dar 
cu un procentaj excelent (aproape 73 
la sută !). evoluînd în stilul ei carac
teristic, adică pozițional, prudent, me
ticulos și, de data acdhsta, foarte pre
cis.

După o perioadă de vreme In care fie 
că a absentat din turnee, fie că a jucat 
cu rezultate mai puțin concludente, 
maestra internațională dr. Maria Pogo- 
revici marchează o revenire la poten
țialul său real, afirmind chiar un pro
gres notabil pe toate planurile.

In nota comportării bune de la fina
la campionatului țării s-a situat Suzana 
Makai, în timp ce proaspăta campioană 
națională universitară. Margareta Jun- 
cu. face un nou pas înainte pe calea 
perfecționării și maturizării jocului său.

Surprinde, desigur, rezultatul maes
tre! internaționale Gertrude Baumstarck, 
una din cele 3 jucătoare românce ca
lificate în turneul interzonal, care a 
realizat doar 50 la sută din punctajul 
posibil, fapt care nu 1 s-a mal întîm- 
plat de foarte multă vreme. La ea s-a 
resimțit, probabil, pauza competițlona- 
lă totală pe care a făcut-o după turneul 
de la Pemik. In plus, tlmlșoreanca a

■ ■........—— ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

pierdut în runda a 2-a o partidă în po
ziție net cîștigată de Rodica Reicher 
(turn în plus !), eșecul acesta influen- 
țindu-i în mod nefast moralul pe par
cursul întregului turneu.

Interesant de remarcat că punctajul 
Elo al concurentelor „a prevăzut”, cu 
rare excepții, rezultatul fiecărei con
curente. Astfel, Rodica Reicher (2 327 
p înainte de turneu. 2 343 după) tre
buia . să realizeze 7.48 puncte și a fă
cut 8 ; Maria Pogorevici (2 296—2 310) 
7,04 p și a acumulat 7,5 ; Suzana Makai 
(2 339—2 337), 7.59 p și a obținut 7,5 ;
Margareta Juncu (2 243—2 265) 6,27 p
față de 7 cite a reușit în concurs ; 
Eleonora Gogâlea (2 226—2 228) 5,94 p și 
a înscris 6. Singura asupra căreia s-a... 
înșelat Elo a fost Gertrude Baumstarck. 
Față de punctajul ei inițial, cel mai 
ridicat (2 415), maestra internațională 
era creditată de computer ca fiind ca
pabilă de un rezultat de 8,58 p, cu ca
re. de altfel, ar fi cîștigat turneul. Ob- 
ținînd doar 5,5 Baumstarck scade la* 
2 353 puncte.

Iată și punctajul celorlalte participan
te. după încheierea întrecerii : Emilia 
Chiș — 2 200, Elena Răducanu — 2 147, 
Gabriela Olteanu 2 002 (cîștigă 91 de 
puncte !), Anca Gheorghe 2124 (pierde 
50).Lia Bogdan — 2 054, Vera Zsigmond 
1 957.

★
Acum. în fața echipei noastre feml- 

nine, deținătoarea medaliei de argint 
la Olimpiada de la Skoplje, stă o nouă 
întrecere de mare responsabilitate. ..He
xagonalul" de la Vr. Banja va reuni, 
exceptînd formația U.R.S.S., șase din
tre cele mai puternice teamuri ale Eu
ropei : România, Ungaria, Iugoslavia, 
Bulgaria, Polonia, și R.F. Germania. Se 
va juca la 3 mese (plus o rezervă), ceea 
ce. mărind valoarea și semnificația com
petiției, poate da o imagine mai apro
piată de realitate a forței fiecărei re
prezentative.

Echipa noastră va depune toate efor
turile pentru a apăra înaltul prestigiu 
de care se bucură în arena internațio
nală, prestigiu întărit de recentele re
zultate ale șahului feminin românesc.

Sergiu SAMARIAN 
antrenor emerit

NATAȚIE
în perioada următoare, cei mai 

buni înotători ai țării vor participa 
la o serie de importante competiții 
cu caracter internațional. între 24 
și 31 martie, în bazinul de 25 m din 
Riga, sînt programate tradiționa
lele întreceri dotate cu „Marele 
premiu al ziarului Komsomolskaia 
Pravda". Spre deosebire de edițiile 
precedente, în acest an se vor des
fășura doar probe feminine. Pe 
listele de înscrieri se află sportive 
din 14 țări, printre care și România 
Vor concura din partea țării noas
tre Anca Groza, Gyongy Sovago, 
Anca Georgescu și Eugenia Cris- 
tescu.

Alte două concursuri internaționa
le sînt programate în zilele de 31 
martie și 1 aprilie la Praga și, res-

SPORTIVI FRUNTAȘI 
PESTE HOTARE

pectiv, Berlin. La primul dintre 
acestea vor lua startul Marian Sla
vic, Octavian Rosier. Eugen Hempel 
și Adrian Adam, iar la cel din 
Berlin înotătorii ce se pregătesc 
pentru campionatele europene de 
juniori (născuți in 1958 și mai ti
neri) : Dragoș A’dea. Dorn Gropșan. 
Adrian Popovici și Mihaela Geor
gescu. O sâptămînă mai tîrziu (6-8 
aprilie), alți sportivi români vor 
urca pe blocstarturi în concursuri 
internaționale: la Kecskemet (Un
garia) — Dietmar IVettemeck. Lari- 
nia Donea, Ion Miciăuș și Eugen 
Aimer; la Varșovia — Leontin 
Cotranță, Ildiko Horvath, Csaba 
Kokay și Atila Petelei: la Trento 
— Horațiu Neagrău, Ilarion Șveț, 
Cătălina Pănulescu, Angela Vameși 
și Valeria Vlăsceanu.

BAREMURI PENTRU CUCERIREA 
TITLULUI DE CAMPION NAȚIONALI

începînd din acest an, o nouă com
petiție cu caracter republican se a- 
flă în calendarul competițional al

PRIMUL CONCURS UNIVERSITAR
(Urmare din pag. 1)

Bcrimeri din tînăra generație — flo- 
retiștii Gheorșhe Pordea (Politeh
nica Timișoara), Nicolae Dumitrescu 
(Politehnica Iași), florestistele _ Su
zana Szaplonczay și Lucia Briscan 
(Medicina Tg. Mureș), Bodica Vă
duva (I.E.F.S.), spadasinii Anton 
Pongraț (Medicina Tg. Mureș) și 
Constantin Duțu (I.E.F.S.), sabrerii 
Dan Irimiciuc și Dan Popescu (am
bii de la Politehnica Iași) ș.a. în 
ce privește întrecerea pe echipe, 
pentru locurile fruntașe candidează 
cele care reprezintă I.E.F.S. și Po
litehnica Iași (floretă bărbați), Me
dicina Tg. Mureș și I.E.F.S. (floretă 
femei), Medicina Tg. Mureș (spadă), 
Politehnica Iași și I.E.F.S. (sabie).

înotătorilor. Este vorba de primul 
campionat pe echipe rezervat copii
lor, ce se va desfășura in noua pis
cină (50 m) de la Mamaia între 12 
și 14 aprilie. La acest concurs, fie
care secție de înot poate să în
scrie o echipă (sau mai multe) ci 
cîte un sportiv de probă la fiecare 
categorie de vârstă. Fiind vorba de 
o întrecere pe puncte, competiția a 
stîrnit un interes neașteptat in ria
dul secțiilor de înot din întreaga 
țară, astfel că pînă la această oră 
pe listele de înscrieri se află a- 
proximativ 400 de tineri școlari.

Două zile mai tîrziu (între 16 și 19 
aprilie), același bazin din Mamaia 
va găzdui campionatele naționale în 
piscina acoperită. întrecerile sînt 
deschise înotătorilor de toate cate
goriile și vîrstele pe baza îndepli
nirii haremurilor stabilite de fede
rația de specialitate. Ca o noutate 
putem să subliniem că începînd cu 
această competiție republicană F.R.N 
va stabili o serie de performanțe- 
barem, absolut obligatorii pentru cu
cerirea medaliei și tricoului de cam
pion național. Aceste cifre vor fi 
corelate cu media celor mai bune 
rezultate ce se obțin pe pian euro
pean. Este o măsură salutară, care 
cu siguranță va ridica nivelul aces
tor întreceri, al rezultatelor înotăto
rilor noștri.

NUMAI SPORTIVII MULTILATERAL PREGĂTIȚI
(Urmare din pag. 1)

ție Fizică și Sport, organizațiile și 
instituțiile cu atribuții in domeniul 
sportului, federațiile și cluburile 
sportive își vor concentra principa
la atenție în vederea dezvoltării 
ramurilor sportive care au posibili
tăți și perspective reale de afirma
re, cu pondere însemnată în pro
gramul Jocurilor Olimpice, al cam
pionatelor mondiale și europene : 
atletism, lupte, caiac-canoe, canotaj, 
gimnastică, box, tir, scrimă, înot, 
haltere, judo. De asemenea, vor 
fi luate măsuri pentru afirmarea 
pe plan internațional . a echipelor 
românești Ia jocurile sportive — 
handbal, fotbal, volei, tenis de cîmp, 
polo, baschet, tenis de masă, rugby, 
popice, șah, precum și a sporturilor 
de iarnă — schi, biatlon, bob, pati
naj, hochei.

Pînă la data de 30 aprilie a.c. se 
va elabora un program special de 
pregătire a sportivilor pentru Jocu
rile Olimpice din 1976, concsntrîn- 
tlu-se eforturile spre acele sporturi

și probe unde există perspectiva 
unei participări de prestigiu".

înfăptuirea acestui obiectiv, atît 
de important, impune o muncă deo
sebită, de cea mai mare răspun
dere pentru toți factorii investiți 
cu responsabilități în această acti
vitate, de la organele de conducere 
și pînă la antrenori și sportivi. Sta
bilirea și definitivarea planurilor 
de lucru, cu obiective intermedia
re și finale, trebuie să se efectue
ze cu un discernămînt deplin. La 
realizarea lor, teoretică și practică, 
trebuie să contribuie întregul nos
tru corp de tehnicieni și specia
liști. Este necesar ca pregătirile să 
capete un caracter cu adevărat tne- 
todologic-științifip, astfel ca per
fecționarea continuă a procesului 
instructiv-educativ să se desfășoare 
rapid și în acord cu cele mai noi 
cercetări cunoscute pe plan inter
național, așa cum stipulează și 
Hotărîrea.

Este adevărat că și înaintea tre
cutului ciclu olimpic au fost elabo
rate o serie de planuri de pregătire, 
altfel, inițial, bine concepute. Dar

Ieri, 21 martie, împlinirea celor 10 ani de existență a Centrului de Medicină Sportivă a coincis 
cu o zi obișnuită, aclică de muncă, așa cum au fost toate în activitatea acestei prodigioase instituții. Inves
tigații, studii, cercetări, tratamente, conform problema ticii vaste care intră în preocupările ei cotidiene.

Instantaneul nostru surprinde un consult desfășurat la ora prtnzului. Directorul centrului,-dr. Ion l}ră- 
gan (in mijloc), și colaboratorii săi, dr. Constantin. Popescu (in dreapta) și dr. Nicolae Sțanescu, studiază 
radiografia lombară făcută gimnastei Elena Ceampelea, care acuză de cîteva zile dureri în regiunea rinichiului-. 

Se pare că e vorba de un diagnostic, ceva mai dificil. Dar, la Centrul de Medicină Sportivă au fost rezol
vate și alte cazuri, mai grele. Foto : P. ROMOȘANVoleriu CHIOSE

ÎN CENTRUL COLABORAREA DINTRE CLUBURI Șl CATEDRE POATEUNIVERSITAR
TG. MUREȘ DETERAAINA 0 NOUĂ

V

CREȘTERE A PERFORMANȚELOR
Centrul universitar Tg. Mureș deși nu dispune de un număr impre

sionant de studenți (aproximativ 2000) se afirmă an de an pe tărimul 
performanței sportive. Există aici, în orașul de pe Mureș, un puternic 
bastion al științei medicale din țara noastră — Institutul medico-farma- 
ceutic, cu traHiție, cu o bună reputație pe plan național și internațional 
— și, de asemenea, un Institut pedagogic de 3 ani, creat mai recent — 
care dovedește că ține pasul cu marile cuceriri ale culturii socialiste, fur- 
nizînd cadre bine pregătite în domeniile respective.

Intr-o zonă 
diție sportivă

cu o recunoscută tra- 
_____ era și firesc ca dru

mul către performanță să fie per
manent desțelenit. Studenții din a- 
cest centru universitar și-au adus o 
prețioasă contribuție la realizarea u- 
nui asemenea deziderat, inițial prin 
scrimă, ulterior prin 
tism, volei, pentatlon modern, hand
bal și gimnastică.

Rezultatele obținute 
muri poartă, în toate cazurile, am
prenta colaborării tot mai strînse 
care s-a statornicit intre colectivele 
celor două cluburi sportive studen
țești din municipiul Tg. Mureș, 
Medicina și respectiv Pedagogic, 
a aportului prin care înțeleg 
să contribuie nemijlocit cadrele 
didactice de specialitate. Este vorba 
de o colaborare pusă direct în spri
jinul unuia și aceluiași obiectiv — 
ridicarea continuă 
formanței sportive.
ÎN PRIM PLAN 

ATLETISMUL 
SPORTURI

baschet, atle-

în aceste ra-

a ștachetei per-

— SCRIMA Șl
— DOUĂ 
OLIMFICE

Tradiția sportului mușchetarilor 
statornicită la Tg. Mureș este în
deobște bine cunoscută. De mai mult 
de un sfert de veac, scrima și-a 
format aici un vad puternic, la ni
velul tuturor probelor. La Tg. Mu
reș au crescut și s-au consacrat, In
tr-o bună măsură floretiști ca Iosif 
Zilahi. Atila Csipler. Stefan Szent- 
kiraly. Soretistele Ileana Csimbalmoș 
și Csaka Szestkiraly. sabrerii Ien 
SlMtii 
cent, ș: 
â oai la iveala 
pe Ion Haszar și 
sporti^*i care au 
veazâ, încă, la 
salon al scrimei 
meri care au re;
r.A, m muu 
fruntări sțpo _
cel mai tipic il reprezintă desigur. 
Anton Pongrat. campion mondial de 
tineret, in 1967. la Teheran și fina
list, anul trei ut. la ediția jubiliară a 
J.O. de la Munchen. Bilanțul remar
cabil al scrimerilor din Tg. Mureș 
este indisolubil legat de persoana u- 
r.ui cadru didactic de specialitate, a 
conferențiarului univ. Andrei Kakncs.

or și pedagog care se află 
planșei de mai bine

40 de ani. De subliniat faptul 
școala de scrimă din Tg. Mureș 
are sediul la clubul Medicina.

în anii din urmă, alături de scri
mă, s-a afirmat atletismul. Figura 
cea mai reprezentativă a sportului 
olimpie nr. 1 este săritorul în înăl
țime Csaba Dosa. la ora actuală pri
mul dintre specialiștii noștri în a- 
ceastă dificilă probă. Alături de el 
se afirmă in performanță Marta Sat-

i Alexandra Niki. Mai re- 
scr-.mă dir. Realitate
Anton Pongraț. Sir.t 
activat și mai acti- 
nivelul primului e- 
romănesti, sînt scri-

in multe con- 
e de anvergura. Cazul

niarv (100 m.g.), Adalbert Cristali
(lungime). Ion Burcă (400 m.g.). De 
toți acești atleți și evident de alți 
sportivi din secție, care este înca
drată la clubul Pedagogic, se ocupă 
lectorii univ. Ionel Ciotea, Zoltan 
Szabo și Andrei Peter.

în sfera performanței se înscrie și 
pentatlonul modern, echipa Institu
tului Pedagogic reușind să se clasi
fice pe locul HI în campionatul re- 
puhiic-.n. Figura centrală, deocam
dată, in această disciplină este Adal
bert Covaci, component al echipei 
naționale care ne-a reprezentat țara 
la ultima ediție a J.O. De coordona
rea pregătirii pentatloniștilor răs
punde un colectiv de specialiști con
dus di ....................... ....

După cum se vede, pe 
nelor performanțe centrul 
tar Tg. Mureș își face 
prezență notabilă.

EXISTĂ CONDIȚII 
SPORTURILE DE MASĂ SA 
GENEREZE PERFORMANȚA

Din exemplele folosite mai înainte, 
referitoare Ia scrimă, atletism și 
pentatlon modern, rezultă, credem, în 
mod convingător că specialiștii, ca
drele didaetice de la Institutul Peda
gogic si LALF. colaborează nemijlo
cit cu cluburile. își identifică într-o 
bună măsură activitatea lor cu cea a 
secțiilor. în această privință și cele
lalte secții ale cluburilor oferă exem- 
pie pozitive. R 
la fel de spe< 
fcarnația feminină de baschet di 
Pedâgcgit în prizne dhâzie a 1 
precum si cea a basgheibajjstiloi 
la Medicina. Rămin să confirme p 
cupă rile pentru performanță set 
de gimnastică, volei băieți si h:

preg:
un
lectorul univ. Andrei Peter, 

firul bu- 
universi- 

simțită o

CA

ie nu sînt, ir 
se. Există i

bal, acum aflate la nivelul diviziei 
secunde sau al campionatelor de ca
lificare. Prezența unor specialiști re- 
putați la conducerea tehnică a lotu
rilor respective, cum sînt lectorii 
univ. I. Balaș, V. Kadar și A. Bor- 
bely la baschet, L. Griin, V. Farcaș, 
D. Baba la volei, K. Soo și V. Fi- 
rișac la 
Markos 
garanție 
valoare, 
țiilor.

Legat . , .
că la Tg. Mureș s-ar putea face mai 
mult pentru atragerea tineretului 
studios spre performanță, așa cum 
prevede și Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă a e- 
ducației fizice și sportului „în vederea 
afirmării pe o scară tot mai largă a 
talentelor, îmbunătățirii continue a 

rezultatelor și reprezentării cu demni- 
tnte a sportului românesc în compe
tițiile internaționale". Condițiile 
sînt propice : marea majoritate a stu
denților, în special de la Institutul 
Pedagogic, doresc și solicită organi
zarea unor competiții sportive de 
masă, cu frecvență săptămînală, la 
baschet, handbal, volei și... fotbal. 
Preferințele amatorilor. Nu se poate 
spune că asemenea întreceri nu se 
desfășoară. Dar această activitate, cu 
adevărat rodnică, trebuie să gene
reze — așa cum am mai spus — 
mugurii performanței și într-o per
spectivă nu prea îndepărtată, chiar și 
pe cei ai marii performanțe. Ca să 
se ajungă aici este necesar ca pro
fesorii de specialitate din perimetrul 
vieții sportive universitare să valo
rifice mai mult pasiunea studenților 
și studentelor pentru mișcare, pentru 
exercițiu fizic, să Ie împlinească do
rința de a înregistra satisfacții în 
competiții sportive ce depășesc sfera 
Institutului, a municipiului...

LIPSEȘTE UN PUNCT DE 
VEDERE UNITAR ÎN 

CERCETAREA SPORTIVĂ

___ , —. Soo și V. Fi- 
handbal, Fr. Barabaș și Fr. 
la
în
de

gimnastică, reprezintă o 
realizarea unui spor de 
calitate în munca sec-

de acest aspect, considerăm

Pentru că ne aflăm în perimetrul 
vieții sportive universitare, ne sim
țim datori să elucidăm unele as
pecte — relevate, de altfel, și în alte

decentre — cu referire la munca 
cercetare științifică, în același timp 
la terminologia de specialitate.

Din multitudinea de lucrări cu ca
racter de cercetare, elaborate pînă 
in prezent, cea mai mare parte nu 
are aplicativitate în practică. Ră
mînem ancorați în domenii strict teo
retice, emitem ipoteze fără o acope
rire integrală în rezultate concrete. 
La Tg. Mureș, la o recentă sesiune 
de comunicări, s-a încercat să se 
pună piciorul în prag. în acest sens 
s-a arătat că între sistemul compe- 
tițional rezervat juniorilor și cel al 
seniorilor există un gol imens ! Tre
cerea de la o categorie Ia alta se 
face în mod empiric, fără să existe 
un conținut și o metodică unitare. 
De aici rezultă și numărul impre
sionant de tineri care neputînd face 
față cerințelor senioratului dispar din 
activitatea de performanță. Poate că 
în acest domeniu — căutînd să gă
sească o soluție — ar trebui dirijată 
o parte a muncii de cercetare de la 
catedrele de educație fizică și sport 
ale institutelor și facultăților. Ne a- 
dresăm lor, deoarece tinerii vizați să 
părăsească scena sportului de perfor
manță sînt tocmai studenți încadrați, 
ca vîrstă, între juniori și seniori.

Cit privește terminologia sportivă, 
reținem remarca lectorului univ. 
Francisc Markos : „La catedre nu 
există un curs pe specialități, un curs 
unitar. în aceste condiții în unele 
centre universitare au fost elaborate 
cursuri și manuale .care pe plan lo
cal reușesc să ajute cit de cit unele 
activități. Dar, dacă eu, spre exem
plu, m-aș prezenta la Timișoara, Cluj 
sau București, cu o altă terminolo
gie decît cea de circulație locală, am 
toate șansele de a fi tratat ca un 
neavenit".

Este un punct de vedere realist, 
care readuce în discuție necesitatea 
stringentă a elaborării unor lucrări 
de specialitate unice, universal vala
bile. Este, de fapt, datoria Institu
tului pentru Educație Fizică și Sport 
din Capitală să aibă inițiativa în ma
terializarea unui asemenea obiectiv.

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

pn re 
marginea

prezer
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in 
de 
că 
își

pendare disciplinară, lui Aurel Du
mitrescu medicii i-au recomandat n 
pauză, scurtă, e drept, dar nu s-a 
mai putut pregăti și nu va participa 
la competiție, Dinu Condurat a sus
ținut anul trecut 25 de meciuri, din
tre care ultimele, cele de la Tur
neul armatelor prietene, deosebit 
de grele. La începutul acestui an. 
Condurat a pierdut Ia puncte me 
ciul susținut in Danemarca, fiind 
expediat și la podea. Am conside 
rat că îi este necesară o pauză. în 
privința Iui Gruiescu, ce să vă 
spun ? La 28 de ani nu mai parti
cipi la toate bătăliile. începi să 
alegi. El se pregătește pentru 
„Centura de aur" ți speră să fie

mici proporții (toți 
depășesc cina ce- 

din centrul universitar iași), 
îcsedâ condiții pentru o afir- 

jția in scrimă este o realitate, 
ctletismu! face pași energici spre o afirmare tot 
mai spectaculoasă, pentatlonul, baschetul, voleiul, în 
general jocurile sportive se bucură de multă ade
ziune din partea tineretului studios.

Și totuși se poate face mai mult în domeniul marii 
performanțe. Faptul că centrul universitar de pe 
Mureș dispune de o elită de cadre didactice de 
specialitate, de condiții msteriale dintre cele mai 
bune, antrenorii sînt angrenați totai in munca de 
cizelare a talentelor, de ridicare a măiestriei spor
tive creează un bun climat impulsionării performan
ței spre trepte mai înalte. Recenta Hotctire a C.C. 
al P.C.R. constituie și pentru cadrele didactice de

1rttr-un centru universitar de 
studenții din Tg. Mureș nu 
Iar din cnii I 

sportul de performanță p 
maie multilaterală. Traaiti

TURNEUL PE CATEGORII
selecționat în echipele care ne vor 
reprezenta țara la Balcaniadă si la 
campionatele europene".

în această situație, puternica sec 
ție a pugiliștilor de la Steaua nu 
va fi reprezentată în Turneul pe 
categorii decît de campionul Alee 
Năstac, de foștii campioni Gheor 
ghe Pușcaș și Gheorghe Chivăr si 
de șase aspiranți la marea perfor
mantă : Gheorghe Ciochină, Marian 
Lazăr, Ion Adam, Florea Ștefan. 
Constantin Ghiță și Vasile Croitoru. 
Ținînd seama de faptul că toți a- 
ceștia s-au pregătit cu mare serio
zitate pentru apropiata întrecer» 
pugilistică, sîntem convinși că pres
tigiul boxerilor militari va fi bine 
apărat și de această dată.

POT REPREZENTA CU DEMNITATE ȚARA
punerea lor în practică a fost totai 
deficitară. Unele nu au ajuns la în- 
demîna celor interesați (mai ales 
antrenori), iar altele au rămas ne
răsfoite și închise în diverse ser
tare ! în plus, nici organele emi
tente nu au mai urmărit decît spo
radic și formal aplicarea indicații
lor cuprinse pe zeci de pagini. O 
nouă repetare a unui asemenea stil 
de muncă ar fi complet dăunătoare.

Odată însă planurile de pregătire 
fixate, concomitent cu munca de 
îndrumare și control, de cea mai 
mare însemnătate este modul cum 
ele vor fi traduse în viață. Și aici, 
cea mai mare pondere o au, fără 
îndoială, antrenorii și sportivii, în 
colaborare cu medicii și alți spe
cialiști. Aplicarea întocmai a teme
lor de antrenament și participarea 
conștientă a sportivilor la procesul 
instructiv-educativ, iată jaloanele 
principale menite să ducă la desă- 
vîrșirea pregătirilor și implicit la 
atingerea țelului propus.

Dar, ca parte componentă a pre
gătirii (tehnice, fizice, tactice etc.) 
se înscrie și educația sportivilor.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
subliniază în acest sens : „Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, federațiile, cluburile și cei
lalți factori cu responsabilități în 
domeniul sportului vor întreprinde 
măsuri care să asigure în rînduri- 
le sportivilor o disciplină fermă și 
o ordine exemplară, ca o condiție 
de bază pentru dezvoltarea ascen
dentă a întregii mișcări sportive..." 

intr-adevăr, marile performanțe 
sînt generate nu numai de o pre
gătire de specialitate, multilaterală 
și continuă, ci și printr-o temeini
că educație politică și civică, cores
punzătoare principiilor eticii socia
liste, normelor de conduită cetățe
nească. Valoarea și prestigiul per
formerului trebuie să nu fie deter
minate numai de recordurile sale 
pur sportive. Adevărații campioni, 
cei formați în cadrul societății 
noastre, trebuie să fie caracterizați 
printr-o înaltă ținută morală. Nu
mai asemenea sportivi pot repre
zenta cu demnitate — pe toate pla
nurile — România socialist5, jn are
na internațională.

specialitate din acest centru universitar un prețios 
îndrumar în desfășurarea unei munci tot mai exigente, 
la nivelul actualelor cerințe.

în această privință considerăm ca foarte utilă 
funcționarea unui singur club sportiv universitar la 
Tg. Mureș, după o experiență care a debutat cu 
rezultate remarcabile la Brașov și Galați. Așadar, 
Medicina si Pedagogicul pot realiza foarte bine UN 
CLUB TERITORIAL UNIVERSITAR UNIC, CU O 
FUNCȚIONALITATE SPORITA PE LINIA REALIZĂRII 
MARII PERFORMANȚE. In discuțiile purtate cu fac
tori de răspundere din cele două cluburi s-a acor
dat un credit larg acestei idei. Rămine doar ca fo
rurile în drept să analizeze aspectele de amănunt 
și să-și dea avizul. Noi rămînem adepții principiului 
că numai dueîndu-și activitatea intr-o aceeași uni
tate de performanță, sportul universitar din Tg. Mu
reș va putea obține, în anii ce vin, rezultate spor
tive capabile să atingă cote mai ridicate

ÎN ÎNTRECERI 

INTERNAȚIONALE
La sfîrșitul acestei săptămînl schi

orii noștri fruntași vor fi prezenți 
la startul mai multor competiții peste 
hotare. Astfel, au plecat în Franța, 
pentru a participa la „Marele premiu 
al Pirineilor" alpinii Dan Cristea și 
Marian Burchi. însoțiți de antreno
rul federal Ion Berindei ei vor lua 
parte la 22 și 24 martie la cursele de 
slalom special și uriaș ce se vor dis
puta în stațiunea Gourette.

Miercuri a plecat în Bulgaria gru
pul de sportivi ce se vor întrece în ca
drul tradiționalei competiții F.I.S., 
„Cupa Aleko". Desfășurată pe Vitoșa, 
competiția angrenează schiori din mai 
multe /țări. Din România vor lua 
parte 'Dorin Munteanu, Constantin 
Văideanu, Alexandru Manta, Florin 
Barbu și Nuți Degeratu, care vor fi 
conduși de antrenorul Toma Titus.

La invitația U.I.S.P. din Italia, o 
delegație de schiori fondiști juniori 
va participa la Torino, la concursul 
organizat în zilele de 24—25 martie.

Boberii Ion Panțuru, Dragoș Pana- 
itescu, Dumitru Focșeneanu și Du
mitru Pascu împreună cu antrenorul 
Hariton Pașovschi au plecat în R. D. 
Germană unde, la invitația Federa
ției de sanie și bob, vor proba pîr
tia de săniuțe de la Oberhof.

CONCURSURI NESTIMULATIVE
(Urmare din pag. 1)

rul", ultima competiție organizată; 
dar nu singurul exemplu de acest fel, 
proba' de slalom uriaș a fost progra
mată pe circa 1200 m lungime, în 
treimea superioară a pîrtiei Lupului, 
deși de ani de zile n-am văzut pîrtia 
Sulinarului (2200 m lungime) într-o 
stare atît de bună de concurs.

Pe lîngă faptul că pentru seniori și 
chiar pentru juniori întrecerea n-a 
întrunit condițiile minimale regula
mentare _ (o singură manșă), întrece
rea în sine nu este stimulativă și nu 
constituie un criteriu serios de de
cantare a valorilor.

La slalom special s-a ales, ca In 
aitîtea alte rînduri, tot pîrtia dinspre 
Poiana Doamnei, redusă ca lungime 
și diferență de nivel, deși, la cîteva 
zeci de metri, pîrtia de sub teleferic, 
cu cîteva amenajări obligatorii, ar 
fi fost o gazdă perfectă. Coborîrea de 
pe pîrtia Lupului nu s-a ținut. După 
cum s-a arătat, pentru prima oară 
în acest sezon starea de zăpadă și de 
concurs a fost foarte bună.

Am ales aceste exemple nu pen
tru că ele au constituit o excepție, ci, 
dimpotrivă, s-au înscris în nota o- 
bișnuită a antrenamentelor desfă
șurate și a concursurilor acestei ierni.

Nu se neagă cantitatea de lucru, 
faptul că uneori sportivii și antre
norii au stat împreună pe pantă &—8 
ere pe zi. Ceea ce vrem să semnalăm 
este faptul că 30 de repetări a unei 
porțiuni de 30—35 porți de slalom 
pe o pîrtie prea puțin înclinată și u- 
niformă, sau 15—20 coborîri ori sla
lomuri uriașe de 1000 m lungime pe 
o pantă ce nu solicită și nu stimu
lează progresul au o valoare redusă, 
fără efect, și mențin schiorii la un 
nivel mediu de valoare, fără să înles
nească ascensiuni valorice. Este, cre
dem, de neconceput ca sportivii de 
diferite categorii de vîrstă și de va
loare să aibă trasee identice. Dacă 
pentru copii sau juniori mici o distan
ță de 1000 m constituie o problemă, 
pentru juniorii mari această limită 
este nesemnificativă, iar pentru se
niori nu spune nimic, este o simplă 
formalitate, sub criteriile regulamen
tare minimale. Există, desigur,- cîști- 
gători și ei au meritele lor în con
dițiile date, dar efectele în timp ale 
acestor succese, creșterile valorice 
sînt puse în pericol prin acest mod 
facil de organizare a. întrecerilor.

De aceea, este în interesul tuturor 
de a se face un efort organizatoric 
suplimentar, pentru a se crea condi
țiile de apariție și dezvoltare a per
formanței reale și pentru a se racorda 
nivelul antrenamentelor și competiții
lor interne la nivelul exigențelor și 
criteriilor pe care le reclamă valoa
rea internațională.

„CUPA OȚELUL"
La Mogoșa, a avut loc prima ediție 

a „Cupei Oțelul". întrecerea a atras la 
start peste 100 de sportivi și sportive 
din Baia Mare șl Baia Sprie. Singura 
probă a fost cea de slalom special. 
Comportîndu-se foarte bine, la mascu
lin pe locul I s-a clasat st. Strebeli, iar 
la feminin locul I a fost ocupat de lo- 
landa Strebeli și Maria Habina. Iată 
numele celorlalți învingători : tineret : 
șt. Strebeli—junior ; junioare : Ildieo 
Marton ; juniori ; D, Suta ; seniori : 
Z. Cadar ; senioare : Ileana Longauer 
și Marla Kovacs. Cupa a revenit schio
rilor de la C.S.o. Baia Mare. (T. TO- 
HATAN—coresp.)

PESTE 71.000 DE PREMII
LA TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES DIN 11 MARTIE 1973

Extragerea I OBIȘNUITA : cate
goria 1) : 4 variante 10% a cîte 
100.000 lei fiecare ; 2) : 4,10 a cîte
19.034 lei ; 3) : 18,10 a cîte 4.312 lei; 
4) : 119,55 a cîte 653 lei ; 5) : 166,75 
a cîte 468 lei ; 6) : 6.235,60 a cîte 
40 lei. Extragerea a Il-a OBIȘNUI
TA : categoria A: 1,10 variante a 
100.000 Iei ; B: 16,45 a cîte 3.997 Iei : 
C: 80,25 a cîte 819 lei ; D: 3.360,35 a 
cîte 60 lei ; E: 230,10 a cîte 200 lei ; 
F. 4.281, 25 a cîte 40 lei. Report ca
tegoria 1 = 768.749 lei. Report ca
tegoria A = 429.737 lei. Cîștigă cîte 
100.000 lei în numerar sau autotu
rism DACIA 1300 și diferența în 
numerar pînă la 100.000 Iei : MANGA 
IOSIF — Urseni jud. Timiș; CHIU-

RA ALEXANDRU — Petroșani jud. 
Hunedoara ; SZEGEDI MARGA
RETA — Satu-Mare ; DEMETER 
BELA — Mediaș ; GONGONE MI
HAI — Alexandria jud. Teleorman.

Premiile SUPLIMENTARE : cate
goria G : 3,30 variante a cîte 50.000 
lei fiecare ; H : 47,85 excursii TU
RUL POLONIEI ; I : 83,65 a cîte 
1.000 Iei ; J: 242,85 a cîte 100 lei. 
Premiile SPECIALE : categoria M i 
1 variantă 10% a 7.000 lei ; N: 1,65 a 
50.000 lei ; O: 10,60 excursii în 
GRECIA ; P : 25,50 excursii TURUL 
POLONIEI ; R : 52,05 a cîte 1.000 
lei; S: 103,70 a cîte 500 lei; T ! 
255,65 a cîte 100 lei ; U : 5.108,25 a 
cîte 40 lei. Cîștigătorii excursiilor

îi vom publica în numărul de vineri 
al ziarului.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 12 

DIN 21 MARTIE 1973
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI: 

1.140.928 lei
EXTRAGEREA I : 36, 13, 23, 44,

4, 26
EXTRAGEREA a II-a: 21, 27,

32, 45, 38
Rubrică redactată de Loto-Frono- 

sport.

...Să mă asigur la ADăS?...
La ce bum?I•••

O MĂSURĂ SIGURĂ 

DE PREVEDERE

Asigurarea de accidente reprezintă una dintre cele mal 
sigure măsuri de prevedere, din care cauză ea se bucu
ră de aprecierea populației.

Există mai multe variante ale asigurării de accidente; 
vom da însă cîteva lămuriri în legătură cu două forme 
principale : asigurarea pentru sume asigurate fixe ș> 
asigurarea pentru sume asigurate convenite. Pentru 
aceste două forme de asigurare prima de asigurare (pe 
care o plătește asiguratul Ia ADAS și care reprezintă 
costul asigurării) este o sumă minimă, cuantumul ei 
lunar variind în funcție de profesiunea asiguratului. De 
pildă, Ia o asigurare cu sume asigurate fixe (10.000 de 
Iei în caz de invaliditate permanentă totală și 5.000 de 
lei în caz de deces), prima de asigurare pentru cele 
mai multe profesiuni este de numai 2 sau 4 lei pe luna. 
Sumele care se acordă in cazurile prevăzute în con
tract sînt ajutoare de nădejde în caz de nevoie.

Avantajele acestei asigurări cresc și prin unele înles
niri pe care Administrația Asigurărilor de Stat Ie face 
asiguraților, ca de exemplu : la asigurarea pentru sume 
convenite (adică asigurarea în care asiguratul și ADAS 
au căzut de acord asupra sumei ce se asigură), la ce
rerea asiguratului, primele anuale pot fi plătite și în 
rate semestriale, trimestriale și chiar lunare, dacă rata 
nu e mai mică de 8 lei; dacă primele sînt plătite inte
gral sau anticipat pe mai mulți ani. ADAS acordă o 
reducere de 3% din primă pentru fiecare an de piață 
anticipată, începînd cu cel de al doilea an, socotit de 
la expirarea anului de asigurare în curs.

Pentru avantajele pe care le prezintă, asigurarea de 
accidente este larg practicată de lucrătorii din toate 
sectoarele de activitate.

Pentru încheierea asigurării, vă puteți adresa respon
sabililor cu asigurările din întreprinderi, organizații eco
nomice, instituții, C.A.P., agenților și inspectorilor de 
asigurare sau — direct _ oricărei unități teritoriale 
ADAS. (6307).
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NU TOTDEAUNA EXCEPȚIA ÎNTĂREȘTE REGULA...
...Ne aflăm la UZINA DE RE

PARAT TRACTOARE ȘI MA
ȘINI GRELE din Poiana Cîmpina. 
Căutăm pe doi dintre sportivii 
fruntași care lucrează aici și anu
me pe fundașul echipei de fotbal 
de categoria C, Gheorghe Strechio- 
iu, și pe motocrosistul Constantin 
Goran, despre care ne-au ajuns 
la ureche lucruri urîte.

Primul, intrat într-o companie 
proastă, a apucat-o pe căi greșite, 
îmbrățișînd mentalitatea nefastă 
a traiului fără muncă, socotind că 
dacă este fotbalist, totul i se cu
vine. Dădea dovadă în repetate 
rînduri de atitudini de vedetism, 
nu respecta programul de antre
nament, lipsea adesea nemotivat 
de la serviciu. Nici la Constantin 
Goran nimeni n-a observat la 
timp că acest mptociclist, deosebit 
de înzestrat, manifestă o nepermi- 
să delăsare, nu respectă normele 
vieții sportive, afișează o blazare 
bolnăvicioasă.

Pentru toate acestea, conducerea 
uzinei, precum și consiliul asocia
ției sportive au renunțat la servi
ciile lui Goran iar Strechioiu urma 
să fie suspendat din activitatea 
competițională. Ținîndu-se însă 
seama că amîndoi sînt tineri, că 
există speranțe de îndreptare, s-a 
revenit ulterior asupra măsurilor 
luate. Strechioiu și-a luat angaja
mentul ferm că se va corija, iar 
Goran a început să se încadreze — 
după cum ne-a declarat maistrul 
său de secție, Traian Nițescu — cu 
toate forțele în procesul de pro
ducție.

înainte de a sta de vorbă cu cei

în cele două intilniri 

cu reprezentativa Poloniei

COMPORTĂRI DIFERITE
Sîmbătă și luni, reprezentativa de 

lupte greco-romane a țării noastre 
a susținut două meciuri în com
pania selecționatei Poloniei, înche
iate cu victorii ale sportivilor ro
mâni la același scor : 6—1. Cu 
ocazia acestor întîlniri antrenorii 
lotului au trimis pe salteaua de 
concurs pe cei mai mulți dintre 
candidații la un loc în echipa na
țională pentru campionatele euro
pene ce se vor disputa în luna iu
nie, la Helsinki. Chiar dacă din re
prezentativa Poloniei au lipsit cîțiva 
titulari (medaliați la Jocurile O- 
limpice, campionate europene și 
mondiale), adversarii luptătorilor 
noștri au fost parteneri buni de în
trecere, bine pregătiți și greu de 
depășit. In aceste condiții, firește, 
meciurile de Ia București și Plo
iești au constituit prilejuri foarte 
bune de verificare a potențialului 
de luptă al sportivilor noștri. în 
același timp, au fost organizate și 
două meciuri de selecție la catego
riile 62 kg și 74 kg, unde oaspeții 
n-au avut reprezentanți. La cate
goria 62 kg, Ion Păun s-a dovedit 
net superior adversarului său. Pan- 
telimon Arcade, iar ia cealaltă ca
tegorie, Adrian Popa l-a fixat cu 
umerii pe saltea pe Constantin 
Radu, element în care selecționerii 
își puneau mari speranțe. Cum după 
meciul revanșă, n-am putut face 
analiza comportării reprezentanților 
noștri, ne propunem s-o realizăm în 
acest material retrospectiv.

în partida de la Ploiești, antre
norii au introdus în formație trei 
sportivi care nu concuraseră la 
București: Nicolae Gingă (52 kg). 
Simion Popescu (68 kg) și Nicolae 
Mandea (100. kg). Evoluția tînărului 
rapidist N. Gingă a fost o adevăra
tă îneîntare. în disputa cu Jerzy 
Bujăk (învingătorul lui Ion Gyon- 
gycși, la București), proaspătul pro
movat în echipa națională a acțio
nat cu precizie și viteză, surprin- 
zîndu-și adversarul cu acțiuni de 
toată frumusețea. După ce a luat 
un avantaj substanțial de puncte 
prin execuția promptă a cîtorva 
tururi de cap, tot cu un astfel de 
procedeu a pus capăt luptei prin 
tus.

Simion Popescu a cîștigat cu di
ficultate, la puncte, partida cu Lud- 
wik Romanski. adversar foarte pu
ternic și greu de depășit. Dar. nu 
este mai puțin adevărat că repre
zentantul nostru nu se află în cea 
mai bună formă. El a manifestat 
reținere în executarea procedeelor 
de atac și a dat semne de oboseală.

Nicolae Mandea, stimulat de vic
toria prin tuș pe care Martinescu 
o obținuse asupra lui Pryczkowșki. 
a vrut și el să-l imite pe campio
nul olimpic și a reușit. Atent îil 
momentul cînd adversarul intențio
na să execute o aruncare peste

V O LEI î

DE LA O
Iată-ne obligați să revenim azi a- 

supra unei chestiuni care nu de mult 
a făcut obiectul unui alt articol pu
blicat în această pagină. Și anume 
este vorba din nou despre lipsa de 
interes pe care o arată cei mai mulți 
dintre antrenorii de volei din Capi
tală propriei lor pregătiri, a îmbogă
țirii cunoștințelor lor, cu alte cuvinte 
despre dezinteresul manifestat pentru 
chiar profesiunea pe care singuri 
și-au ales-o. . .' Dacă rîndul trecut antrenorii de 
volei din Capitală, cei mai mulți ab
solvenți ai I.E.F.S., nu au luat parte 
la o lecție predată chitjr la I.E.F.S. 
de cadre didactice ale institutului, de 
data asta este vorba de lipsa de in
teres față de o acțiune în care erau 
angajați reprezentanți ai federației și 
se expunea o temă deosebit de im
portantă si de actuală. Și anume, se 
aducea în’ dezbatere activitatea depu
să de reprezentativa masculină în ci
clul olimpic trecut, și se prezentau 
liniile directoare ale muncii pentru o 
cit mai bună reprezentare a voleiu
lui masculin românesc la viitoarele 
J. O., cele de la Montreal. Se aștep
ta — pentru că era vorba de o dez
batere — o participare bogată, în 
care tehnicienii noștri (în București 
s-înt cei mai mulți și cei mai buni 
din țară) să aducă idei noi, să facă 
propuneri pentru îmbunătățirea pro
gramului expus de antrenorul federal 
Nicolae Sotir. Dar majoritatea celor 
care trebuiau sărși aducă aportul, 
lipseau...

într-adevăr, au fost prezenți an- 

doi sportivi (cărora doream să le 
aflăm opinia asupra propriei lor 
comportări) l-am întrebat pe to
varășul Eugen Ionescu, membru 
în biroul U.T.C. pe uzină, ce a fă
cut (sau — poate — ce n-a făcut) 
organizația pentru ca acești tineri 
să nu cadă în greșeală, să nu apu
ce pe căi rătăcite? Răspunsul a 
fost sincer.

„Am făcut foarte puțin! Ne-a 
autoliniștit faptul că mulți spor
tivi ai uzinei, membri ai organiza
ției noastre, sînt oameni de nă
dejde, prețuiți și respectați de 
toată lumea, cum sint inotociclis- 
tul Ștefan Chițu — campion na
țional, fotbaliștii Valeriu Nanu, 
Nicolae Achim și aiții, care mun
cesc cu tragere de inimă, urmează 
cursurile serale profesionale de 
specialitate, participă activ la via
ța atît de multilaterală a colecti
vului. Și așa am ignorat în bună 
măsură abaterile, socotindu-le niș
te excepții care se vor rezolva de 
la sine. Am socotit că o simplă 
critică într-o ședință este de ajuns. 
Cu alte cuvinte, ne-am pus prea 
multe speranțe în... ședințe. Prin 
urmare, am discutat mult, dar am 
făcut puțin".

Și totuși, din cele ce ne spune 
în continuare tov. Eugen Ionescu, 
reiese că-i este foarte clar ce are 
de făcut biroul U.T.C. în sprijinul 
muncii de educație cu sportivii.

„Trebuia să-i urmărim pe spoA 
tivi la antrenamente și în comp^ 
tiții, să ne interesăm cum mun
cesc, cum își petrec timpul liber, 
ce viață de familie duc. să avem 
cu ei convorbiri colegiale, ca să-i 

In partida de la București, Ion Bariu l-a dus la parter pe Josef Wojcie- 
kowski și forțează obținerea victoriei prin tuș

piept. Mandea l-a „contrat", l-a dus 
in „pod" și a urmat tușul.

Ceilalți luptători români s-au în
trecut cu aceiași adversari pe care 
îi întîlniseră și la București A fost 
surprinzător faptul că unii dintre 
reprezentanții noștri au evoluat ma> 
slab în cea de a doua partidă, ne 
pildă. Ion Baciu, sportiv cu o în
delungată activitate competițională. 
după ce l-a învins prin tuș, la Bu
curești, pe J. Wojciekowski. la Plo
iești a luptat reținut, confuz, a pri
mit avertismente împreună cu 
adversarul pentru luptă pasivă și a 
obținut o victorie prin descalificare, 
datorită unui plus de combativitate 
în ultima repriză. De asemenea. 
Dumitru Manca, după ce și-a învins 
adversarul la București, în partida 
revanșă n-a mai putut realiza nici 
o acțiune care să-i aducă puncte 
tehnice, motiv pentru care a fost 
descalificat împreună cu Dobrowski. 
Ca și în primul meci, Nicolae Ne- 
guț a fost descalificat împreună cu 
partenerul de întrecere pentru luptă 
pasivă. Comportarea lui Neguț în 
cele două dispute a fost slabă, fapt 
remarcat și de arbitrul internațio
nal Liuben Brussev (Bulgaria), de
legat al F.I.L.A. la întrecerile celor 
două formații, care îl cunoaște pe 
reprezentantul nostru de la marile 
concursuri internaționale. Nici Ion 
Gabor nu se găsește în cea mai 
bună formă sportivă. Dar, chiar da
că posibilitățile lui în acest moment 
nu i-au permis să obțină victoria, 
la Ploiești a luptat cu mai multă 
hotărîre și numai un moment de 
neatenție l-a făcut să părăsească 
salteaua învins.

în cea de-a doua partidă, Victor 
Dolipschi a luptat la nivelul valorii 
sale și a obținut un succes catego
ric, așa cum, de altfel se aștepta de 
la el. De asemenea, bine a concurat 
și Constantin Alexandru care a cîș
tigat mult mai categoric decît la 
București, cu 20—0 !

Cum spuneam la început, cele 
două meciuri susținute cu reprezen
tativa Poloniei au fost foarte utile, 
ele oferind posibilitatea antrenorilor

PORNIND

EXPUNERE...
trenorii a numai patru dintre forma
țiile divizionare A din București, a- 
dică I.E.F.S. (m, f), Steaua și Rapid 
(f), alături de antrenori de la echipe 
de juniori, de la școli sportive, din 
„B“, etc., în total 19 persoane. în 
schimb, au lipsit cîțiva dintre cei 
mai cunoscuți, ca de pildă, Al. Chi- 
rițâ (Constructorul), N. Stoica (Uni
versitatea), A. Drăgan (Rapid), N. 
Humă (Medicina), G. Eremia și Doina 
Ivănescu (Dinamo), C. Porumb (Elec
tra), M. Chezan (I.T.B.), S. Brenner 
(Spartac), R. Șiclovan (Viitorul), Em. 
Brasoveanu (A.S.E.) A. Ardelea (Lo
comotiva), D. Cerviș (Aurora), ca să 
ne oprim numai la divizionarele A 
și B.Situația este de-a dreptul îngrijoră
toare și credem că altă soluție pen
tru reactivarea antrenorilor din Ca
pitală nu este decît aplicarea regu
lamentului antrenorilor, elaborat de 
C.N.E.F.S., și care, la art. 22, alinia
tul e, prevede următoarele : „Una din 
îndatoririle antrenorilor este să par
ticipe la activitatea colegiilor locale 
de antrenori și a altor organisme de 
specialitate, preocupindu-se neîntre
rupt de ridicarea nivelului de pre
gătire profesională (...)“.

Sugerăm Comisiei municipale de vo
lei, sub egida căreia a avut lor a- 
mintita expunere a lui Nicolae Sotir 
și aplicarea prevederilor capitolului 
IX din același regulament, capitol 
intitulat „Răspunderea disciplinară și 
materială" a antrenorilor.

Mircea TUDORAN 

putem înțelege și ei să ne poată 
înțelege pe noi. Dar toată această 
treabă importantă am lăsat-o in 
seama antrenorilor sau a membri
lor consiliului asociației. Nu-i vor
bă că nici ei nu ne-au cerut spri
jinul sau colaborarea".

Am ajuns la stadion tocmai cînd 
echipa de fotbal terminase antre
namentul, iar jucătorii se pregă
teau de plecare. Strechioiu și cîțiva 
colegi mai zăboveau în vestiar.

Din intervențiile lor prea... 
glumețe, din ținuta vestimentară 
deșuchiată (și care nu stătea bine 
unor tineri ce se pretind serioși), 
ne-am dat seama că organizația 
U.T.C. a exercitat (pînă acum, cel 
puțin) o slabă influență asupra 
mentalității lor.

Invitat de noi la discuție, Gh. 
Strechioiu ne-a spus :

— Recunosc partea mea de vină, 
dar nici nu am fost suficient aju
tat. Deocamdată, un lucru mi-a 
devenit limpede: trebuie să recu
perez timpul pierdut pentru a ob
ține încrederea tovarășilor de mun
că și sport, a organizației U.T.C.

După cîteva minute, l-am întîlnit 
și pe Constantin Goran. El ne-a 
mărturisit:

— A fost un duș rece, care m-a 
trezit la realitate. Mă străduiesc, 
puteți să verificați la antrenorul 
meu, să fac pașii care să mă poar
te spre o schimbare radicală.

Ce se poate conchide cînd auzi 
astfel de vorbe ? Să sperăm — 
că au fost sincere».

Troian IOANIȚESCU

să verifice gradul de pregătire al 
selecționabililor, acum, cu două luni 
înaintea campionatelor europene 
pentru a-și da seama în ce direcție 
trebuie orientate pregătirile în 
timpul care a mai rămas.

Mihai TRANCA

„CUPA PRIMĂVERII" LA HANDBAL 
MASCULIN ALINIAZĂ LA START CELE 
MAI BUNE ECHIPE BUCUREȘTENE

în dorința de a oferi divizionarelor 
masculine A din Capitală un prilej de 
verificare a potențialului înainte de re
luarea campionatului național (care va 
avea loc la 8 aprilie per.tru echipele di
vizionare A și B și la 1 aprilie pentru 
juniori), federația de spedalitate orga
nizează o competiție dotată cu „Cupa 
Primăverii-.

La startul întrecerilor au fost invitate 
să participe formațiile Steaua. Univer
sitatea București. Dinamo București și 
Voința, prima etapă urrcîr.d să se des
fășoare duminică. 25 martie, pe tere
nul Dinamo, incepînd de la ora 10. în 
programul acestei runde figurează in- 
t finirile Universitatea București — Voin
ța și Steaua — Dinamo București. Ur
mătoarele etape ale competiției se vor 
desfășura joi 23 martie și duminică 1 
aprilie.

MICUȚA ATLETA

Se numește Lucia Negovan și es
te elevă în clasa a cincea a Școlii 
generale nr. 7 din Tg. Mureș, re
marcată în primul rînd prin sîr- 
guința la școală. A încheiat clasa 
a patra cu media generală 9,78 iar 
primul trimestru al acestui an șco
lar cu media 9,60. Harnica elevă 
este însă, se poate afirma încă de 
pe acum, o bună atletă în formare. 
Născută în 1962 practică atletismul 
de circa un an la Școala sportivă

din Tg. Mureș — avîndu-1 ca an
trenor pe prof. Vilmoș Nagy. încă 
de anul trecut, deci la începutul ac
tivității ei atletice. Lucia este re
cordmana țării la proba de 50 m 
plat cu 7,7 sec. La campionatul 
republican al copiilor, ediția 1972,

Sportul
Ieri, la Atena, în preliminariile

U. E. F. A.

ROMÂNIA
A ÎNVINS 

GRECIA 
CU 1-0 

(0-0)
ATENA, 21 (Agerpres). Miercuri s-a 

disputat la Atena partida dintre echi
pele naționale de juniori ale Greciei 
și României contînd pentru prelimina
riile U.E.F.A. Victoria a revenit fotba
liștilor români cu scorul de 1—0 (0—0), 
prin golul înscris de Crișan în min. 61.

A fost, un joc viu disputat. Gazdele au 
avut inițiativa, dar formația oaspete s-a 
apărat supranumeric și a contraatacat 
periculos. Cel mai buni jucători ai for
mației învingătoare au fost Ciurea, care 
a apărat excelent, Negruțiu și Rădu- 
canu.

A arbitrat foarte bine Kuașvili 
(U.R.S.S.).

Clasamentul grupei :
1. Grecia 3 2 0 1 4—2 4
2. România 2 110 1—0 3
3. iugoslavia 3 0 12 1—4 1

Juniorii români mai au de susținut 
două jocuri : cu Grecia (acasă, la 1 
aprilie) și cu Iugoslavia (în deplasare, 
la 15 aprilie).

MDDESTIA, 0
A fost un salt rapid. Probabil 

mult prea rapid. Jocul său a fost 
remarcat de mulți specialiști și foar
te curînd, după titularizarea sa la 
Politehnica Iași, s-au spus și s-au 
scris despre el multe vorbe fru
moase. Talentul extremei stingă a 
studenților moldoveni, Amarandei, a 
propulsat rapid un nume nou în 
grupul speranțelor. Nimeni nu emi
sese cuvinte gratuite. Adolescentul 
blond din Dealul Copoului avea vi
teză și tehnică bună. La 19 ani, deși 
juca în divizia secundă a țării, 
Amarandei a fost inclus printre cei 
16 jucători din reprezentativa „under 
21“ care urma să participe la tur
neul internațional de la Viareggio. 
Antrenorul Cornel Drăgușin aștepta 
lucruri mari de la „talentata extre
mă Amarandei". Așteptam și noi...

Amarandei a fost, însă, o decep
ție a turneului de la Viareggio. A 
început turneul ca titular, dar s-a 
văzut foarte repede că este depășit 
de condiția echipei. Și tot așa de 
repede a ajuns rezervă, jucînd de 
regulă ultimele 15 minute din fie
care partidă. Dacă ar fi fost vorba 
numai de o simplă eclipsă de for- 
mi. (firească în cariera fiecărui ju
cător). atunci aceste rînduri n-ar 
mai fi apărut. La Viareggio, însă, 
in cele zece zile ale competiției, 
am înțeles că talentul lui Alexandru 
Amarandei este în mare pericol da
torită concepției sale despre fotbal 
și despre viață. Saltul la naționala

MECIURILE DIN DIVIZIA C, SERIA A V-a, 
Dl\ PRIMA TIARĂ i RETURULUI, AU FOST AMÎNATT

Din cauza terenurilor impracti
cabile, Federația română de fotbal 
a hotărît ca toate meciurile din se
ria a V-a, din Divizia C, care ur
mau să se desfășoare duminică, să

DE PESTE
SELECȚIONATA DE FOTBAL 

A STATELOR UNITE 
ȘI-A ÎNCEPUT TURNEUL 

IN POLONIA
Peste 30 000 de spectatori au urmă

rit la Lodz medul internațional amical 
de fotbal dintre echipele Poloniei și 
S.V.A. Fotbaliștii polonezi aU cîștigat eu 
scorul de 4—o (2—0), prin punctele mar
cate de Lubanski (3) șl Kasperczak. în 
partida următoare, echipa S.U.A. va 
ir.tilnl selecționata de juniori a Poloniei.

ocupă locul II la săritura în lun
gime cu 3,89 m. Ea se detașează 
și la probele de sprint. Un rezultat 
oficial: la un concurs ce a avut 
loc zilele trecute la Tg. Mureș a 
cîștigat proba de 30 m plat (copii 
X) cu 4,4 sec. și cea de lungime 
cu 4,41 m.

Noi vedem în micuța noastră 
atletă — Lucia Negovan — o spe
ranță a atletismului românesc.

C. ALBU, coresp.

AURUL NEGRU..;

...este numele celei mai recente 
societăți tehnico-științifice și cul
tural-sportive creată în cadrul 
Grupului Industrial Foraj Extracție 
Țiței (G.I.F.E.T.) Pitești. în pro
gramul de viitor al noii societăți: 
consolidarea bazei sportive, dezvol
tarea cu prioritate a disciplinelor 
volei, lupte, șah, popice, turism, 
înființarea unuî centru de iniție
re în tenis la baza din cartierul 
Traian.

PISCINĂ ACOPERITĂ 
IN CÎMPINA

O nouă piscină acoperită pentru 
natația românească : la Cîmpina 
s-a deschis un bazin acoperit — 
construcție modernă și frumos uti
lată care vine să se adauge nume
roaselor baze sportive construite în 
ultimii ani în orașul Cîmpina. Pro
prietara acestei baze sportive este 
asociația sportivă Petrolistul.

Eugen STROE
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BOGATĂ ACTIVITATE A SELECȚIONATELOR 
DIVIZIEI 0 ÎN ACEST SEZON

De mai multă vreme, federația 
manifestă o deosebită preocupare și 
față de eșalonul secund al fotbalu
lui nostru. încă din sezonul trecut, 
cei mai buni jucători (sub 23 de 
ani), din Divizia B, care s-aii re
marcat cu ocazia jocurilor din cam
pionat, au fost convocați la Bucu
rești unde au susținut meciuri de 
verificare. Și în selecționatele ce
lor două serii am avut ocazia să 
urmărim cîteva autentice talente,

In „Cupa balcanică”

A.S.A. Tg. MUREȘ ÎNVINSĂ ÎN MINUTUL 88!
Ieri, la Sutjeska, în „Cupa balcani

că", echipa locală Niksici a învins pe 
A.S.A. Tg. Mureș cu 1—0 (0—0), prin go-

CONDIȚIE A
de 21 de ani fusese prea rapid. 
Laudele fuseseră premature. Și tî- 
nărul jucător ieșean n-a rezistat as
censiunii. In primul rînd datorită 
superficialității sale de a trata o se
lecționare și responsabilitățile ce de
curg dintr-o asemenea încredere 
acordată. Ușor încrezut față de co
echipierii cu o experiență competi
țională mult mai mare, nereceptiv 
la toate reproșurile care i s-au fă
cut, cu o părere mult prea bună 
despre sine, Amarandei a relevat 
acut slăbiciunea personalității sale 
(încă în formare !). Și ceea ce a de
ranjat, poate, cel mai mult au fost 
acele „monologuri" de pe banca re
zervelor, în care aproape fiecare ti
tular era criticat de... Amarandei, 
față de antrenorul Drăgușin și față 
de ceilalți jucători.

Amarandei este un jucător talen
tat. Un tînăr în care avem multe 
motive să credem. Cu marea con
diție de a nu cădea pe acea pantă 
superficială în care și-au găsit piei- 
rea atiția jucători de talent ce-au 
crezut că fotbalul românesc a înce
put și s-a sfîrșit cu ei. Duminică va 
începe returul diviziei secunde și 
extrema stingă a unei echipe care 
are multe șanse să promoveze în 
prima scenă poate continua ascen
siunea sa începută de puțină vreme. 
Dar numai cu condiția ca adoles
centul acesta, născut acum 19 ani 
la Tg. Mureș, să privească mai șe

fie amînate pentru o dată ce. seva 
Stabili ulterior. . .. .

Celelalte partide dm prima etapă 
a returului Diviziei C se vor dis
puta conform programării inițiale, 
adică duminică 25 martie.

HOTARE
SPRE O FINALĂ LEEDS — 

ARSENAL ÎN „CUPA ANGLIEI”

Pe stadionul londonez „Highbury", 
s-au întîlnit în cadrul sferturilor ,.Cupei 
Angliei" (meci rejucat, în prima parti
dă scorul a fost egal : 2—2) echipele 
Arsenal și Clielsea. Au cîștigat fotba
liștii de la Arsenal, cu 2—1 (1—0), golul 
decisiv fiind marcat de Alan Ball din 
penalty. La 7 aprilie, în cadrul semifi
nalelor competiției, se vor disputa me
ciurile Leeds United — Wolverhampton 
și Arsenal — Sunderland.

• Concursurile de săniuțe in Va
tra Dornei se bucură mereu de un 
mare succes de participare. Iată o 
dovadă a interesului pentru acest 
sport — o fotografie pe care am 
realizat-o în această iarnă.

C. ALEXA, coresp. județean

CEI MAI BUNI ȘAHIȘTI — 
ELEVI DIN BUZĂU

La Buzău 6-a desfășurat etapa 
municipală a concursului de șah al 
elevilor la care au luat parte 38 
de concurenți, reprezentanți ai șco
lilor generale de 10 ani, liceelor și 
școlilor profesionale din oraș. După 
o serie de partide echilibrate, cei 
mai buni s-au dovedit a fi urmă
torii șahiști : Florian Truță (Liceul
B. P. Hasdeu), Constantin Dănescu 
(Liceul economic) și Mihai Spirea 
(Liceul industrial) — ocupanții pri
melor trei locuri.

C. TEODORESCU, coresp. județean

• Cupa Mărțișorului la hand
bal — găzduită în sala Ceahlăul 
din Piatra Neamț a fost cucerită 
de Școala sportivă nr. 2 (fete) și 
Școala sportivă Piatra Neamț (bă
ieți). La întrecere au participat e- 
chipe din București, Iași, Sfîntu 
Gheorghe, Borca și orașu) Gh. 
Gheorghiu-Dej.

George M. GROAPĂ, coresp. 

dovadă că în Divizia B mal există 
mulți jucători tineri înzestrați.

Anul acesta, programul competi- 
țional al selecționatelor Diviziei B 
cuprinde mai multe confruntări in
terne și internaționale care urmă
resc asigurarea unui număr de 
jocuri corespunzătoare cerințelor ac
tuale.

O primă acțiune este prevăzută 
în luna aprilie (16—18) date la 
care vor avea loc jocuri de trial

Iul marcat de Șamatcvici în min. 88. 
In minutul 35, Mureșan a ratat o mare 
ocazie de gol.

ASCENSIUNII...
rios viața și să nu uite marile vorbe 
ale scriitorului : „Atiția pomi, pe 
care vînturi năpraznice nu-i pot 
fringe, se rup sub greutatea pro
priului lor rod"...

...Am scris aceste rînduri pentru 
că Amarandei este un jucător ta
lentat... Am scris aceste rînduri 
pentru că au existat atiția alți ti
neri talentațl care au ratat marea 
împlinire tocmai din pricina caren
țelor de caracter și rătăcirilor puse 
adeseori pe seama vîrstei..

Mircea M. IONESCU

REFLECȚII LA ATITUDINEA SPECTATORILOR
Nu vom vorbi despre faptul că 

în etapa a 16-a, inaugurală a sezo
nului, cifra spectatorilor din țară a 
atins cea mai scăzută cotă de la 
începutul campionatului. Știm, vre
mea nu a fost prea dulce, dar ne-am 
fi așteptat ca dorul de fotbal să 
acționeze după legea compensației. 
Tribunele. în mare parte golașe, 
ne-au adus astfel aminte de o po
veste mai veche, valabilă, se pare 
și aiurea, despre scăderea progre
sivă a numărului celor care plătesc 
biletul de intrare la stadion. Cau
zele sînt, se pare, multiple, ele în
dreptățind discuții profunde și, de
sigur, îngrijorătoare.

Despre alt fenomen referitor la 
omul din tribună vrem să vorbim 
astăzi : despre modul de manifesta
re a spectatorului, oglindit în pa
ginile ziarului nostru prin puncta
jul adunat în cadrul „Trofeului 
Petschovschi" (digresiunea de mai 
sus o 'socotim necesară, pentru că 
nu se poate nota entuziasmant, o 
tribună pe jumătate goală). Oricît 
de relative ar fi criteriile de apre
ciere ale spectatorilor de Ia un 
meci sau altul, din ele nu pot să 
lipsească : atitudinea de fair-play 
față de propria echipă și față de 
oaspeți, strădania de a încuraja în 
mod civilizat favoriții, „tratamen
tul" arbitrilor, reacția față de pre
zența suporterilor formației oaspe
te. Comportamentul aceluiași pu
blic, dintr-un anumit oraș, presu
pune o linie constantă cu direcție, 
vrem să credem, ascendentă spre 
cotele pozitive cele mai pretențioa
se. O incursiune statistică în cele 
patru ediții anterioare ale campio
natului (1968/96*9,. ediția de debut a 
„trofeului disciplinei") demonstrea-

PREMIERA FEMININĂ DE 
POPICE LA BAIA MARE I

Comisia județeană de popice Mara
mureș a dat startul primei ediții a 
campionatului municipal feminin 
de popice la Baia Mare. Deși spor
tul popicelor cunoaște de mulți ani 
pe meleagurile noastre o mare răs- 
pîndire, abia acum s-a reușit, pen
tru prima dată, să se organi
zeze o competiție a fetelor în care 
să fie angrenate cinci echipe. Este 
îmbucurător faptul că formațiile 
Minaur. Fulgerul, PTTR, Voința 
Baia Mare, Minerul Cavnic și Mi
nerul Baia Sprie (care participă la 
competiție) folosesc în echipele lor 
jucătoare sub 23 de ani, elemente 
de perspectivă. Categoric, inițierea 
și organizarea campionatului femi
nin este un succes.

Ludovic CHIRA, coresp.

„ALBATROS* — FESTIVALUL 
TINERETULUI BRÂILEAN

O amplă competiție inedită : „Al
batros" — festivalul sportiv al ti
nerilor brăileni. Timp de două zile, 
Sala sporturilor din Brăila a fost

gazda primei ediții a Festivalului 
„Albatros", acțiune ce vine să în
cheie seria competițiilor sportive în 
anotimpul de iarnă și să declanșeze 
lanțul competițiilor sportive din 
primăvară și vară. în aplauzele a 
peste 1500 de spectatori, circa 200 

după cum urmează: la București', 
selecționata seriei I va întîlni echi
pa Metalul București, iar la Timi
șoara selecționata seriei a II-a va 
susține un joc în compania ur.ei 
formații de Divizia A. probabil 
U.T.A. sau C.S.M. Reșița. Pentru 
aceste partide, vor fi convocați mai 
mulți jucători după care vor fi de
finitivate loturile celor două selec
ționate în vederea întîlnirilor inter
naționale.

La 9 maî, la Timișoara, selecțio
nata seriei a II-a va întîlni selec
ționata Diviziei B din Iugoslavia, 
în aceeași zi, la Buzău, selecțio
nata seriei I va avea ca adversară 
echipa Gloria din localitate. în 
continuare, la 16 mai, la Sibiu, se 
va desfășura jocul dintre selecțio
nata seriei a II-a și selecționata 
similară din Ungaria, iar la Brăila, 
selecționata seriei I va întîlni una 
din formațiile Progresul Brăila sau 
Delta Tulcea. Un ultim meci va 
avea loc la 30 mai cînd, la Galați, 
selecționata serici I va întîlni se
lecționata similară a Bulgariei, iar 
Ia Satu Mare selecționata seriei a 
II-a, pe Olimpia din localitate.

După disputarea tuturor acestor 
jocuri antrenorul federal C. Dră
gușin, împreună cu cei șase antre
nori care se ocupă de pregătirea 
selecționatelor (C. Teașcă, P. Po
pescu, V. Copil — seria I, și M. 
Negru. Gh. Staicu și C. Manolache 
— seria a II-a). vor definitiva se
lecționata Diviziei B care — la 6 
iunie la Istanbul și 27 iunie la 
București — va susține o dublă 
întilnire cu selecționata similară a 
Turciei.

ză, însă, o ciudată oscilație a com
portamentului publicului pe scara 
calificativelor finale. Ni se pare ne
firesc ca acest comportament să 
fluctueze în mod frapant de la’ un 
campionat la altul în condițiile în 
care poziția echipei favorite în cla
sament nu suportă decît modificări 
neesențiale. De pildă, craiovenii — 
aflați pe primul loc în ediția de 
start, coboară pe penultimul loc în 
ediția 1970/71 și dețin ultima pozi
ție, astăzi, după 16 etape în cam
pionatul curent. Ultima în 1968/69, 
tribuna piteșteană devansează pe 
toată lumea în campionatul trecut ; 
fruntaș în clasament în 1969/70, a- 
celași public din Petroșani termină 
pe penultimul loc doi ani mai 
târziu. Exemplele ar putea continua.

Ce denotă acest fenomen ? Că nu 
întîlmm o manifestare^ consecventă 
la publicul no6t.ru, după cum ne 
lipsește și o echipă ’constantă în 
comportare. Că modul de manifes
tare al spectatorilor depinde mult 
de conjunctură, el oglindind, de 
regulă, realitatea de pe teren. A- 
jungi fără să vrei la concluzia că 
eventualele evenimente de pe gazon 
— jocul brutal, arbitraje necores
punzătoare — mențjn în strânsă in
terdependență starea d'e’spirit a tri
bunei, spectatorii, în general. Efor
tul de detașare, corecția fenomene
lor nedorite din teren, printr-o a- 
titudine obiectivă, ar releva maturi
zarea, așteptată, a publicului nostru, 
un public pe care îl dorim ferm 
obiectiv, capabil să domine eventua
lele fenomene negative de pe teren, 
dominîndu-se pe sine, în primul 
rînd.

îon CUPEN

de sportivi din oraș s-au întrecut 
la diferite discipline. Cîștigătoare 
au fost următoarele echipe : Liceul 
P. Cerna (băieți) și A.S. Voința 
(fete) ia handbal ; Liceul P. Istrati 
(b.) — baschet ; Șc. sportivă nr. 2 
(b) — minibaschet ; A.S. Avîntul 
(b) și A.S. Voința (f) — volei ; Șe. 
sportivă nr. 2 (b-f-f) — gimnastică 
modernă și sportivă.

Traian ENACHE, coresp.

CUPA SCHIORULUI 
MUSCELEAN

Pe muntele Strîmtu din zona 
Muscelului — în organizarea aso
ciației sportive „ARO“ Cîmpulung 
Muscel — s-a desfășurat un con
curs tradițional dotat cu Cupa 
schiorului muscelean. Dintre cei 
250 concurenți (din oraș și zona 
Muscelului), cei mai buni s-au do
vedit a fi : Florin Jinga (Liceul 
Pedagogic), Gabi Panaitescu (Voin
ța), — la slalom ; Valeria Cîrstea 
(ARO) și Gheorghe Vaimarcu 
(Muscelul) — la coborîre.

Cupa a revenit asociației ARO- 
Cimpulung Muscel.

Ilie FEȚEANU, coresp. județean

• Instantaneu, în această perioa
dă, în munți. L-aș intitula, dacă 
veți găsi necesar să publicați foto
grafia pe care am realizat-o : 
Excursie și antrenament ale atle- 
ților Școlii sportive din Cluj.

Petre NAGY, coresp.

no6t.ru


turneul internațional de șah

DE HOCHEI
VÂwiri lume CAMPIONATUL MONDIAL

Astăzi, ultima rundă
Așteptată cu un mare și legitim 

interes, partida centrală a rundei a 
14-a (decisivă pentru desemnarea în- 
t ingătorului turneului internațional 
de șah de la București) dintre Tai- 
inanov și Ghizdavu a durat doar 14 
mutări. Marelui maestru îi convenea 
remiza, care îi asigura practic pri 
mul loc, pe de altă parte nici Ghiz 
davu n-a vrut să forțeze, auzind că 
în urma recalculării punctajului Elo 
ai concurenților i-ar fi necesare pen
tru o notă de mare maestru nu 10, 
ci fl1 ■, puncte, adică exact atit cit 
totaliza în urma consemnării egali 
tații. Aceiași' rezultat s-a înregistrat 
rapid în partidele Stoica — Pytel 
(10 mutări), Rukavina — Ostoici (8 
mutări) și Knaak — Ungureanu (22 
mutări).

Dar spectatorii au fost din plin 
răsplătiți de lupta agitată și foarte 
interesantă care s-a dat la tabla un
de jucau Stanciu și Gheorghiu. In
tr-O siciliana, Stanciu (cu albele) a 
declanșat, un atac vehement, pentru 
desfășurarea căruia a sacrificat am-

bele turnuri! Regele negrului se a 
fia sub o teribilă amenințare de 
mat. Dar marele maestru a găsii 
mereu mutări unice de apărare și 
trecînd la contraatac a reușit să 
orindă el regele advers în plasa ma
tului. Toată cinstea ambilor jucători 
pentru modul cum au ‘ -
ceasta întîlnire !

Ghițescu, cu negrele, 
net pe Fichtl, obținînd 
sfirșit, Spiridonov, în 
formă (3 p în ultimele 4 partide), l-a 
învins pe Honfi printr-un atac 1j 
rege bine condus. In partidele între
rupte de dimineață : Spiridonov — 
Pytel 1—0, Pytel — Stanciu 1—0.

Astfel, înaintea ultimei runde, care 
are loc astăzi după amiază, la ora 
16. clasamentul este următorul :

Taimanov 9%, Ghizdavu 9’/2, )a în
cheiat toate partidele 
Knaak 8, Partoș 712,
Gheorghiu, Honfi 7, Spiridonov, Os
toici. Pytel 6, Stoica. Ghițescu. Un
gureanu 5’/s, Fichtl 4, Stanciu 3’/2 p

IN SEPTEMBRIE OCTOMBRIE, LA VARNA GRUPA B
luptat în a-
l-a depășii 
victoria. In 

revenire de

turneului), 
Rukavina,

LA WASHINGTON

UN NOU TURNEU DE TENIS „INDOOR"
WASHINGTON, 21 (Agerpres). — 

în primul tur al unui nou turneu 
de tenis, pe teren acoperit, Billy 
Martin, un tînăr jucător american 
în vîrstă de 16 ani, l-a eliminat cu 
6—0, 6—2 pe australianul John

Cooper. Dick Horhnstedt (S.U.A.) a 
cîștigat cu 5—7, 6—2, 6—1 partida 
susținută cu Traian Marcu (Româ
nia), iar J. Fassbender (R.F.G.) a 
dispus cu 6—1, 6—2 de P. Curtis 
(S.U.A.).

PERSPECTIVELE CONGRESULUI OLIMPIC
Anul acesta (30 septembrie — 4 

octombrie), va avea ioc la Varna 
un important eveniment în viața 
mișcării sportive mondiale — Con
gresul olimpic. „Buletinul Comite
tului olimpic bulgar" publică în le
gătură cu acesta un articol din care 
redăm citeva pasagii :

„Congresul olimpic, ca formă de 
activitate a Mișcării olimpice, este 
reluat după o pauză de 43 ani. 
După cel ce a avut loc la Berlin, 
în 1930, Congresele olimpice au 
fost date uitării. Atunci, pentru ce 
este reînnoită această veche tra
diție ? Desigur, pentru că schim
bările intervenite în viața socială, 
dezvoltarea științei, a tehnicii și a 
sportului au impus, toate laolaltă, 
inițierea unor întîlniri mai frec
vente între cele trei grupuri ale 
Mișcării olimpice care sînt Comi
tetul internațional olimpic. Federa
țiile sportive internaționale și 
mitetele olimpice naționale.

Congresul olimpic din 1973 
zintă un interes suplimentar, 
toritâ faptului că va fi primul fo
rum în care noul președinte al 
C.1.0. (n.n. lordul Killanin) își va 
expune concepțiile și punctele de 
vedere asupra problemelor și con
ducerii Mișcării olimpice... Faptul 
că. pe de altă parte. Congresul va 
fi urmat imediat de Sesiunea a-

nuală a C.I.O. ii Conferă o impor
tanță crescută. Impresiile desprinse 
din rapoarte, din intervenții, ca și 
tendințele fundamentale exprimate 
cu acest prilej, vor ajuta C.I.O.-ul 
să-și formeze o idee mai precisă

unor concluzii ce vor sintetiza o- 
piniile fiecăruia din cele trei gru
puri nu trebuie privit ca un punct 
slab.

Posibilitatea pe care o vor avea 
cele trei grupuri de a schimba pă-

RAPID-LEEDS UNITED 1-3 (0-2)
(Urmare din pag. I)

cea mai reușită acțiune a bucurește- 
nilor, a redus scorul la 1—2.

în min. 1, la 4 m de poarta, Nea- 
gu a scăpat o mare ocazie de gol, 
pentru ca, imediat, contraatacul lui 
Bates să se încheie cu prima minge 
trimisă în poarta lui Răducanu. In 
min. 3, Neagu n-a putut să înscrie 
nici din acel 11 m (a tras pe lingă 
bară), acordat cu ușurință de arbi
tru. De fapt, Ove Dahlberg avea să 
fie îngăduitor cu Rapid și în min. 
18, cînd a anulat un gol valabil, mar
cat de Jones, care nu fusese în of
said. Dar jocul își continua cursul 
său, adică în favoarea echipei en
gleze, care domina terenul prin teh
nica jucătorilor săi, prin excelenta 
mișcare, prin pasele trimise cu pre
cizie matematică și prin schimbările 
de direcție ale atacurilor, ce găseau 
mereu pe picior greșit apărarea ra- 
pidistă. Jones a înscris din nou cu 
capul (min. 23), după o combinație 
de toată frumusețea cu Giles si Rea- 
ney. A venit apoi golul lui Dumi- 
triu III, după aceea Jordan a înscris 
nesperat de ușor, grație luftului lui 
Răducanu (min. 74), și soarta meciu-

lui (care nu putea fi alta) era pece
tluită. Răducanu a avut, totuși, ci
teva intervenții salvatoare (min. 21, 
49 și 58), în timp ce la poarta lui 
Harvey puține au fost fazele mai 
periculoase (min. 51, fundașul Rea- 
ney, aflat pe linia porții, a respins 
balonul cu capul). Leeds United ne-a 
demonstrat frumusețea fotbalului 
practicat și s-a calificat în semifi
nalele competiției, al cărei trofeu 
speră să-l cucerească.

Arbitrul suedez Ove Dahlberg, a- 
jutat de compatrioții săi R. Arnshed 
și A. Bencermo, a condus următoa
rele formații :

RAPID : RĂDUCANU — Pop, Gri- 
goraș, Mușat, Codrea — Savu, M. 
Stelian — Năsturescu, Dumitriu II 
(min. 46 DUMITRIU III), Neagu, Pe- 
treanu.

LEEDS UNITED : Harvey — Rea- 
ney, McQueen, HUNTER, MADELEY 
— Bates (min. 8 Yorath), GILES (min. 
75 Glay), Gray — LORIMER, JONES, 
JORDAN.

au aruncat cu bulg 
jucătorii români și 
tri și antrenori, p: 
sarea celor din ju 
spectacol oferit d- 
certați cu cele ma 
rințe ale eticii treb'. 
dit celor In cauză 
ordine, care au dat 
punct ți să-I pedeț 
vitatea actelor corni

ECHIPA JAPONIEI PENTRU

C. M. DE TENIS DE MASĂ
Echipele <Se tecls de ss 

niei (masculin șl fem-u;—. 
calea aerului. în I-gosia 
participa la campxxta-^e 
vor începe la 5 ap 
rajevo. Din echipa 
printre alții. Nobuh
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Dezvollind o viteză medie orară de 132 km, cunoscutul campion moto- 
ciclist italian Giacomo Agostini a

orașului Modena", disputat luni
ciștigat detașat „Marele Premiu al 
pe un circuit măsurînd 80,3 km

Telefoto i A.P.-AGERPRES

în primul meci, echipa României intilnește reprezentativa Austriei
GRAZ, 21 (prin telefon, de la tri

misul nostru)
Socotită nu numai a doua metro

polă a Austriei, ci și una dintre 
cele mai pitorești așezări ale aces
tei țări, capitala Stiriei, modernul 
oraș în care ne aflăm, așezat pe 
malurile rîului Mur, și-a ; întîmpi- 
nat oaspeții — hocheiști din șapte 
țări participante Ia grupa B a C.M. 
— cu un zîmbet primăvăratic. vre
mea arătîndu-se aci cev^ mai „cu
minte” decît pe meleagurile noas
tre. Dar oscilațiile barometrului au 
constituit pentru cei aproape 200 
de jucători, antrenori, oficiali și 
arbitri doar un amănunt trecător 
(legat doar de grija, exagerată la 
unii, pentru vestminte mai căldu
roase...), deoarece aproape fiecare 
delegație, imediat după sosirea la 
Graz, și-a îndreptat atenția spre 
cartierul Liebenau, unde se află 
modernul patinoar artificial ce va 
găzdui cele 28 de jocuri ale acestei 
interesante întreceri internaționale.

Din aceste motive, organizatorii 
au avut unele dificultăți în ceea 
ce privește planificarea orelor de 
antrenament, însă, pînă la urmă, 
spre lauda lor, au reușit să mulțu
mească pe toată lumea. Și astfel, 
toate formațiile participante au pu
tut să... apuce o oră (unele chiar 
mai mult) de antrenament pe ghea
ța acestui frumos patinoar artifi
cial, unul din cele mai mari și mai 
btoe utilate din Austria. Jucătorii 
îwnâni, sosiți luni seara în locali
tate, s-au bucurat și ei de atenția 
gazdelor. Antrenorii M. Flamaropol 
și Ion Tiron, cărora li s-a adăugat 
cunoscutul specialist sovietic Viktor 
Suvalov, au supus întregul

meci este deosebit de important și 
că o experiență neinspirată poate 
fi plătită foarte s-cump... în rest, 
formula de echipă este cea cunos
cută : Varga — Făgăraș, Sgincă — 
Ionită, Tone — Gh. Florian ; Pană
— Huțanu — Bandaș, Corbea — Tu- 
reanu — Axinte, Gheorghiu — Bașa
— Stefanov.

Care sînt noutățile din tabăra 
adversă ? Conducătorul tehnic al 
echipei Austriei (un fel de antre
nor federal), dr. Jiri Novak, are 
unele probleme dificile de rezolvat. 
Prima dintre ele este aceea că pa
tru dintre membrii lotului repre
zentativ austriac au fost scoși de 
pe lista participanților la C.M., de-

Programul meciurilor de azi : 
ora 10(11 la București) : S.U.A. — 
Japonia (meciul va fi transmis în 
direct de Studioul nostru de Tele
viziune) ; ora 14 (15) : Elveția —• 
Italia ; ora 17 (18) : R. D. Ger
mană — Iugoslavia ; ora 20 (21) : 
Austria — România (înregistrarea 
acestui meci va fi transmisă la 
ora 22,30 de studioul de Televi
ziune).

oarece nu s-au prezentat la antre
namente. Este vorba de jucătorii 
Burghart, Schwitzer și Stern (de la 
Inssbruck) și Keil (Wiener EV), 
dintre care Burghart și Keil au 
evoluat în ultimele meciuri Austria 
— România. Cei patru au plecat în 
Italia pentru a întări o formație 
din această țară într-un joc ami
cal, fără să aibă aprobarea forului 
de specialitate austriac. In plus, ul-

DECLARAȚII
DON RFATE, managerul echipei en

gleze : „Să știți că Rapid a jucat to
tuși mai blit'e ca la Leeds. Era, însă, 
cred, normal să cîștigăm noi. Așa 
cum stăteau lucrurile după primul 
jcc, echipa noastră a putut evolua 
mai relaxat, fără probleme privind 
calificarea. Nu a fost un joc grozav, 
dar sper că el a plăcut spectatorilor"

NORMAN HUNTER (nr. 6) i „Nu 
ne-a fost prea greu să cîștigăm! După 
părerea mea, la acea fază din pri
mele minute nu trebuia acordat pe
nalty. Mi-a plăcut dintre jucătorii 
români cel care a intrat în joc în a 
doua repriză (n.n. Dumitriu III). A 
fost singurul care a pus probleme a- 
părării noastre...*’.

NEAGU: „Ce puteam face în fața 
imei echipe mult mai bune ca noi.

NOTĂ :
Ieri, în . finalul partidei Ra

pid — Leeds United am fost marto
rii unor scene ce nu trebuie să aibă 
loc pe un stadion. Cițiva huligani

DUPĂ MECI
care probabil că 
echipa Angliei ? !
mir mai întîi la _ ______ ._____
tehnica excelentă, simplitatea acțiu
nilor sau mișcarea în teren. Aș opta, 
totuși,_ pentru ultima calitate, de 
bază în fotbalul modern. Pur și sim
plu nu știai cînd se demarcau, sau 
cînd veneau ' 
ra și relua 
trem de rău 
la 11 metri.
poi piciorul .... .
am lovit greșit mingea”.

ION IONESCU, antrenorul secund al 
echipei Rapid : „Indiscutabil, evolu
ția echipei noastre a fost necores
punzătoare ! Avem de lucrat serios 
pentru a o repune pe linia de plu
tire”.

ar putea învinge și 
Nu știu ce să ad- 

jucătorii lui Leeds : 
simplitatea acțiu-

înapoi pentru a se apă- 
actiunile. îmi pare ex- 
că am ratat lovitura de 
Am fentat bine, dar a- 
mi-a alunecat puțin și

suru Kono. Norio Tak»sh:-=* tar 
selecționata fcmlnifiâ Saeîiiko Yokota. 
campioană națională Yasoko Kcnno. 
Mlho Hamada și ariei.

despre exigențele manifestate în zi
lele noastre de partenerii săi din 
Mișcarea olimpică. .. Faptul că Con
gresul nu se va încheia cu hotă- 
rîrj luate pe bază de scrutin nu 
poate fi pe placul tuturor, dar do
cumentul final prevăzut sub forma

reri între ele de-a lungul Congre
sului, va duce — prin intermediul 
consultărilor reciproce — la scurta
rea drumului spre punctele de ve
dere cele mai apropiate. Iar aceas
ta va fi o realizare în plus în bi
lanțul pozitiv al Congresului.

SPARTAK LENINGRAD A CUCERIT

CUPA CUPELOR, LA BASCHET MASCULIN
Ediția a VTI-a a competiției in

ternaționale âe baschet masculin 
Cupa capelor, dotată cu trofeul o- 
ferit de ziarul Przeglad Sportowy 
c r. Varșovia, a fost cîștigată de 
echipa Spartak Leningrad. în me
ciul final, dzxrfășiirat la Salonic, în 
prezența a 6 000 de spectatori, bas- 
chetbaliștii sovietici au întrecut for
mația Jugoplastika Split cu scorul 
de 77—« (37—28). Cele mai multe

puncte au fost înscrise de Cederov 
27, Aleksandr Belov 18 pentru 
Spartak, respectiv Solman 24.

Spartak Leningrad (antrenor A- 
leksandr Kondrașin) este a șasea 
deținătoare a trofeului, preceden
tele : 
A.E.K. 
(1969), 
(1970), 
1972).

fiind : Ignis Varese (1967), 
. Atena (1968), Slavia Praga

Fides Partenope Napoli 
, Simmenthal Milano (1971 și

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
„Palatul Sporturilor" dri DC» a zlri- 
duit un concurs La care a-
participax rfun rxaf btzae sA-
r Acare-In lnâlurne diz EuroțaaL Pe pri
mul loc s-a clasat recordmana mon- 
dialâ. atleta bulgari Iordanca B-a^oeva 
(Bulgaria), eu per*3miaz--a I M m-
Ea a fost urmați <Se Natal-a Kc-zeeva 
(URSS) — 1,74 m.

Trei patinatoare soTietfce W rC9*tt sâ 
corecteze recordul noadW b proba 
de 1 500 m in cadrul cooearați:--, care a 
avut loc pe patmcar-l de almmdme de 
Ia Alma Ata : Ga_ma Stepans ia :a —
2:13.4 ; Tar_ana ‘ — Î*-14J : Ta
tiana Averina *— 2 
aparpnea patinatoai 
Kaizer. cu 2 tlâJL

pion Peter Tiepold a dispus prin a- 
bandan, in repriza a 2-a, de Guechmi.

Tanl defist aLAJgeriel a. continuat cu 
etapa a »-a (S^ida — Tiaret, 165 km). 
Primul a trecuVun ia ‘<5e sosire rutierul so- 
«OeBd Aleksandr Gusiatnikov cronometrat 
în 4h n:13. In clasamentul general con
duce po.a-ez.il Stanislav Szozda — 
r-. li w -urma-, de englezul Douglas Dal-

— Ih 50:36 și sovieticul Judin — 
th 53 -St.

zătoare a lui Fred Hemmes. cotat al 
5-lea jucător în Ierarhia tenismenilor o- 
landezi. In finală, Hemmes l-a 
cut cu 6—3, 6—3 pe englezul De 
doza.

între- 
Men-

„Lotul" apărătorilor formației române la C. M. de la Graz: Gheorghe, 
Țone, Făgăraș, Ioniță, Sgîncă, Varga Ji portarii Dumitraș și Netedu 

Foto i Dragoș NEAGU

t-Tirr.» ti a concursului internațional de 
haisere de la Tașkent a fost rezervată 
categorie: supergrea. Pe primul loc s-a 

sportivul belgian Serge Reding cu 
&• kg <175 kg-’la smuls Și 215-kg-la a-, 
riirieay. Locul doi a fost ocupat de 
G. Bonk (R. D. Germană) cu 390 kg, 
Iar pe locul trei Aleksandr Konovalov 
(URSS) cu 367,5 kg.

marți după-amiază, Ia o ședință de 
acomodare. întregul efectiv a luat 
parte la acest antrenament, chiar 
și Bandaș, care la ultimul joc de 
la București fusese ușor accidentat, 
în linii generale a fost formată 
echipa pentru partida de mîine 
(n.r. azi) cu Austria. în perspectivă, 
un joc cu atit mai dificil cu cît 
este vorba, în primul rînd, de re
prezentativa țării gazdă și în al 
doilea rînd de o formație 
luptă să evite retrogradarea în 
pa C.

Singura problemă 
pune încă „trio“-ul

timele partide internaționale au a- 
rătat că cei doi portari titulari, 
Schilcher și Prohaska, nu dețin o 
formă dintre cele mai bune. Ținînd, 
însă, cont de importanța competiției 
la care ia parte echipa Austriei, se 
fac presiuni asupra antrenorilor in 
vederea ridicării suspendării dicta
te celor patru hocheiști (care sînt 
prezenți la Graz !). și, după cum 
se spune aci, există toate șansele 
ca diriguitorii hocheiului austriac 
să manifeste clemență în acest caz.

Am acordat o mai mare atenție 
meciului Austria — România nu 
numai pentru faptul că este vorba 
de o întîlnire în care evoluează re
prezentativa 
că acest meci este considerat 
deta“ zilei 
la ora 20.
(S.U.A. — 
lia și R.D. 
se anunță 
mului) mai 
mele echipe avînd șanse certe 
victorie.

în aceste condiții, este cert 
cele mai multe șanse la op”-- 
primului Ioc le are selecționata R.D. 
Germane, care manifestă aceeași si
guranță în joc, organizîndu-și, dună 
cum îmi spuneau colegii austrieci, 
foarte precis și judicios acțiunile 
de atac și apărare. în dIus. selec
ționata R.D. Germane are în Hur- 
banek un portar excelent, socotit 
aci, încă înaintea competiției, drept 
cel mai bun al gnmei B. Dar, aces
tea sînt doar previziuni și pronos
ticuri culese după primul contact 
cu masivul grup de ziariști aflat în 
jurul telexurilor și cabinelor telefo
nice de la natinoarul Liebenau. 
Jocurile de mîine (n.r. azi) vor con
firma justețea lor...

In ultima zi a campionatelor de r 
ale R. D. Germane, desfășurate Ia 
tock în bazin de 25 m, Kornelia Ender 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială In proba de 400 m mixt cu 
timpul de 5:01,7. Campionul olimpic 
Roland Matthes a terminat învingător 
în două probe : 100 m spate în 57,2 și 
200 m liber In 1:56,0.
M
După consumarea a opt runde, în tur
neul internațional de șah de la Olot 
(Spania) conduce Kurajița (Iugoslavia) 
cu 6 puncte, urmat de Quinteros (Ar
gentina) și Gipslls (URSS) — cu cite 
51/, p. In runda a 8-a, Gipslis l-a învins 
pe Quinteros. Campioana mondială No
na Gaprindașvili a 
rezultat consemnat 
ța — Pomar.
M 
La Praga în meci ______ __ _______
Cehoslovacia — Finlanda 6—0 (1—o, 2—0, 
3—0).

natație 
i Ros-

care 
gru-Vectuol 

tandeze

de bog Ger-
Turneul Internațional de tenis de Ia Mo
naco a luat sfirșit cu victoria surprin-

Sues

SOLIDARITATE OBLIGATORIE

ÎMPOTRIVA TUTUROR

îșl spune

Fotbalul pare a trăi epoca marilor 
transformări regulamentare. După des
ființarea meciurilor nule în Uniunea 
Sovietică, lată o altă inovație intere
santă, furnizată de campionatul primei 
ligi cehoslovace. Câutînd soluții pentru 
limitarea durităților în lupta pe gazon, 
federația de fotbal a Cehoslovaciei a 
decis că orice jucător care accidentează 
pe un component al lotului național va 
fi suspendat pînă la restabilirea totală 
a celui lezat. Deci, vinovat și victimă, 
ies și intră împreună pe teren 1

ci-
niciodată 
găsi an-

La Alger.
dintre echipeîe Alger 
mane, puguistu oaspeț 
vingâto 
goria

mai bun. Culoarea pielii n-a mai con
tat !

Fotbalul american nu este numai unul 
dintre cele mai brutale sporturi, ci și 
un domeniu în care se practică din 
plin discriminarea rasială. Mari antrenori 

-negri sînt obligați să lucreze la cluburi 
de categorie inferioară, in timp ce în 

-ecbipele universităților din S.U.A., 
tadele ale sportului respectiv, 
un asemenea antrenor nu va 
gajament.

Iată însă că opinia publică
cuvîntul și în acest domeniu. Cel pu
țin, pentru o singură dată, unui mare 
fotbalist american de culoare i s-a făcut 
dreptate. Celui mai bun jucător univer
sitar i se decerne anual „Cupa Heissman", 
adevărată ' consacrare și invitație sigură 
pentru liga profesionistă. Trofeul este 
acordat în urțna consultării a peste 
I 000 de ziariști sportivi. La ultima edi
ție, cupa a fost acordată jucătorului 
negru John Rogers, de la Universitatea 
din Nebraska. Deși numeroase campanii 
au fost lansate împotriva sa, deși re
prezentanții presei au fost amenințați 
de rasiști, cupa a fost atribuită celui

LEGĂTURI BUCLUCAȘE
Elvețianul Roland Collombin 

campion olimpic de schi la Sapporo — 
a debutat cu succes în actualul sezon, 
cîștigînd detașat primele curse pentru 
„Cupa Mondială". La St. Anton. însă, 
într-una din cele mai importante probe 
de coborîre ale anului, Collombin a că
zut, suferind un serios accident, care-1 
face indisponibil timp îndelungat. Ime
diat după cursă. Collombin a declarat 
unui reporter al ziarului ..BlicJc- din 
Ziirich că accidentul s-a datorat unui... 
sabotaj, inițiat de firma franceză care 
fabricase — la comandă specială 
legăturile schiurilor sale.

Acuzația — părînd la început 
mult o vorbă aruncată la necaz - 
fost reluată, de curînd, de directorul 
Federației Elvețiene de schi. Ogi. care 
a anunțat că forul respectiv avea mal 
de mult asemenea bănuieli și că se ală
tură. oficial, declarațiilor lui Collombin.

Dacă faptele se adeveresc, atunci de
vine limpede că marile competiții ale 
zăpezii nu sînt totdeauna ..imaculate-1.

PESCUIT $1... DECARI
Cunoscutul trăgător polonez Josel Za- 

pedski, dublu campion olimpic de tir, 
este adeptul unei originale metode de 
antrenament. Marele specialist ai pisto- 
lului-viteză afirmă că-șl asigură cea mal 
bună formă de concurs doar dacă prac
tică in prealabil pescuitul cu undita. 
Este singura modalitate — spune ace
lași — de a-ți găsi un echilibru psihic 
perfect și de a fi capabil de concen
trarea nervoasă necesară performantelor 
în tir. Pentru Zapedski. cea mai mare 
plăcere, chiar în cursul iernii, este de 
a se scula la ora 3 dimineața, pentru a 
merge la riul înghețat, unde o burtă 
partidă de pescuit la copcă 11 aduca 
în formă maximă !

și-o

remizat eu Medina, 
șt în partida Kuraji-

amical de hochei:

DE LA VOLAN LA MICROFON
O declarație recentă a „scoțianului 

zburător" Jackie Stewart, fost campion 
mondial de automobilism actualmente 
în cursă pentru titlul deținut în mîinl 
ferme de brazilianul Fittipaldi : „Dacă 
nu obțin anul acesta primul loc, vot 
spune adio volanului !... Prefer sti ur
măresc Marile Premii tn fața microfo
nului, fiindcă am actualmente o ofertă 
tentantă pentru un contract pe trei ani 
cu televiziunea britanica».

UN BILANȚ RODNIC
Pentru stabilirea unul „record" d» 

handbal candidează eu șanse aprecia
bile Internaționalul vest-german Herbert 
Lubklng. De la prima sa partidă sus
ținută ca senior (25 octombrie 1939), e1 
are la activ nu mai puțin de 5 804 goluri 
marcate. A jucat în 139 întîlniri Inter
naționale. mareînd în acestea un total 
de 650 goluri în poarta adversă.

Federația de handbal din R. F. ă Ger
maniei intenționează să organizeze un 
turneu jubiliar în onoarea lui Lubking, 
pentru a-i sublinia contribuția la popu
larizarea acestui sport în patria sa.

ARMĂ INFAILIBILĂ
Boxerul american Tommy Hatten posedă — în afara loviturii de 

pumn — o armă „rafinată", mult mai temută. Este vorba de... tinăra Și 
frumoasa sa soție care, avînd licență de antrenor și manager, își poate 
asista soțul din colțul ringului. Numai că atunci cînd urcă în ring pentru 
a-și îngriji „elevul" ea o face 
rajoasă mini-rochie. Oricit ar fi 
ei încep să manifeste slăbiciuni,

SE VINDE O ECHIPĂ...

întotdeauna îmbrăcată într-o foarte cru
de 
la

o conferință de presă cu totul neobiș
nuită s-a desfășurat recent in birourile 
celui mai mare stadion de baseball din 
New York, proprietatea clubului „Yan
kees". Spre surpriza generală, subiectul 
la ordinea zilei era vînzarea echipei 
respective, una dintre cele mal popu
lare din S.U.A. împreună cu antrenorii, 
maseurii și administratorii, formația a 
fost vîndută companiei de radio și te
leviziune „Columbia".

Pentru moment, echipa aparține gru-

puternici adversarii din colțul opus, 
capitolul concentrării..,

pului de șantiere navale Steinbrenner, 
care mai posedă și o rețea de varle- 
teuri în toată America. In prima pe
rioadă a existenței sale, „Yankees" li
vrase importante beneficii, avînd un 
mare număr de susținători. Mal tîrziu. 
ca urmare a unor înfrîngeri, echipa a 
început sa decadă, fără a-și pierde însă 
popularitatea. Noii cumpărători s-au 
grăbit să-i liniștească pe microbiștii res
pectivi. anunțîndu-1 că echipa nu va fi 
transferată, ci va rămîne la Nerv York. 
De remarcat că, în cei 70 ani de exis
tență, „Yankees" este vîndută pentru a 
cincea oară !
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pe care
tehnicienilor 

este aceea a portarului: cu cine să 
înceapă meciul ? Cu Netedu, care 
a excelat în toate partidele de pînă 
acum, sau cu Dumitraș, a cărui 
experiență este, totuși, mai mare ? 
Se pare că va fi preferat Netedu, 
socotindu-se că rezultatul acestui

noastră, ci și pentru 
„ve

de joi, fiind programat 
Celelalte trei jocuri 

Japonia, Elveția — Ita- 
Germană — Iugoslavia) 
(poate cu excepția 

puțin echilibrate.

START IN C. E. DE HOCHEI (juniori)
Al doilea meci

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — Pe 
patinoarul acoperit din Leningrad 
au început întrecerile celei de-a 6-a 
ediții a campionatului european de 
hochei pe gheață rezervat echipe
lor de juniori (grupa A). Tn prima 
zi reprezentativa Cehoslovaciei a 
întîlnit formația Elveției, de care a 
dispus cu scorul de 12—3 (2—0. 
7—1, 3—2). în cel de-al doilea meci 
s-au întîinit echipele U.R.S.S. și 
R.F. Germania. Hocheiștii sovie
tici au repurtat victoria cu catego
ricul scor de 16—2 (7—1, 4—1, 5—0).

După cum se știe, echipa Româ-

R. F. G S. U. A
niei evoluează în grupa B, ale cărei 
întreceri încep în Olanda.

MUNCHEN 21 (Agerpres). — 
Peste 10 000 de spectatori au urmă
rit la Munchen al doilea meci ami
cal de hochei pe gheață dintre 
lecționatele R.F. Germania 
S.U.A. Hocheiștii americani s-au 
vanșat pentru înfrîngerea din 
jun. obținînd victoria cu scorul
8—4 (4—3. 1—1. 3—0). Au înscris 
Fertith (2), Pailazardi (2), Ness, 
Hangsleben, Hynes și- McNamara. 
Punctele gazdelor au fost realizate 
de Keller, Stadler, Phillipp și Than- 
ner.

se-
Și 

re-
a- 
de

ultî- 
pri- 

de

Călin ANTONESCU

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE STIRI

FOTBALIȘTII AUSTRIECI 
ÎNVINGĂTORI IN 
R. F. GERMANIA

La Offenbach, in fața a numai 4 000 
de spectatori, o selecționată locală, al
cătuită în majoritate de jucători de la 
Kickers, a susținut un joc amical în 
compania echipei Austriei, care se pre
gătește pentru preliminariile campiona
tului mondial. Fotbaliștii austrieci au 
repurtat victoria cu scorul de 2—1 (1—1).

★
într-un Joc restanță, contînd pentru 

campionatul de fotbal al Angliei, Wol- 
velrhampton Wanderers a dispus cu 
scorul de 3—0 (X—0) de West Bromwich 
Albion.

DINAMO — PROGRESUL
9—1 (2—0, 3—0, 2—1, 2—0) 

LA POLO
Aseară, la bazinul Floreasca din Ca

pitală, a avut loc partida de polo din
tre echipele Dinamo și Progresul, con- 
tînd pentru etapa a m-a a campionatu
lui național.

La capătul unul joc interesant, pre
sărat cu faze de calitate, /Jnamoviștli 
au învins cu scorul de 9—1 (2—0, 3—0, 
2—1, 2—0).

RETURUL SFERTURILOR DE FINALĂ IN CUPELE 
EUROPENE INTERCLUBURI LA FOTBAL

Ieri s-cu disputat meciurile retur din cadrul „sferturilor" in 
petiții fotbalistice europene intercluburi. lată rezultatele primite 
derea ediției (intre paranteze, scorurile înregistrate în tur) :

cele trei com- 
pînă la închi-

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Bayern
Uj pești
Derby

Munchen
Dozsa

County

Sparta Praga

Hajdulc Split

Borussia Mănchengl.
F. C. Twente Enschede
Dynamo Dresda

s-auEchipele subliniate 
la sorți pentru desemnarea 
la Zurich.

Ajax Amsterdam
Juventus Torino
Spartak Trnava

CUPA CUPELOR

Schalke 04

Hibernian

CUPA U.E.F.A.

F. C. Kaiserslcutern
O.F.K. Beograd
F. C. Liverpool

2—1
2—2
2—0

3—0

3—0

7—1
2—0
0—1

(0-4)
(0-0)
(0—1)

(1—2)

(2-4)

(2—1)
(2—3)
(0-2)

calificat pentru semifinalele competiției. Tragerea 
„perechilor" în etapa superioară are loc mime
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