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Datele finalelor
în cupele 

europene la fotbal
In cadrul unei ședințe, care » 

avut loc la Zlirich, s-a stabilit 
ca finala „Cupei campionilor eu
ropeni** la fotbal să se desfășoa
re la 30 mal, Ia Belgrad. Finala 
„Cupei cupelor" a fost programa
tă pentru 16 mai, la Salonic. 
Conform regulamentului, finala 
„Cupei UEFA" se va desfășura 
In două manșe, la 9 și respectiv 
23 mai.

Simbătă au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a IX-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, ale cărei lucrări au 
stat sub semnul inaltelor exigențe, 
ale recomandărilor cuprinse în cu- 
vîntarea secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vibrant mesaj adresat studenților de 
a se pregăti temeinic pentru a fi 
demni continuatori ai înfăptuirilor 
poporului nostru, oameni de nădejde 
ai societății noastre socialiste, care 
să trăiască și să muncească în chip 
comunist, îndemn însuflețitor de 
a-și aduce o contribuție tot mai ac
tivă Ia înfăptuirea întregului pro
gram de ridicare a patriei pe noi 
culmi de progres și civilizație.

In plen și in comisii, în timpul 
celor două zile de lucrări, cei 137 
participanți la dezbateri au eviden
țiat adeziunea deplină a delegaților, 
și, prin ei, a întregii studențimi la 
poliiica internă și externă a partidu
lui și statului, dragostea și prețuirea 
lor profunde față de partid și con
ducerea sa, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A reieșit cu pregnanță 
ca principală concluzie faptul că ex
punerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
rostită la deschiderea conferinței, 
constituie un amplu și cuprinzător 
program de lucru pentru organizația 
revoluționară a studențimii, care tre
buie să se reflecte în documentele 
prezentate spre aprobare conferinței, 
tn întreaga activitate a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România.

Intr-o atmosferă de mare entu
ziasm, participanții la conferință au 
aprobat în unanimitate, conform pro
punerilor făcute de studenți, și care 
au întrunit adeziunea întregului ti
neret universitar și a delegaților lor,

Agenda competițiilor sportive de masă

Antrenorul Vasile Serester erplicind unui grup de elevi prima... literă a 
ținută racheta

Dintre numeroasele inițiative vizind atragerea unui număr tot mai mare 
de oameni ai muncii la practicarea exercițiilor fizice și a sportului, activi
tățile în aer liber capătă o extindere din ce în ce mai mare. Crosurile, în 
primul rind, apoi întrecerile de schi, săniuțe și altele, sînt acum la ordinea 
zilei. Asociațiile din școli, cele din întreprinderi și instituții, au avut în cursul 
săptăminii, sau vor avea astăzi, 
Iată citeva spicuiri :

un atractiv program de agrement sportiv.

„CUPA FUNDATA" (EDIȚIA 
VI-A) LA SCHI

A

bo-Duminica de astăzi încheie un 
gat program de schi care s-a desfă
șurat. timp de o săptămînă, în îm
prejurimile comunei Fundata, Jude
țul Brașov. Este vorba de acțiunea 
,;Cupa Fundata" rezervată celor trei 
generații : copii, tineri și veterani, 
întrecerea va oferi localnicilor posi
bilitatea să demonstreze îrtdă o da
tă invitaților lor frumusețile acestui 
Sport; care este schiul. Printre cele 
cîteva sute de copii și elevi, țărani 
cooperatori, mecanizatori care vor 
fi prezenți la întrecere, și-au anun
țat participarea și veterani (el prac
tică de 40 de ani acest sport) ai 
schiului : Ion Olteanu, Gh. Voicu, 
Nicolae Urs și alții. Cu același pri
lej, Federația română de schi—bob 
organizează și „Cupa tinăruiui dina- 
movist“ la schi.

prof. Ion DUICU 

schimbarea denumirii organizației în 
Uniunea Asociațiilor Studenților Co
muniști din România — denumire 
care reflectă nemijlocit caracterul 
revoluționar, militant al activității pe 
care o desfășoară UASCR din țara 
noastră.

In aceeași deplină unanimitate a 
fost adoptată Rezoluția Conferinței a 
IX-a a Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști care, în spiritul hotă- 
ririlor Congresului al X-lea și Con
ferinței Naționale ale P.C.R.. a in
dicațiilor secretarului general al 
partidului, direcționează întreaga ac
tivitate a organizației studenților 
comuniști, stabilește modalitățile 

concrete de acțiune pentru creșterea 
aportului asociațiilor la mai strînsa 
legare a învățămîntului cu cerceta
rea și producția, la educarea și for
marea profesional-politică a tinere
tului universitar.

Ca președinte al Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România a fost ales Constantin Boștină. 
Vicepreședinți au fost aleși: Âcos- 
toaei Vasile, student la Institutul a- 
gronomic Iași ; Nicu Ceaușescu, stu
dent la Universitatea București ; 
Paula Szanto, studentă Ia Institutul 
de medicină și farmacie Cluj; Gheor- 
ghe Văduva, student la Institutul po
litehnic Timișoara. Ca secretari au 
fost aleși: Ioan Bari, Radu Enache, 
Stelian Corneliu Moțiu, Kalman 
Pusztai. Ca președinte al Comisiei 
de Cenzori a fost ales Marin Călin, 
student la Academia de științe eco
nomice din București.

In aplauzele entuziaste ale deiega- 
ților și invitaților, conferința, in nu
mele întregii studențimi, a adresat o 
scrisoare Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, personal to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU.

TENIS PE TERENURILE DE 
BITUM DE LA PALATUL 

PIONIERILOR
Pionierii, ca orice... pionieri, vor 

fi primii care vor organiza, în noul 
sezon, o competiție de tenis în aer 
liber. Pe terenurile de bitum din 
incinta Palatului pionierilor din Ca
pitală va avea ioc, astăzi, un con
curs deschis tuturor celor Cărora le 
place tenisul. Cu același prilej, o 
selecționată a clubului „Cutezătorii" 
va da replica unei echipe formate 
din copii din celelalte cluburi și a- 
soeiații sportive bucureștene.

TENISUL DE CIMP — SPORT
DE MASA

O interesantă inițiativă a fost lua
tă, de curînd, de Tenis-clubul Bucu
rești : acordarea de asistență tehni-

In turneul de sabie 
de la Moscova

DAN IRIMICIUC- 
ÎNVINGĂTOR

Telegramele agențiilor de presă 
ne-au adus, sîmbătă, o veste deosebit 
de îmbucurătoare de la turneul in
ternațional de sabie care se desfă
șoară la Moscova cu participarea a 
80 de trăgători de frunte din U.R.S.S., 
Ungaria, R.D. Germană, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cuba precum și din țara 
noastră.

Turneul individual s-a încheiat cu 
victoria reprezentantului nostru Dan 
Irimiciuc care a demonstrat o foarte 
bună formă în actualul sezon. Obți- 
nind în finala turneului același nu
măr de victorii oa trăgătonul sovie
tic, medaliat cu bronz la J.O. de la 
Milnchen, Vladimir Nazlîmov, Irimi
ciuc a tras un baraj cu acesta și l-a 
întrecut cu 5—4, după un asalt ex
trem de disputat.

De remarcat că pe locul V în cla
samentul final se află un alt sabrer 
român, tînârul Cornel Marin. Iată 
clasamentul : 1. Dan Irimiciuc (RO
MANIA), 2. VI. Nazlîmov (U.R.S.S.), 
3. Ed. Vinokurov (U.R.S.S.) 4. V. Kro- 
vopuskov, 5. Cornel Marin (ROMA
NIA), 6. Torres (Cuba).

alfabetului tenisului.: cu:n trebuie 
Foto : Theo MACARSCHI

că și, parțial, de echipament și ma
teriale copiilor din școlile generale 
care doresc să învețe tenisul.

După cum ne informează tovară
șul Uie Tureu. președintele Tenis- 
clubului, inițiativa se adresează, 
pentru început, elevilor școlilor ge
nerale nr. 114 și 117. Antrenorii 
Gunther Bosch și Vasile Serester se 
deplasează de două ori pe săptămînă 
în aceste instituții de învătămînt pen. 
tru a-i iniția și îndruma pe copii, 
întrucît condițiile atmosferice nu 
permit. încă, jocul afară, se lucrea
ză în sală numai cu 80 de elevi. Fi
rește, secția de performanță a clu
bului va avea de cîștigat, întrucît 
din cei 80 de mici tenismeni, trei 
sau patru sînt deosebit de înzestrați.

RUGBYȘTII DE LA DINAMO ÎNVINGĂTORI 
IN PARTIDA CU GLORIA

leri după-amiază, pe terenul Glo
ria, s-a disputat partida dintre e- 
chipele de rugby Gloria și Dinamo, 
con tind pentru etapa a XVI-a a 
campionatului Diviziei A. După o

|N LUMINA HOTĂRiRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA CONTINUĂ A EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI

NECESITATEA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI LECȚIILOR
DE EDUCAȚIE FIZICĂ IN ȘCOLILE DE TOATE GRADELE («)

DEZVOLTARE ȘI NU TEHNI
CIZARE poate fi definită a doua 
cerință. In argumentarea ei voi 
porni de ia un exemplu. Din anali
za a 500 de lecții la care am asis
tat. desfășurate cu diferite clase, 
în sală sau în aer liber, am des
prins că în 2% din acestea efec
tele mijloacelor utilizate au fost 
de natură să contribuie la dezvol
tarea fizică a elevilor, în 4% ase
menea efecte au fost parțiale, iar 
în 94% din lecții au predominat 
preocupările pentru învățarea sau 
repetarea unor exerciții și procedee 
tehnice, cantitatea de lucru depusă 
de elevi fiind foarte mică. Dato
rită unor insistențe de ordin tehnic, 
a materialelor insuficiente și mai 
ales a unei slabe organizări, nu
mărul de repetări efectuat era re
dus iar timpul efectiv de lucru al 
unui elev pe întreaga durâtă a 
lecției se situa între 3—12 minute, 
ceea ce poate avea ca efect. în cel 
mai bun caz. doar o informare a 
acestora. Testările efectuate în 
unele tabere, pe grupe (echipe) 
ale unor școli sportive converg, 
de asemenea, către a evidenția ni
velul scăzut al dezvoltării fizice al 
elevilor.

Exemplele de mai sus. deși edi

Au fost desemnați primii campioni de judo pe 1973

I.LAZĂR, D. ALEXANDRU Șl T. SOLOMON 
AU CUCERIT TITLURILE REPUBLICANE

Trecuți de trialul examenelor de 
tehnicitate — în urma căruia trei 
concurenți piteșteni și alți doi gălă- 
teni au fost eliminați — finaliștii 
campionatelor republicane individu
ale de judo ale seniorilor și-au desem
nat aseară, în sala Floreasca din 
Capitală, laureații la trei categorii 
de greutate : mijlocie (80 kg), semi
grea (93 kg) și grea (+93 kg).

Finalele au prilejuit chiar 
primele tururi partide de mare dîr- 
zenie. Dincolo de mult rîvnitele tri
couri de campioni naționali sau de 
celelalte trepte ale podiumului de 
onoare, a fost dorința evidentă a tu
turor finaliștilor de a avea o com
portare cît mai bună. După cum se 
știe, anul acesta (10—13 mai) lotul 
reprezentativ de judo al țării va 
participa, pentru prima dată, la 
campionatele europene. Cum în re
centele turnee internaționale de pes
te hotare comportarea sportivilor 
noștri a fost diferită și needificatoa
re. ultimul criteriu de selecție îl 
constituie confruntările acestor fina
le.

Iată, așadar, explicația multor re
zultate neașteptate înregistrate în 
primele tururi ale competiției de la 
Floreasca. La cat. mijlocie o surpri
ză de mari proporții a fost înfrînge- 
rea campionului de anul trecut, An
drei Negoiță (Politehnica Bucureșți), 
prin yusei-gachi (superioritate teh- 

primă 
viștii 
cîștigînd cu IX—6 (3—3). întîlnirea 
a fost condusă de arbitrul Șt. Cris- 
tea. 

repriză echilibrată, dlnamo- 
și-au impus superioritatea.

ficatoare. nu lămuresc totul Tre
buie să precizăm că dezvoltarea fi
zică o realizăm folosind în princi
pal deprinderi motrice, de bază sau 
specifice unor ramuri de sport, că 
de fapt dezvoltarea calităților mo
trice se efectuează prin repetarea 
multiplă a unor deprinderi, că nu
X\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^

• Cerințe care determină sporirea eficienței: dezvoltare și nu 
tehnicizare, organizare, aprecierea elevilor, perfecționarea bazei 
materiale • Prezența efortului ■ condiția de bază a dezvoltării 
organismului • Inițiativă în dotarea școlilor cu aparatură simplă

excludem din conținutul lecțiilor 
ceea ce este specific sportului, bine
înțeles cu adaptările necesare.

Condiția esențială a dezvoltării o 
constituie însă efectuarea organi
zată a unei cantități de efort. Pre
zența acestuia în fiecare lecție, rea
lizat pe baza dominantei impusă 
mijloacelor folosite, reprezintă fac
torul de progres al dezvoltării. 
Practica a dovedit că acei elevi 
care sînt supuși lecție de lecție 
precum și în activitățile sportive 

nică) în meciul din turul doi, cu 
Ionel Lazăr (C.S.M. Sibiu). Tot în 
acest tur cunoscutul judoka Ion Her
man (Politehnica București), de trei 
ori campion național, a fost învins 
prin yusei-gachi, în limitele cat. se
migrea, de Dumitru Alexandru (Di (Continuare in pag. a 4-a)

Dumitru Alexandru (dreapta) a obținut o frumoasă victorie prin yusei- 
gachi, in semifinala cu Cristian Nicolau (A S A. Tg. Mure?) 

Fotoi Ion MIHAICA

ETAPA NR. 2 A RETURULUI DIVIZIEI A LA FOTBAL

MULTE MECIURI ÎNTRE VECINE OL LOC ÎN CLASAMENT

organizate la nivelul școlii unei 
cantități de efort bine dozat, deci 
sînt obișnuiți cu asemenea activi
tate, nu au nici un fel de dificul
tăți în activitatea lor. Prezența 
efortului în lecție este determinat 
în principal de doi factori și anu
me : numărul de repetări și durata 

pauzelor dintre acestea precum și 
de ritmul de execuție. Avînd în 
vedere realizarea maximă a acestor 
factori în raport de condițiile de 
lucru, indiferent de natura mijloa
celor folosite. putem asigura o can
titate de efort care <să aibă efecte 
pozitive asupra dezvoltării fizice a 
elevilor.

A treia cerință impune ORGANI
ZAREA CÎT MAI PERFECTA A 
LECȚIEI. Despre această cerință 
se pot spune foarte multe lucruri 

namo Brașov), iar la grea, talen
tatul junior Eugen Naghî (Univer
sitatea Cluj) a ocupat primul loc, în

C. CH. 

pornind de Ia pregătirea generală 
și specială a profesorului pentru t 
lecție și pînă la salutul de înche
iere al ei. Mă voi opri doar la 
cîteva efecte pe care o bună orga
nizare trebuie să le producă.

Pe prim plan se impun efectele 
referitoare la deprinderea elevilor 
cu ordinea și. disciplina, cu o acti
vitate organizată, în cadrul căreia 
fiecare elev să știe ce are de făcut 
încercînd să acționeze independent 
pentru rezolvarea obligațiilor stabi
lite de profesor.

Un alt aspect se referă la înțe
legerea de către elev a ceea ce 
execută și mai ales a efectelor pe 
care le au diferite mijloace asupra 
dezvoltării sale. Conștientizarea 
este principiul care poate și tre
buie să acționeze permanent în ve
derea convingerii elevului pentru 
practicarea independentă a exerci
țiului fizic cu efecte mai ales în 
activitatea ce o va desfășura după 
terminarea școlii. Realizarea acestei 
cerințe nu solicită lecții teoretice 
speciale, ea poate fi efectuată în 
lecțiile practice completînd execuția 
elevilor cu explicații care să-i de
termine să înțeleagă, dar mai ales 
să simtă efectul acțiunii întreprinse.

In sfîrșit, activitatea colectivului 
poate fi apreciată tot ca un efect 
al unei bune organizări a lecției. 
Pentru a fi activ în timpul lecției 
elevul trebuie să știe precis ce are 
de executat, să poată efectua ce i 
se cere, să fie controlat și îndru
mat. să i se creeze condiții pentru 
a repeta de cît mai multe ori.

Cele trei efecte menționate mai 
sus, nu singurele obținute ca ur
mare a unei bune organizări a 
lecției, impun și o modificare a 
raportului profesor—elev. Modifica
rea constă în aceea că elevul nu 
mai poate fi considerat un simplu 
executant, doar un obiect al pro
cesului de instruire, el trebuie în
drumat de profesor pentru a des
coperi singur unele efecte, unele 
noutăți. Nu trebuie înțeles prin 
aceasta că scade rolul profesorului 
în conducerea activității elevului 
ci. din contră, acest rol sporește și

V, prof. ALEXANDRU MOGOȘ

(Continuare în pag. a 3-a)

După crosul elevilor, 
cel al studenților
După succesul inregistrat 

duminica trecută cu ocazia 
„Crosului primăverii", Ia star
tul căruia s-au prezentat mii 
de elevi, astăzi orașul Timi
șoara va fi gazda unei alte 
întreceri asemănătoare. Dc 
astă dată invitația a fost a- 
dresată studentelor și studen
ților care învață in orașul de 
pe Bega. Se scontează pe par
ticiparea unui număr de 
4 500—5 000 de studenți. Ma
nifestarea este închinată ce
lei de a IX-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România.

F. ARCAN

CAMPIONATUL MONDIAL-GRUPA B

REPREZENTATIVA DE HOCHEI A ROMÂNIEI a Învins japonia cu 3 o
ECHIPA NOASTRĂ

GRAZ, 24 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

A existat o tradiție — cum sînt 
atîtea în sport ! — potrivit căreia 
hocheiștii români n-au putut să-i 
învingă niciodată pe cei japonezi, 
de regulă superiori prin viteză, în- 
demînare și chiar pe plan tehnic. 
Această tradiție a fost ruptă anul 
trecut, la București, cînd echipa 
României a întrecut Japonia cu un 
scor concludent (10—3) și a început, 
de ieri, să fie dată uitării... Aici, pe 
patinoarul Liebenau, reprezentativa 
română a învins din nou, de data 
aceasta cu 3—0 ' O victorie frumoa
să (cea mai categorică din cîte au 
fost înregistrate pînă acum la Graz) 
la capătul unei partide în care bă
ieții noștri au evoluat cu mult mai 
bine decît joi, cu Austria. Respec- 
tînd cu strictețe indicațiile tactice 
ce le-au fost recomandate și care 
aveau în vedere tocmai anihilarea 
calităților de bază ale echipei nipo
ne, hocheiștii români au realizat un 
joc spectaculos, aplaudat la „scenă 
deschisă" și un succes clar, mult 
mai net decît îl arată scorul. în 
acest meci ei au șutat de 60 de ori 
față dș numaj cele 17 șuturi ale ja-

JOACĂ ASTĂZI CU
ppnezilor, dar portarul Otsubo (in
discutabil cel mai bun portar al 
competiției) a făcut adevărate mi
nuni, fiind parcă un autentic... pe
rete ! Așa se și explică, în cea mai

CE A FOST
Austria — Italia 6—5 (0—3, 5—1.

1—1) — meciul s-a desfășurat 
vineri seara.

Japonia — România 0—3 (0—0. 
0—1. 0—2). .

R. D. Germană — Elveția — re
zultatul nu ne-a parvenit pînă 
la închiderea ediției.

CE VA FI AZI
10 (11) Austria — Japonia
14 (15) Iugoslavia — Elveția
17 (18) România — Italia
20 (21) R. D. Germană — S.U.A.

mare măsură, scorul de numai 3—0. 
Pe reprize raportul șuturilor a fost : 
22—7, 23—4. 15—6 !

Echipa noastră a acționat foarte

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag, a 4-a)

ITALIA

Doru Tureanu, 
unul dintre cei 
mai buni jucă
tori ai formației 
României, a in
serts pină acum 
3 goluri și a con 
tribuit la reali

zarea altora.

AZI, SE REIAU
Formațiile primei divizii se re

văd astăzi pe stadioanele din șapte 
orașe ale țării. ~ 
împerecherea pe 
mării, raportat

Foarte interesantă 
care jocul progra- 
la actualul clasa-

ÎNTRECERILE DIVIZIONARE B Șl C
a doua jumătate a clasamentului, 
primesc vizita unor formații pla
sate — fără excepție — pe locuri 
superioare lor. E cazul meciurilor 
Sportul studențesc (16) — A.S.A.

CLASAMENTUL ÎNAINTEA ETAPEI DE AZI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

DINAMO
Steaua
Univ. Craiova
C.F.R. Cluj 
Jiul
Petrolul
S. C. Bacău 
Steagul roșu 
F. C. Argeș 
Rapid
A. S. Armata 
U. T. A.
„U" Cluj
Farul
C.S.M. Reșița 
Sp. studențesc

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

9
8
6
7
8
7
7
6
6
5
7
4
5
5
3
2

3
4
7
5
3
4
4
3
3
5
1
6
4
3
6
5

4
4
3
4
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a douament, o face pentru 
din retur. E vorba, 
un pluton de partide în care par
tenerele fac parte din fruntea cla
samentului. Aici sînt cuprinse jocu
rile : Universitatea Craiova (3) — 
Dinamo (1), socotit pe bună drep
tate derbyul etapei, mai cu seamă 
că și rezultatele din meciurile inau
gurale le recomandă pe amîndouă: 
Steaua (2) — C.F.R. Cluj (4), c 
partidă care, de regulă, a furnizat 
întreceri de un bun nivel ; Petro
lul (6) — Jiul (5), ciocnire între 
dcuă vechi rivale, care au de „ex
plicat" și egalul din prima parte 
a campionatului. A doua grupă de 
intîlniri o reprezintă cele în care 
gazdele, clasate toate pe locuri din

etapa 
mai întîi, de

(11)

va juca un rol decisiv ; F. C. Con
stanța (14) — Steagul roșu (8), un 
moment din tentativa pe care o 
fac constănțenii de a evada din 
zona periculoasă într-un meci cu o 
formație omogenă ; C.S.M. Reșița 
(15) — S. C. Bacău, (7), important 
test pentru reșițeni, dornici să re
pare startul nefericit de la Brașov ; 
„U“ Cluj (13) — F. C. Argeș (9) un 
joc echilibrat, cu promisiuni de 
pasionantă evoluție a scorului.

Acesta ar fi cadrul pur competi
tiv al etapei nr. 2 a returului. Dar, 
mai important decît jocul cifrelor, 
al pozițiilor de clasament este ca 
și etapa de astăzi să atingă acele 
cote ale reușitei din momentul de 
reluare al întrecerii celor mai bune 
formații ale fotbalului nostru ; sînt 
reușitele obținute mai cu seamă 
sub raportul angajării, al sportivi
tății, al creșterii eficacității. Rea
mintim deci aceste datorii ale fot
baliștilor fruntași față de sportul pe 
care îl iubesc, față de miile de spec
tatori.

Astăzi, deci, de la ora 16 — cu 
excepția partidelor programate Ia 
București care încep la ora 14, jocul 
Steaua — C.F.R. Cluj fiind și tele
vizat în direct — se va da lovitura 
de începere în următoarele meciuri i
— A.S.A. Tg. Mureș (stadion Poli-

Tg. Mureș 
urmărim cît de reală e dispoziția 
de joc a studenților manifestată la 
Bacău, în fața unei formații și ea 
în vervă ; U.T.A. (12) — Rapid (10), 
o întîlnire în care factorul psihic

BUCUREȘTI : Sportul studențesc 
tehnica, ora 14.

BUCUREȘTI : Steaua — C.F.R. Cluj (stadion Republicii, ora 14) 
CRAIOVA : Universitatea — Dinamo
ARAD : U.T.A. — Rapid
CONSTANȚA : F.C. Constanța — Steagul roșu 
REȘIȚA : C.S.M. — S.C. Bacău 
PLOIEȘTI : F.C. Petrolul — Jiul 
CLUJ : „U" - F.C. Argeș

TOT A5TAZI ARE LOC Șl PRIMA ETAPA A RETURULUI IN DIVIZIILE 
Și C,

în care trebuie să
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MEREU, LINGĂ „CAREUL MAGIC1
Deși se apropie de 70 de ani — 

cîți mai sînt pînă acolo, rămîne 
o taină a noastră — Constantin 
Nour, acest corifeu al ringului ro
mânesc, nicf nu se gîndește să în
cheie prin... abandon partida vieții 
sale cu BOXUL... La fel de „proas
păt" și pențuziapt,. ca,. Și în prima re
priză, care a început cu 50 de am 
în urmă, antrenorul emerit Con
stantin .Nour continuă și acum con
fruntarea cu acest ilustru partener 
din care și-a făcut un nedespărțit 
prieten*.

Am căutat, jntr-o zi să refac „iti- 
nerariui" (sumar, desigur) pe care 
l-a parcurs Constantin Nour în lu
mea „careului magic" punindu-i 
cîteva întrebări.

— Cine 4e-a atras spre ring ?
— Georges Carpentier. Aveam nu

mai 13 ani cînd am văzut un film 
în care marele pugilist francez in
terpreta rolul uniri „apărător al ce
lor slabi". De atunci am început 
să sar giudul la galele de la Are? 
nele Romane,

— Cînd ai' luat primele noțiuni 
de box'?'

— în 1920, dintr-o carte a Ini 
Robert Eudeline. managerul cam
pionului mondial Criqni. Apoi am 
început să schițez la oglindă miș
cările elementare și poziția de 
gardă...

— Cdni ai debutat ca pugilist?

^Dascălul*. C. Vour. ș> touj dis
tra „elevii’ (P. Ganec- țt care :-c 
învățat boxul, de-a lungul snUcr-

Sportul

CICLISTUL DIN COMANEȘTI
>

Nr. 7363

o seri- 
semna- 
rînduri 
de un

am
an-

Am primit zilele trecute 
soare din Comănești-Bacău, 
tă de Dan Olteanu. Cîteva 
simple, scrise din inimă 
mare iubitor al ciclismului, scri
soare care ne-a emoționat prin con
ținutul și sinceritatea ei și din care 
redăm cîteva fragmente, cu spe
ranța că vocea lui Dan Olteanu va 
ajunge la urechea cui trebuie...

„Din iulie 1968, cînd mi-am cum
părat o bicicletă „Elegant", pină în 
1972. am parcurs, zi, noapte, iarnă, 
vara, peste 13 000 km — mențio
nează scrisoarea —. efectuînd curse 
istovitoare, dar treaba asta îmi plă
cea. Cînd vedeam șoseaua în fața 
ochilor mă simțeam alt om”.

Urmează o listă completă a itine- 
rariilor parcurse, cu distanțe și tim
puri, cu amintiri : „pînă la Brașov 
am făcut 28 de ore, dus și întors. 
Un prieten a vrut să mă verifice, 
a mers cu trenul șl cînd m-a vă
zut în gară, sosisem înaintea lui, 
s-a minunat. S-a uitat la mine ca 
la o arătare".

„Mă întorceam de la Tg. Mures. 
Eram frînt de oboseală căci ru
lasem și noaptea. Am ajuns, cu 
chi" cu vai, la Rupea și mă pre- 
găt*im să iau trenul, cînd am vă
zut un pluton de cicliști care par
ticipau la cupa județeană „Cibo". 
Cu un efort supraomenesc, m-am 
alăturat lor și am ținut pasul, am 
ajuns în Brasov odată cu plutonul 
și oamenii rîdeau privindu-mi bi
cicleta că avea semnalizatoare de 
M.Z., parcă era luată dintr-un mu
zeu.
mai plăcută amintire din viața 
mea".

Lipsit de condiții corespunzătoa
re, Dan Olteanu a renunțat să mai 
alerge, dar n-a renunțat să spere, 
după cum reiese din finalul scri
sorii : „Cît despre motivul trimi
terii acestei interminabile scrisori, 
totuși scurtă față de cîte aș putea 
spune, el este acesta : vă rog să 
mă ajutați (poate există vreo po
sibilitate !) să-mi verific voința și 
rezistența înțr-o competiție ofici
ală. Nu mi-e teamă și nu pot să 
mă împac eu ideea că nu mai e 
nimic de făcut, mai ales că eu 
nu beau, nu fumez, sînt un băiat 
serios, de 25 de ani".

Dan Olteanu așteaptă o veste, în 
orașul său. strada Progresului, nu
mărul 7...

Ziua aceea a însemnat cea

UN NOU SUCCES CINEGETIC 
AL ROMÂNIEI

De curînd, la Torino (Italia), a avut loc cel de al IV-lea Con
curs international de trofee vînătorești. Au participat noua țari : 
Bulgaria, Italia, Iugoslavia, Elveția, Mongolia, Polonia, Romania, 
Spania si Ungaria. Conform regulamentului acestui concurs, nu au 
fost admise decît trofeele cinegetice obținute în anul precedent.

Au fost prezente, în standul României, 6 frumoase trofee de 
cerb 12 de căprior. 4 de capră neagră, 23 de mistreț, 6 de urs. 3 de 
lup, 9 de ris etc, etc. In total, standul românesc a cuprins 76 de 
troîee vînătorești, cărora Ii s-au acordat 65 de medalii de aur și 11 
medalii de argint. Numărul medaliilor obținute — în comparație cu 
celelalte tari participante — i-a conferit României locul I la acest 
Concurs internațional. Pe locul II s-a clasat Polonia, pe locul III, 
Bulgaria etc.

— Cel de la 13 februarie 1327, 
din meciul susținut la Circul Si- 
doli, cu bulgarul Alekseev. După 
17 secunde ue la primul sunet al 
gongului, acesta a fost făcut k.o.

— Dar — o întrebare neplăcută 
— cea mai severă înfrîngere ?

— Aceea pe care mi-a adminis- 
trat-o Dumitru Teică. în 1926. K.0.1 
Trei ani mai tîrziu insă, m-am re
vanșat punindu-1 și eu k.o. și ciș- 
tigind titlul do campion național la 
toate categoriile.

— La cîți ani te-ai decis să a- 
tandonezi cariera de pugilist ?

— La 27 de ani... Din 1933 
început să activez exclusiv ca
trenor prin mai multe săli. Din 
toamna anului 1948 am trecut la 
Piname București, unde mai mă 
v „rî și » l din cînd in cînd—

g aid, pzrmiteți-mi să conti- 
n-x singur. în 25 de ani Constan
tin Ntit a scos din -uzina de box" 
o ser.e de talente binecunoscute în 
ț.-wm» noas'.râ pugilistică: Toma 
___ _____ Nicoîae Linca. Const. 
Gker.-gh u. Dunruru CtolxKaru. Titi 
DcnuUTsex Ic» Dragr.ea. Ion Mo- 
nea etc

Un ai „producătorului"
n Moar? Peste o sută de 

em^iaei na;. ?naL. 3» de maeștri ai 
sportului, trei maestri eroerițl și un 
satrenor federal! (Ion Popa a fost 

elevul im Ccostantin Nour, la

PARADOX IN rPOCA
MECANIZĂRII

Conr
Potrivit statisticii americane. 73 de 

milioane de spectatori urmăresc anual 
alergările de cai desfășurata pe di
versele timpuri de curse din S.U.A. 
In același interval de timp, reuniu
nile automobila ti ce au reunit numai 
41 milioane de spectatori. La prima 
vedere lucrurile par nefirești. Ade
vărul este că reuniunile hipice sînt 
inuranarabile mai frecvent organi
zate aed: cele automobilistice.

1

fn fața trofeelor „colecției Năstase", actorul și regizorul, Intr-o pauză
a filmărilor

CAMPIONUL - CEL DE TOTDEAUNA...
eu care face o partidă (imaginară) 
cu sine-însuși.

Secvențe frumoase, planuri asam
blate cu meșteșug, un șirag de sce
ne sugestive. înlănțuite 
sigură de 
și coautor 
vocea lui 
cu aplomb 
că o tușă 
însă de tonuri sobre.

Filmul va place. Desigur. în pri
mul rînd pentru că „actorul" prin
cipal este Năstase. Privindu-i încă 
o dată zîmbetul acela limpede și 
generos. îți dai seama mai bine 
pentru ce acest sportiv este atît 
de admirat, nu numai pentru rezul
tatele sale prestigioase. Ceea ce este 
omenesc.

în filmul lui Grigoriu, marele 
campion redevine, mai mult ca ori- 
cînd, copilul jucăuș de altă dată. 
Sau de totdeauna — dacă vreți.

Rd. V.

‘ "" " ■ cu mînă
Cezar Grigoriu. regizor 
de scenariu. La care 

loan Chirilă. rotindu-și 
comentariul, adaugă în
de culoare, nu lipsită

revăzut pe Ilie Năstase. 
terenurile închenărate cu 
pe pînza ecranului. Prilej

L-am
Nu pe 
alb. ci , 
oferit de vizionarea, în avanpre
mieră, a filmului-medalion „Rache-

tenis-
celor

î FELICITĂRI SOȚILOR

in Editura Stadion

FENTBU IUBITORII ZĂPEZILOR )

tinerețe —

propria-i 
bună

" xo' :ne*T®hine 
să ie urăm succes 
rilor căsătoriți pe 
drum, pe care a’J
nit cu încredere amîn-

:ard Barter.. 
l» cie Duna sa pre- 

dupâ
rexrl in

Prezentarea la sSrșitul lunii mar
tie a unei cărți despre modul cum 
trebuie învățat schiul poate apărea 
nepotrivită. Totuși, să procedăm 
conform unui vechi și înțelept pro
verb care spune că trebuie ,.să-țr 
faci vara sanie ți iama car" și să 
vă oferim, stimați cititori, cîteva 
amănunte despre ultima lucrare a- 
părută în Editura Stadion. „Schiul 
pentru toți“ aparținind lui Mihaî 
Bâră. Reputat specialist și cunoscut 
publicist, autorul pune la îndemîna 
tuturor ‘ celor dornici’ să se iniți
eze în tainele schiului si. mai apoi, 
să urce treptele performanței, un 
veritabij manual. în care sînt pre
zentate metodele și mijloacele pri
vind pregătirea fizică a schiorului, 
particularitățile muncii cu copiii, di
verse indicații metodice, etapele 
pregătirii pe zăpadă a concurenți- 
Ior. antrenamentul pe probe, ali
mentația schiorului, însoțite de nu
meroase desene care facilitează în
țelegerea noțiunilor teoretice

•) Mihaî Bâră — Schiul pentru 
toți. Editura Stadion, 1373, 206 pag., 
8,75 lei.

SPORT ÎN CULORI PENTRU 
CEI MICI

Interesantă și demnă de relevat 
inițiativa Editurii Stadion de a pu
ne la îndemîna celor mici, cărți 
de colorat cu tematică sportivă. In
tr-o prezentare grafică dintre cele 
mai bune, aceste cărți constituie 
un excelent mijloc de popularizare 
a diverselor discipline sportive, în 
care copiii se pot iniția colorfnd 
imaginile cărților. De aici, pină la

MMALAC'E

ȘTIAȚI CA

IVĂNCESCU!
Sportul brașovean de 

performanță a mai pier
dut un... burlac, dar a 
cîștigat o nouă familie. 
Violeta și Mihai IVAN- 
CESCU, care au sem
nat zilele trecute în re
gistrul ofițerului stării 
civile. în aplauzele fot
baliștilor de la Steagul 
roșu, alături de care I- 
văncescu joacă, fără în
trerupere din 1959.

Intreim -aeupra pro
iectelor fie Viitor, inter
naționalul brașovean, 
de patru ori selecționat 
in echipa națională, 
și-a anunțat intenția de 
a urma, din toamnă, 
cursurile post-lieeale de 
antrenori, adăugind că 
are ia vedere ș: un_ 
IriTzcescu junior I

cetit 
tir.e- 
noul 
por-

Foto : E. BOGDAN

terenul de sport nu mai sini 
cit... cîțiva pași. Dintre vii’j! 
apariții amintim „Campionii pă
durii" (care va fi tradusă si ia 
maghiară și germană). _Ne Jwrtm 
și colorăm*. „Ursulețul boxer* ș. 
„Bobită polisportiv".

SURFBLAZER?
0 mini-barci (62 kg) cu ■•toi 
pentru amatorii de sporturi nwtke

sale de
A și astăzi, ori de 

are prilei— Cunoscindu-i pre- 
gpdatria. eăpttaaal unei echipe din perl- 

locxScnert l-a invitat să joace în- 
aaee» rare urma să se dispute 

la după «"teza unei șimbete, în care 
Bsrser. 11 mterpreta seara pe Hamlet, 
pe seena renumitului teatru londonez 
„<Xd Vx? -. Toate ar fi mers bine, dacă 
ecfiipa adversă nu s-ar fi încăpățînat

] 
j J *
J I ț
*

*

*

OCHELARI
să-t caute cu tot dinadinsul pe tr.areîe 
„star- pentru a-1 gratula cu toate pro
cedeele permise și neoermișe In atacu
rile pentru cucerirea mingii ovale. Re
zultatul a fost că seara, la spectacol. 
!n costumul său negru. Prințul Dane
marcei Interpretat de Burton, mai po
seda tn afară de spadă șl un detaliu 
neașteptat — o pereche de ochelari fu
murii, meniți a-1 ascunde vînătăile de 
sub ochi. Spectacolul s-a terminat eu 
aplauzele cuvenite, dar tn contractul ac
torului s-a mal Irit o clauză, care fi 
Împiedică sub aspre sancțiuni să mai 
joace rugby.

ta de aur”, dedicat primului 
man al țării. Ca și tuturor 
care-1 iubesc și-l admiră.

Ilie, coborînd dezinvolt din avion, 
după raiduri victorioase. Sprintînd 
cu voioșie de gazelă, într-o cursă 
de urmărire alături de fotorepor
teri. întîmpinat cu drag de cei de 
acasă. Deconectat. în clipe de o- 
dihnă, in fața colecției sale de tro
fee. Zburdînd insolit pe schiuri și 
patine, în decorul feeric al munți
lor noștri. Luînd din nou racheta,

PREFERINȚELE IUBITORILOR
DE BASCHET

Risipitorul — pasele greșite 
Optimistul — ultimele 3 minute 
Telegrafistul — semnalizările 
Profesorul — jucătorul pe colț 
Curiosul — intercepția 
Microbistul — prelungirile 
Ospătarul — masa presei

STELIAN GHEORGHIU

DE 1000 ORI... CLAUDIU
In pagina „Magazin", la rubrica 

„Răspunde Ion Poștașu", apare as
tăzi a mia vignetă a lui N. Clau- 
diu I Un jubileu-, remarcabil, fără 
îndoială, cu prilej

nut să schimbăm un scurt dialog 
cu autorul.

— Ce sentiment încerci, Caudiu, 
acum cînd vede lumina tiparului 
această ilustrație cu numărul 1 000 ?

— Un dublu sentiment : aceia de 
satisfacție, pentru reușita ideii zia
rului, 
fiindcă 
sînt cu 
vignetă 
1963.

— Ce părere are graficianul Clau- 
diu despre acest „gen" 7

— Fără falsă modestie, voi spune 
că vignetă e un lucru greu. Ea tre
buie să se adreseze în modul cel 
mai direct cititorului, să-l atragă, 
să completeze textul, dar nu să-) 
divulge. O vignetă reușită este ca 
o glumă bună, ca o epigramă...

— Și ce-și propune pentru vii
tor ?

— Să descrețească frunțile iubito
rilor sportului cu cel puțin incă o 
mie de vîgnete!

Nu ni s-a părut că ar fi mult...

dar și unul de nostalgic, 
Ia cea de a mia vignetă 

zece ani mai bătrîn... Prima 
. a apărut Ia 26 ianuarie

(V. CH.)

Salonul international de vacantă 
de ia Torino a prezentat public: 
o ambarcație cu motor sortită u 
mare succes. Numită jSurfbîazi 
această ambarcație clntăreșta arma 
62 kg, este Înzestrată cu tm mc-t-< 
foarte simplu dar foarte puternic 
(se poate atinge 50 km/oră), trans
portă două persoane ți are un pes
caj de numai 6—8 cm, ceea ce o 
face utilizabila și pe cursuri de apă 
cu mică adincime.

Ambarcația este construită din 
fibre de 6ticlă cu profiluri și eu 
parașocuri care îi măresc rezistența. 
Firma producătoare (CISAUTO) a- 
firtnă că nici chiar în eventualita
tea unei spărturi, această ambarca
ție (foarte aplatizată) nu se scu
fundă, Motorul ei are următoarele 
caracteristici: doi timpi- un singur 
cilindru, 225 cmc, protejat complet 
ae apă, prevăzut cu decompress.' 
Consum : cca. 4 litri de carburant 
pe oră. Manevrare extrem de u- 
șoară.

De data aceasta, cele 7 inexactități de reproducere s-au strecurat intre cele două desene de la 
începutul unui meci de box ; ținind seama că unul din desene e inversat, CLAUDIU vă roagă să le depistați.

RASPllNIȚ

MOD AL»
A

M. DEA CO NU Si D. DRA GHICI. BREA
ZA. Care este, în momentul de tatA, 
Indiferent de situația din etasament. eea 
mai buna echipa de fotbal din țari 7". 
Nu înțeleg întrebarea dv. Cele » de 
etape ale campionatului diviziei A au 
tocmai această misiune, de a stabili care 
este cea mal bună echipa de fotbal din 
țara noastră, in respectivul an compe- 
tiționai. Orice alte argumente sînt nule 
și neavenite, neputind să fie însoțite șl 
de... dovezi concrete. In materia asta — 
cum se spune _ .punctele— vorbește t“.

PETRU BOBIC. COMUNA NAIDAȘ. 
Ceea ce susțineți dv.. susține și... regu
lamentul. Deci, stnteți intr-o bună tovă
rășie. Chiar dacă mingea se află în acel 
moment, undeva departe, in careul ad
vers, dar un apărător U faultează pe un 
adversar în suprafața de ped?apsă, ar
bitrul va acorda lovitură de la 11 metri. 
Evident, nu prea are sens faultul, din 
moment ce jocul se desfășoară la poarta 
cealaltă, dar. dacă el este, totuși, sâvir- 
șit, aceasta e sancțiunea : penalty !

TATIANA IRJMLA. TG. OCNA. Aveți 
13 ani. urmați cursurile Scolii generale 
C. Negri din Tg. Ocna, vă place foarte 
mul» handbalul ți ați luat-o drept mo
dei pe Nadlre Ibadula. Nici nu ne miră 
că să Place attt de mult această jucă
toare inimoasă, care în ciuda dezavan
tajului fizic — are doar 1,53 în ! — se... 
vede bine In terenul de joc. De altfel, 
ea a evoluat pînă acum de 37 de ori în 
echipa națională. Ii puteți scrie pe 
adresa Facultății de educație fizică din 
Timișoara. Rindurlie dv. îi vor face plâ- 
cerc î

semenea „versuri" făceam și eu. cînd 
eram mic, dar nu le arătam decît ma
mei...

<7
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muchia obstacolului și își aruncă stă- 
pinul la cîțiva metri, în vale. Lu
mea este de-a dreptul îngrozită. Ca
lul sîngerează abundent iar călărețul 
zace fără cunoștință. Din vale, por
nește în viteză o „Salvare", iar bran
cardierii degajează în grabă traseul..

Un nou călăreț apare pe un cal 
de legendă, mare, cu picioare lungi, 
bine strînse în fașe albe. Urcă spre 
colină de parcă ar fi la plimbare, 
sare obstacolul cu o ușurința uimi
toare, iar călărețul experimentat se 
ține perfect în șa. Este australianul 
Lawrance Morgan, care avea să cîști- 
ge medalia de aur...

Trecuse bine de orele 12 și căldura 
nemiloasă împingea tot mal mult 
spectatorii răsfirați de-a lungul tra
seului spre umbra copacilor sau spre 
cărucioarele cu înghețată.

Din timp în timp, ecourile mega
foanelor din vale răzbateau și pină 
la noi, vestindu-ne ordinea sosirilor, 
timpii realizați sau accidentele de pe 
parcurs.

Mai trec vreo doi călăreți ea val 
de ei, urmați de un român. E=te 
Andrei Cadar. Are o privire cruntă. 
Dificultățile traseului se pare că l-au 
îr.dîrjit.

Ajunge pe culme și sare cu bine 
obstacolul temut. Scapă șî de capca 
na din viroagă. Sînt în culmea feri
cirii. O iau la fugă, tal drumul ca să 
ajung la unul din șanțurile ce con
stituiau ultimul obstacol. Sosesc gv

DUMITRU ZIMȚA, BUCUREȘTI. Prie
tenul dv. pretinde că Universitatea Cra
iova n-a reușit niciodată să Învingă pe 
Dinamo. Hm I în ediția 1970—1971, oltenii 
au obținut victoria, atit în tur, cit șt 
in retur, la București : 1—o șl 2—1. Și 
asta s-a intîmplat In anul cînd Dinamo 
a cîștigat campionatul 1

I.V.A., DEVA. „Dragostea și pasiunea 
mea pentru sport nu m-au putut opri 
SA nu vă trimit aceste versuri", păcat !

ginii]
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Ocupasem o poziție... strategică pe 

un deal ’ abrupt, la umbra unui ste
jar. De acolo, vedeam perfect o bună 
parte din cursă. Călăreții apăreau 
dintr-o pădurice situată pe dealul 
din vecinătate, parcurgeau cam 0 
sută de metri pe cursul bolovănos 
al unui pîrîiaț .secat, apoi stegulețele 
care marcau traseul îi îndreptau 
pieptiș spre o culme de deal. Mai 
străbateau vreo 20—30 de metri, de 
teren ca-n palmă, după care se ivea 
un baraj înfricoșător, format din tu
buri de beton imense, peste care se 
sărea drept într-o viroagă prăpăstioa- 
să... în cazul cînd calul nu se prăvă
lea cu călăreț cu tot în această ve
ritabilă „capcană", cursa continua 
îr.tr-o vale mai domoală, unde ei mai 
aveau de sărit vreo 2—3 șanțuri a- 
brupte. Dacă pînă aici, om și 
scăpau cu bine (lucru rar), în 
parte, care era mai lină, se

animal 
ultima 
așter-

neau pe alergat pînă se pierdeau, 
învăluiți în nori de praf, undeva 
departe, în fundul văii, unde era so
sirea.

Traseul, care măsura peste 30 de 
kilometri, era extrem de dur, ca șă 
nu spun Infernal. Puțini scăpau te
feri. De aceea, în punctele grele 
erau plasate mașini ale „Crucii roșii" 
și pichete de militari. Toate acestea 
se petreceau în anul 1960, la Jocurile 
Olimpice de la Roma, la proba com
pletă de călărie, în afara „Orașului 
Etern", în locul numit „Pratoni del 
Vivaro".

Noi intrasem în concurs cu patru 
călăreți. Prea mari șanse nu aveam, 
și aceasta datorită în primul rînd 
cailor noștri care erau prea mici 
pentru acest, gen de întrecere. Fa- 
vorițl erau australienii și englezii 
care aveau niște puri singe impo- 
zanți.

...Iată că din pădurea vecină apară 
ur. călăreț. Cu siguranță că a căzut 
undeva pe parcurs, căci este plin de 
praf, iar calul sîngerează ușor. Urcă 
pieptiș spre locul unde eram adă
postit de soarele arzător. Cînd ajun
ge sus, cu calul numai spumă, des
cifrez numărul. Era sovieticul Sal- 
batal Mursalinov. încatineazâ mersul 
calului, îi potrivește pasul și apoi îl 
strunește spre înfricoșătorul obsta
col. Sare fără să-1 atingă, dar 
să aterizeze în hirtoapă, cal și 
reț se prăvălesc deodată.

Dintr-un grup de spectatori, 
va femei scot țipete de groază, dar 
nu pleacă... Aveau .......................
pînă la capăt.

Saibatal, sare ca o pisică în picioa
re, prinde hățurile animalului său, 
care scăpase și el teafăr, încalecă In 
grabă, continuîndu-și curajos cursa 
între timp, apare un alt călăreț, par
că venit de pe altă lume, desfigurat 
de groaza celor ce văzuse și mai în
grozit probabil de cele ce urmau.

Calul, animal inteligent, simțind 
mina nehotărîtă a călărețului său, se 
oprește de două ori în fața tuburi
lor de beton. Călărețul își iese din 
fire și începe să cravașeze în dispe
rare animalul, fapt 
motoase dezaprobări 
pului de spectatori,

Se lansează totuși 
pășește șovăielnic,

cind 
călă-

clte-
sâ rămînă aici

ce-i atrage zgo 
din partea gru 
aflați aici.

să sară. Calul 
se poticnește In

sufletul la gură, înaintea lui Andrei 
Trec însă citeva minute bune ți a 
cesta nu apare.

„Ce s-o fi intîmplat"?, ne între
băm cei de aici, cu teamă. Dar iată-1 
<jă se Ivește de după un colț.- Se 
clatină în șa și de pe frunte i se 
prelinge o șuviță subțire de singe. 
Căzuse la un obstacol pe parcurs. 
Se apropie totuși sigur de uiumul 
obstacol, de șanțul cel mare și a- 
dînc... Se pare că Andrei și-a reve
nit, dar, calul, numai spumă, pare 
obosit. îi simt cum, cal și călăreț, își 
adună ultimele puteri.

„Hai Andrei! Hai Mureș !“ stri
gam din răsputeri. „Ați ajuns. Mai 
este puțin!".

Cu un ultim efort, Mureș bate 
pragul șanțului și... se prăvălește cu 
pieptul în malul opus... Andrei zboa 
ră ca un ghemotoc cîțiva metri mai 
departe. înghețăm. Bietul Mureș, 
zace zdrobit în fundul șanțului și 
de-abia mai respiră. Andrei se țt- 
răște spre marginea gropii. O lacrl 
mă i se prelinge pe obrazul prăfuit.

îl luăm de subsiori și ne îndepăr
tăm. In urma noastră răsună un 
foc de armă, care pune capăt chinu
rilor bravului Mureș, căzut la ulti
mul obstacol, pe viroagele de la Pra- 
toni del Vivaro...

O lacrimă și un gînd pentru un 
concurent necuvîntător.

AUREL GHENDER, ARAD. După re
zultatul de ia Bacău, un catren... încu
rajator pentru Sportul studențesc :
După lunga toamnă-amară, 
Pășind bine In retur,
Ați putea cinta, la vară, 
GAUDEAMUS IGITUR !

cîntat, e foarte simplu. De jucat,De .
e mal greu ! Poate, însă, că studenții ne 
vor face dovada că pot face foarte bine 
și una și alta. Sesiunea continuă cu me
dul de astăzi, cu A.S.A. Tîrgu Mureș.

T. G., DROBETA TURNU SEVERIN, 
îmi cereți o părere sinceră. lat-o : un 
sac cu rime nu însemnează o poezie. A-ION BALAȘ

A. TAMIR, BUCUREȘTI. Mă grăbesc 
Să înlătur primejdia care planează asu
pra... buzunarului dv. Nu, nu sînteți 
„cu memoria în pom", cum susțin prie
tenii dv. Fundașul Cornel Jurcă (Spor
tul studențesc) a debutat în divizia A, 
în 1869, apărînd atunci culorile echipei 
Vagonul Arad.

NICOLAE MUNTEANU, COMUNA MO- 
TRU. Catrenul dv. ne-a parvenit tîrziu, 
dar șutul lui Ion Oblemenco, fotbalistul 
dv. preferat, a venit la timp. In meciul 
cu Rapid, astfel că „tunarul" craiovean 
l-a egalat pe Roznal, de la Jiul, pe lista 
golgeterilor. Optimismul dv. s-a dovedit 
întemeiat : „La Roznai, care-a răsărit / 
Nu-i cale-atît de lungă, / Un singur 
meci i-a trebuit / Lui Nelu să-1 ajungă".

IANOS KOVACS, TG. MUREȘ. Iată cum 
Stau lucrurile în legătură cu participa
rea echipelor la competițiile europene 
de fotbal. La Cupa Campionilor Euro
peni și la Cupa Cupelor iau parte, cum 
este lesne de înțeles, cîștigătoarele res
pectivelor competiții interne. La Cupa 
U.E.F.A., numărul echipelor care pot fi 
înscrise nu este același pentru fiecare 
țară. U.E.F.A. a stabilit patru grupe, 
dreptul de participare mergînd de la o 
singură echipă la. . patru. Noi facem 
parte din grupa țărilor care pot parti
cipa cu două echipe.

C.V., MEDGIDIA. O împunsătură din 
partea unui dobrogean (de ce vă aseun- 
deți, modest, în spatele inițialelor î), ia 
adresa echipei Farul, din orașul iul Ovl- 
diu, care a pierdut la Cluj cu 3—0 : 
Ce coincidență-n viața !
— Cineva spunea în tren — 
„Ovidiu" doarme-n piață, 
Iară Farul, pe... teren :

Ilustrații; N. CLAUDIU



GHIZDAVU RĂM1NE REVELAȚIA CELUI DE AL 13-LEA LUPTĂTORII PREGĂTESC INTENS ASALTURILE
TURNEU INTERNATIONAL DE ȘAH AL ROMÂNIEI APROPIATELOR CAMPIONATE EUROPENE

Vom începe retrospectiva noastră 
asupra celei de a 13-a ediții a tur
neului internațional de șah de la 
București cu o declarație făcută de 
Mark Taimanov înaintea competi
ției :

„Asemenea concursuri, cu o com
poziție eterogenă, sint nu numai 
interesante dar și foarte dificile, as 
spune chiar... periculoase pentru 
jucătorii consacrați. Actualul sis
tem de clasificare, EIo, te obligă nu 
să ocupi un anume loc într-o între
cere, ci să realizezi un anume 
punctaj, corespunzător coeficientu
lui cu care ești creditat. Mie per
sonal mi s-a intimplat un fapt a- 
muzant, aproape de necrezut : am 
cîștigat anul trecut un turneu cu 
un avans de două puncte, și... am 
pierdut citeva în tabela Elo. Com
puterul stabilise că, față de forța 
medie a competiției respective, fă
cusem, totuși, prea puțin...".

Dacă pentru marele maestru 
Mark Taimanov, care a învins aici

cepe doar acolo că 
l-a tatonat pînă în 
dă nu a fost al doilea mare maes
tru înscris pe tabel (Florin Gheor- 
giu), ci un proaspăt maestru inter
național (Dumitru Ghizdavu), care 
îndrăznește să aspire 
mai înalte încă înainte 
patinat cele din-tîi.

Indiscutabil, Ghizdavu 
velația celui 
internațional al României. Ne-a 
bucurat, înainte de toate, nu aii» 
forma bună pe care a manifes
tat-o (acesta este un element labil, 
de fluctuație) ci valoarea pe care 
a demonstrat-o, acumulările în do
meniile mult mai delicate ale a- 
cestui joc, cum ar fi cele legate 
de concepție, de strategie, de tac
tică în turneu. Reprezentantul nos
tru se află, 
drum bun, 
îl așteaptă 
de muncă, 
fecționare.

adversarul 
penultima

care 
run-

la galoane 
de a se ti

rămîne re- 
de-al 13-lea turneu 

al României.

fără îndoială, pe un 
dar abia de acum încolo 
un volum și mai ridicat 
de studiu, de autoper- 

Pentru că, turneul, pe

fără prea mari eforturi, turneul a 
fost întra-devăr greu, asta nu pu
tem s-o spunem noi. Cert e, că sub 
aspectul desfășurării sale generale, 
al luptei și al cîtorva rivalități, 
tradiționala dispută șahistă buca- 
reșteană a fost interesantă, uneori 
chiar palpitantă, a furnizat o serie 
întreagă de partide bune, ne-a adus 
satisfacții dar, cum se întimplă în 
viață, nu ne-a scutit nici de unele 
decepții.

A prezenta aici pe cîștigător, pe 
Mark Taimanov, aflat de mulți ani 
în elita șahului sovietic, ar fi un 
lucru de prisos. El era, indiscuta
bil. marele favorit și surpriza în-

lîngă calitățile deosebite ale Ini 
Ghizdavu, a scos în evidență și 
cîteva minusuri existente la el: in
suficientă siguranță tehnică in po
zițiile simple, ușor avantajoase, re
ținere și prudență exagerată în 
unele partide cu adversari evident 
mai slabi, în sfîrșit, o proastă gos
podărire a timpului de gin dire, care 
l-a dus în cîteva „crize", soldate 
din fericire fără urmări prea grăve.

Toți 6e așteptau la mai mult de 
la Florin Gheorghiu ! Spunea cine
va în sală : „Florin este ca IUe, a- 
casă joacă mai prost!—“ S-ar pu
tea să fie la mijloc și un complex.

oricum însă, Florin Gheorghiu și-a 
luat măsurile de precauție decla- 
rînd înainte de turneu că se simte 
obosit. Faptul este real și expli 
cabil. Liderul eșichierului româ
nesc joacă fără întrerupere din 
vara anului trecut, avînd la activ 
peste 80 de partide de turneu, pe 
un foarte lung itinerar — Reykja
vik, Helsinki (zonal), Skoplje (olim
piadă), Mallorca, Orense, Malaga — 
iar acum se pregătește să plece ia 
Las Palmas (29 martie), într-un 
nou concurs, foarte puternic. Ori
cum, locul 3—4, ocupat în cpnd- 
țiile în care s-a menajat evident 
și nu a făcut nici o risipă de ener
gie, denotă că Fiorin are clasă. 
Egalul său, maestrul Internațional 
Rainer Knaak, este un tînăr maes
tru internațional din R.D. Germa
nă, foarte 
în plină 
vom auzi 
rînd.

Bun și 
pionului 
Excelent pregătit 
stil pe cale de a deveni polivalent, 
apărindu-se tenace dar și atacînd 
eficient, el înscrie o notă de maes
tru internațional, dîndu-ne speran
țe certe că următoarele trebuie să 
vină într-un mod logic.

De la locul 8 la 13, sînt înșirați 
pe distanța unui 
jucători. Dintre 
țescu — desigur 
jos față de forța 
Stoica, debutant 
internațională, confirmă și promi
te. Emil Ungureanu, însă, n-a reu
șit să iasă, nici de data aceasta, 
din zona rezultatelor mediocre ară
tate în ultima vreme.

Nemeritat, față de cît știe și cît 
poate, ultimul loc pentru Tratau 
Stanciu. Dar, față de modul cum 
își planifică timpu) acest maestru 
(rămîndu-i de regulă o secundă 
pentru ultimele mutări dinaintea 
controlului), șahul pe care îl prac
tică el devine un simplu joc de 
noroc. Păcat! în primul rînd pen
tru talentul lui Stanciu...

teleferic, contra- 
prin troienele 
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IN PLINĂ DESFĂȘURARE,

CUPA TINERETULUI DE LA SATE"
LA ȘAH Șl TENIS DE MASĂ>

disputareaLa schi, odată cu 
finalei de la Poiana Brașov, au fost 
desemnați campionii naționali să
tești ai „Cupei tineretului de Ia 
sate". In schimb la șah, tenis de 
masă sau saniuș, se află în plina 
desfășurare etapele județene. (După 
cum se știe, la aceste discipline nu 
se dispută faze finale pe țară). Din 
toate colțurile țării ne sosesc noi 
și noi vești despre întrecerile viu 
disputate — găzduite în 
majoritate 
în cadrul 
campionii 
competiții de masă. Iată 
mânunte primite în ultimul timp

Cinstea de a găzdui pentru a doua 
oară etapa județeană a concuren- 
ților din județul ARAD, a revert 
sătenilor din localitatea Dorobanți 
(în apropierea orașului Curtici). Lo 
calnicii se remarcă printr-o deose 
bită tradiție sportivă, fiind recu- 
noscuți pentru frumoasele rezulta
te obținute și în acest domeniu. De 
ele sînt legate în mare măsură nu
mele a doi pasionați susținători, 
președintele C.A.P. Antal Szanta. 
erou al muncii socialiste și preșe
dintele asociației sportive, Zoltan 
Cassai. Cu puțin timp în urmă, 
și-au dat aici întilnire cei 83 de 
participant la faza județeană la 
disciplinele șah și tenis de masă, 
întrecerile s-au bucurat de un deo
sebit succes de organizare și s-au 
caracterizat printr-o mare dîrzenie

ale căror repre- 
printre cei mai 

remarcă comune 
Crai va și, bine- 
Titlurile de cam-

dotat, cu o personalitate 
formare și 
vorbindu-se

despre care 
cit de cu-

jocul .cam-rezultatul și
României, Carol Partoș. 

teoretic, cu un

6ingur punct 6 
ei, Theodor Ghi- 
— este mult prea 
sa reală. Valentin 
într-o întrecere

Valeriu CHIOSE

dePREDEAL 24, (prin telefon, 
Ia trimisul nostru).

Ziua a doua a întrecerilor 
schi (probe alpine și fond) dotate 
cu „Cupa liceului experimental de 
schi Predeal", deschise copiilor și 
juniorilor din țara noastră, pre
cum și unor elevi de la Școala de 
schi din Samokov (Bulgaria) a fost 
rezervată ștafetelor și unei curse 
de slalom uriaș. Organizatorii au 
decis disputarea unei singure man
șe, datorită numărului foarte mare 
de concurenți (aproape 120). Și de 
această dată, principalul impedi
ment ieșit în calea schiorilor a fost 
căldura excesivă și soarele,

de'

de localități 
cărora sînt 

județeni al

marea lor 
rurale — 
cunoscuți 
popularei 
citeva a

Mergem

Dintre localitățile 
zentanți au fost 
bine pregătiți se 
le Șeitin, Seleuș, 
înțeles, Dorobanți,
pioni județeni au fost cucerite în 
cele din urmă de Zoltan IIosu (Se
leuș), Gizela Nemețchi (Olari) și 
Elena Suciu (Săvîrșin) la tenis de 
masă și Petru Taur (Pecica) la șah 
Cea mai tînără participantă la în
treceri a fo6t șahista Maria Stan 
(Ilășmaș). în vîrstă de 14 ani. care 
a demonstrat și deosebite calități 
pentru ..sportul minții".

în urma disputării fazelor din 
cele 12 centre de comună ale ju
dețului CONSTANTA. (în etapele 
inițiale au fost angrenați tn între
ceri aproape 5 000 de tineri și ti
nere). au fost desemnați campionii 
județeni : șah. fete — Anica Con- 
drut (Pecîneara). băieți — Gheor
ghe Simion (C5 "hanul : tenis de 
masă, fete — Ei "na Jianu (Nerru 
Vodă), băieți — Marian Vele» (Mir
cea Vodă). în linsa condițiilor na
turale geografice favorabile practi 
cării schiului. cons‘ăntenii au orga
nizat în locul acestei discipline s: 
după același regulament, o compe
tiție de trintă, sport traditional pe 
aceste meleaguri. Localitățile Co- 
badin. Mihail Kogălniceanu, Mur- 
fatlar-Poarta Albă și Negru Vodă 
au ieșit în evidenta la capitolul mo
bilizării celor mai mulți tineri. Pe 
categorii, titlurile de campioni ai 
județului la trintă au revenit. în 
ordine, următorilor sportivi : Nico
lae Popa (Ciobanu). Uie Radu (Co- 
gealac), Ion Gîrleanu (Negru Vodă) 
Gheorghe Dobre (23 August) și Ion 
Ciocan (Crucea).

ATLETISM : sala .23 August”, 
la ora 9: 
iuniori.BASCHET

L

_ . r -~Z----- . de
„Cupa Viitorul”, pentru
: Sala constructorul, de 

la ora 9 : IEFS H - Știința Ploiești 
<m.B). IEFS _ Voința Tg. Mures 
(f.A), PoUtehnica — Constructorul 
(f.A).FOTBAL. : Stadionul Republicii, 
ora 14 : Steaua — C.F.R. Cluj (Dlv 
A)- teren Ghencea, ora 10.30: Steaua
— C.F.R. Cluj (tlneret-rezerve): sta
dionul Politehnica, ora 14: Sportul 
studențesc — A.S. Armata Tg. ®4ureș 
(Dlv. A); terenul de zgura, ora 10.30. 
Sportul studențesc - A.S. Armata 
(tlneret-rezerve); stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalul — Gloria Buzău 
(Div. B): terenul Laromet, ora 11 • 
Laromet - celuloza Călărași (Div. 
C); terenul Voința, ora 11 : Voința
— Unirea Tricolor (Div. C); teren 
Flacăra roșie, ora 11 : Flacăra roșie
— Electronica (Div. C); terenul 
T.M.B.. ora 11 : T.M.B. - Sirena 
(Dlv O: stadionul Dinamo (terenul 
ItD. ora 11 : Dinamo Obor — sportul 
Ciorogîrla (Div. C).GIMNASTICĂ : Sala Tineretului, de 
la ora 9 : concurs organizat de csș.

HANDBAL : Teren Dinamo, de la 
ora 10 : Universitatea București — 
Voința; de la ora 11.13: Steaua — Di
namo București — jocuri tn cadrul 
orlmel etape a „Cupei Primăverii 
la masculin.

JUDO : Sala Floreasca, de la ora 
9 30 și 17 : finalele campionatelor re- 
oublicane individuale de seniori.

POPICE : Arena Laromet : Laromet
— Petrolul Ploiești; arena Ciulești -
Rapid — Constructorul (ultimele trei 
schimburi) Meciuri în cadrul cam. 
donatului masculin, divizia A. Jocu- 
rtle încep la ora 8. „ „ . .RUGBY : teren Parcul Copilului, 
■le la ora 9 : Grlvița Roșie — Rul- 
nentul Bîrlad (Div A). Rapid — 
i.S.E (Div B): teren Tineretului II, 
>ra 10 : Sportul studențesc — Preci- 
ia SScele (Div A); teren Tineretului 

IV, ora 11 ■ Olimpia - Arhitectura, 
teren Aeronautica, ora 11 : Aeronau- 
>tca - Constructorul Buzău (Div. Bl 

VOLEI : Sala Giuleștl. ora 9.30- Ra- 
>td — tEFS (A ml : sala Dinam», ora 
4: Aurora _ Delta Tulcea (B.m) 
Medicina — Rapid (A f.); sala Insti
tutului pedagogic, ora 10 : Universi
tatea București - Farul Constanța.

în preajma confruntărilor de an 
vergură se fac — așa cum este ș. 
firesc — intense pregătiri. Cum, 1< 
sfîrșitul acestei luni, în orașul elve 
țian Lausanne vor avea loc întrece 
rile campionatelor europene de lupt< 
libere, cei mai buni luptători _ di) 
țara noastră s-au aflat pentru cîtev; 
zile la Poiana ” " J J
ce am poposit 
băra lor.

....In cabana 
mele ore ale ------- . ,
deplină. Sala de antrenament, aflată 
în preajmă, fusese și ea lăsată parcă 
în „grija” manechi’nilor, alintați la 
intrare, după gabarit. Unde erau, to
tuși, luptătorii ?

„Dacă îi căutați pe băieții de la 
lupte — ni se spune — mergeți re
pede la teleferic. Adineaori au ple
cat în fugă și nu se 
la Postăvarul. Acolo 
care dimineață"

Mărind pasul, am 
minute, la teleferic.

Brașov. Iată, deci, d< 
și noi, deunăzi, în ta-

luptătorilor, la pri 
dimineții, era liniști

'■X'

opresc pînă sus 
se duc în fie-

ajuns, în cîteva 
__ __ Dintr-un scaun 
al acestuia vedeam cărăruia ce șer
puia printre troiene și se pierdea la 
cîțiva zeci de metri. în șir indian, 
luptătorii luau pieptiș înălțimile. 
I-am lăsat mult în urmă și i-am 
așteptat sus. Acolo era și antrenorul 
federal Ion Crisnic, cu nelipsitu-i 
cronometru în mînă.

— Credeam că pe o astfel de vre
me vă veți scuti elevii de „calvarul" 
Postăvarului..

— Știu că nu-i deloc ușor să urce 
și încă „pîndiți” de cronometru. Mai 
știu, însă, că după un astfel de cros 
antrenamentul li se pare o joacă, 
deși nu-i tocmai

— Cineva ne-a 
pe luptători aici 
ță. E adevărat ?

— Nu, nici vorbă. Doar de două 
ori pe săptăniînă. In celelalte dimi
neți, însă, fără excepție, au un tra-

se pare o joacă, 
așa.
spus că îi aduceți 

în fiecare diminea-

In primele ore ale dimineții luptătorii noștri, ce se pregătesc pentru campionatele europene, străbat multi 
kilometri pe potecile înzăpezite din - ------ " **
seu de 5—6 km pe care îl parcurg 
cu toții contracronometru.

— Apropo de cronometru. Nu-1 su
ficient că ei luptă cu troienele pînă 
aici ?

— Pentru turiști ar fi o adevă
rată performanță să ureb pe jos pînă 
la Postăvaru, cînd zăpada este atît 
de mare. Dar luptătorii trebuie să 
ajungă cît mai repede. Or, fără „gri
ja" cronomctrului ar urca „în pas 
de voie".

In acest timp și-au făcut apariția 
primii luptători : Grigore Condrat, 
Petre Poalelungi. Iancu Vangheliei, 
Vasile lorga și Emil Butu. La mai 
puțin de un minut au venit șl cei
lalți. Chipurile le erau scăldate de 
transpirație, iar din treninguri ie
șeau. aburi. După un mic răgaz, an
trenorul Crîsnic Ie-a dat startul la 
coborîre.

...După-amiază, Poiana, acoperită 
într-o mantie strălucitoare, își arăta 
ispititoare pîrtille de 
cei aproape 20 
intraseră în sală . .
pentru antrenament. Ion Crîsnic le-a 
prezentat programul și. pe cele două

schi. Dar 
de luptători, 

și se pregăteau

Poiana Brașov
saltele Imense, au început confrun
tările. Mai întîi, cei de la categoriile 
mici. Vangheliei (cat. 48 kg.) îl hăr
țuia din toate pozițiile pe Ion Arapu, 
tînărul Grigore Condurat (cat. 57 kg.) 
acumula punct după punct în du
blul cu Petre Cearnău, iar Emil Butu 
(cat. 52 kg) își determinase partenerul 
de antrenament să intre într-o apă
rare zbuciumată I
— Pare inexplicabil, pur și simplu, 

modul cum au fost dominați Arapu 
și Cearnău, clasați pe locul 5 la Miin- 
chen! — îi spunem antrenorului fe
deral ! _

— Intr-adevăr, evidenta lor infe
rioritate în fața unor luptători tineri 
sau mai puțin cunosciîți ' este greu 
acceptabilă. Dar, Arapu s-a acciden
tat luna trecută la un picior și nu 
s-a putut pregăti suficient. Cearnău 
a resimțit slăbirea masivă din Ulti
ma vreme și a ureat la o altă cate
gorie de greutate.

— Deci, ei nu vor participa Ia a- 
ceste europene ?

— Trebuie să spunem lucrurilor pe 
nume. înlocuitorii lor, la ora actua
lă, sînt mai buni.

„CUPA LICEULUI
foarte 
lupta 
locuri

mult zăpada, 
pentru ocupa- 
a fost foarte 

pretendenți

au înmuiat
La ștafete, 

rea primelor 
strînsă, principalii 
dovedindu-se sportivii Liceului ex
perimental de schi din Predeal și 
cei ai unității similare din Samo- 
kov.

Proba de slalom uriaș s-a des
fășurat tot pe porțiunea superioa
ră a pîrtiei Clăbucetul Taurului. 
Ea a prilejuit o frumoasă luptă 
sportivă în care s-au angajat, în 
principal, alpinii — băieți și fete 
— liceul din localitate și cei ce au 
reprezentat școala sportivă Bra- 
șovia. Singura probă cîștigată de

EXPERIMENTAL DE SCHI PREDEAL"

Ion Cavași este unul din elementele 
tru alpin

oaspeții bulgari a fost aceea de la 
categoria fetițe. Astfel, cele mai 
bune — de departe — junioare 
ale întrecerilor, Nela Simion și 
Eva Mezei au fost departajate în 
fruntea clasamentului, de o sin
gură zecime de secundă. Mențio
năm buna comportare a Nelei Si
mion, care după slalomul special 
de vineri, s-a impus și în uriașul 
de sîmbătă. în schimb, la băieți, 
juniorul 
(Brașovia) 
voarea sa 
probă.

Apreciem ca prezența la Pre
deal a concurenților bulgari a pri
lejuit un util schimb de experien
ță între profesorii celor două școli 
de schi, în plus „Cupa Liceului" a 
fost astfel și o bună ocazie de a 
acumula experiență pentru mulți 

w'"-'dintre foarte tinerii schiori. RE
ZULTATE TEHNICE: probe al
pine, slalom uriaș, copii — băieți: 
1. Aurel Albert (Brașovia) 57,8; 2. 
Mihai Olaru (Lie. Predeal) 59,6, 
3. Roland Balint (Șc. sp. Petroșani) 
61,5; fete: 1. Emilia Katarska
(Samokov) 68,8, 2—3. Eli Ghiro-

brașovean, Ion Cavașâ 
a tranșat net în fa- 

întrecerea cu colegii de

ghieva (Samokov) și Doina Oancea 
(Lie. Predeal) 70,0; junioare II:
1. Aurica Mitu (Lie. Predeal) 63,4,
2. Doina Frățilă 
63,5, 3. Marilena 
kov) 64,9; juniori 
tin Pană (Lie.
Rogiero 
58,3, 3.
Bușteni) 
Simion 
Eva Mezei (Lie. Predeal) 57,7, 
Cristina Ene 
juniori 1: 1. Ion Cavași (Brașo-
via) 51,9, 2. Sorin Adăscăliței (Lie 
Predeal) 53,1 3. Vladimir Olaru 
(Lie. Predeal) 53,7. Fond, ștafetă, 
junioare (3x3 km): 1. Lie. Experi
mental de schi Predeal I (Nicoleta 
Scurtu, Aurica Spînu, Denisa 
Kenpf) 44:42, 2. Lie. exp. Predeal 
II 45:35, 3. Șc. sp. Rîșnov 51:29: 
capii, fete (3x3" km): : 1. Sătnokov 
(Bulgaria) 43:52, 2. 
deal 44:15, " ~
băieți (3x3 km): 1. Lie. exp. Pre
deal 38:32, 2. Șc. sp. Rîșnov 39:00.
3. Samokov

(Lie. Predeal) 
Sankova (Samo- 
II: 1. Constan-
Predeal) 57,9, 2. 

(Lie. Predeal)Buștiuc
Florin Tudor (Caraimanul 
59,6; junioare 1: 1. Nela 

(Șc. sp. Predeal) 57,6. 2.
’ ' —. 3.

(Lie. Predeal) 59,7

:; 1. Săîhokov 
Lie exp 

3. Samokov II
Pre- 

44:49;

42:45.
Rodu TIMOFTE

OBLEMENGO: „AM DEBUTAT
A DOUA OARA!“

NECESITATEA ÎMBUNĂTĂȚIRII CALITĂȚII Șl EFICIENȚEI LECȚIILOR DE EDUCAȚIE FIZICA
(Urmare din pag. 1)

se valorifică pe planuri superioare, 
adresîndu-se atît laturii executive 
dar mai ales celei afective.

Am cunoscut un profesor 
mare experiență didactică care 
activitatea sa punea mare preț 
organizarea lecției, atribuindu-i

cu 
în 
pe 
ca —t-----• --------

efecte următoarele: ordine șt dis
ciplină efort (deci dezvoltare), în
țelegerea sensului acțiunilor de că
tre elev. Aceste puține cuvinte ex
primă foarte mult și sînt o călăuză 
sigură pentru munca fiecărui pro
fesor. , „ ,

A patra cerință se referă Ia 
APRECIEREA ACTIVITĂȚII ELE
VILOR. Nu voi intra în amănunte 
referitoare la tehnica operațiunii 
de notare mai ales că am mai scris 
despre aceste lucruri, ci voi sub
linia doar valoarea acestei activi
tăți pentru sporirea eficienței lec
țiilor.

O notare foarte corectă, care sa 
aibă în vedere progresul realizai 
de fiecare elev pe baza unor indici 
obiectivi, are ca efect principal 
atragerea elevilor spre activitatea 
de educație fizică și nu îndepărta
rea lor, atitudine la care contribuie 
in mare măsură și vechiul mod de 
notare a activității lor.

Notarea progreselor realizate are 
un efect pozitiv și asupra activității 
independente a elevilor Am văzui 
multe cazuri în care elevi cotați 
ca slab dezvoltați fizic au făcut 
salturi impresionante muncind în

timpul liber pe baza unor indi
cații date de profesor.

Eficiența lecțiilor depinde 
îndoială de modul în care mun
cește profesorul. Dacă sistemul de 
apreciere a activității elevilor va 
fi obiectivizat cit mai mult cu pu
tință, el va deveni și un mijloc 
de apreciere al eficienței lecțiilor, 
deci și a muncii fiecărui profesor.

în sfîrșit. o ultimă cerință pe 
care o consider importantă și me
rită a fi menționată se referă la

OPINII

fără

PERFECȚIONAREA CONTINUĂ A 
BAZEI MATERIALE. Aceasta poa 
te fi realizată sub două aspecte : 
unul vizează asigurarea unor spații 
necesare desfășurării activități* 
(sală, terenuri), celălalt, cel 
important, dotarea acestora, 
este greu de înțeles că într-o 
goală, oricît de spațioasă ar fi 
pe un teren neamenajat, 
lucru nu se poate realiza De aceea, 
în atenția profesorilor cred că ar 
trebui să stea, mai mult, aspectul 
referitor Ia dotarea școlilor cu o 
serie de materiale cu care să poată 
lucra fiecare elev în timpul lecției 
Aceasta ar contribui foarte mult 
la sporirea eficienței lecțiilor Dacă 
nu ne putem procura din comerț 
aparatura clasică (g-ntere de dife
rite greutăți, haltere, helcometre,

mai
Nu 

sală 
sau 

mare

cadru, elastice, extensoare, bas
toane, mingi etc.) o putem realiza 
cu ajutorul elevilor, al atelierelor 
care funcționează în fiecare școală 
Am văzut în unele școli gantere 
din piatră, din cutii de conserve, 
helcometre și bastoane lucrate în 
orele de atelier. saci cu nisip, 
mingi de cauciuc umplute cu nisip, 
centuri cu diferite greutăți etc., 
toate realizate prin cointeresarea 
elevilor, și datorită pasiunii, spiri
tului inventiv al profesorilor. A 
aștepta ca aceste materiale de o 
mare importanță pentru asigurarea 
dezvoltării fizice a elevilor, să ne 
fie trimise de inspectoratul școlar 
sau cumpărate de conducerea scolii, 
înseamnă a nu dori să ne facem 
datoria. Consider că profesorul care 
nu găsește soluții pentru a-și asi
gura această aparatură simplă, mai 
importantă chiar decît panoul de 
baschet sau poarta de handbal, nu 
a înțeles încă ce sarcini apasă pe 
umerii săi, nu este convins de 
efectele pe care le poate avea mun
ca sa.

Am prezentat aceste dorințe so- 
cotindu-le determinante în sporirea 
eficienței lecțiilor de educație fi
zică- Desigur mai pot fi formulate 
și altele, după cum unele aspecte 
componente pot fi considerate drepi 
cerințe O importanță mare consi 
der că o are 
profesor de a 
activității sale 
tru realizarea 
acest sens am 
rial foarte sintetic.

preocuparea fiecărui 
înțelege bine scopul 
și de a acționa pen- 
lui integrală în 

redactat acest mate-

Oblemenco are acum fața mai 
ascuțită și ochii mai triști. Tun 
soarea lui este mai severă, gestu
rile nu au exuberanță, aerul său 
pare mai grav ca de obicei. A trăit 
o experiență de viață dură, învin- 
gînd suferințe și s-a reîntors după 
două luni lîngă minge și gazon. 
Dar iată că nu are mina învingă
torului triumfal, nici nonșalanța ce
lui care a dat cu piciorul aminti
rilor uri te, în ciuda celor trei go
luri administrate Rapidului ■ ța 
București. Așa l-am intiinit ne 
Oblemenco Intre etapa a XVI-a a 
campionatului și Înaintea unei al 

răspundere pentru e- 
d Universitatea atacă 

i liderului. în meciul 
azi cu Dinamo București Kc 

ane că are sentimentul unui nou 
debut în fotbaL după ce șapte du
minici și-a urmărit coechipierii CP 
tranzistorul la ureche și cu senza
ția că el nu se va mai egala nici
odată ca fotbalist, dună două ope
rații dificile de ulcer duodenal.

— A existat deci, teama că Oble
menco va deveni un fotbalist cu 
randamentul diminuat de urmările 
intervențiilor chirurgicale.

— Aveam nevoie de un punct de 
sprijin ca să cred că gîndul a- 
testa urît este doar o închipuire. 
Un gol, un singur gol mi-ar fi re
dat încrederea în mine, poate și 
pentru simplul motiv că perfora
rea porții adverse a însemnat în
totdeauna rațiunea de a exista în 
teren, justificarea principală a titu 
larizării și dacă vreți, a popu
larității mele. Am avut parte de 
un buchet de trei goluri, care m-au 
propulsat în fruntea clasamentului 
golgeterilor.

— Te mobilizezi special împo
triva Rapidului, echipă care te-a 
refuzat cîndva fără regrete ?

— O, nu, am depășit de mult 
criza de orgoliu, după ce „vișiniii" 
s-au dispensat ușor 
gîndit bine și am 
imposibil să sparg 
valoarea lui Ionescu 
Am rămas doar cu 
cei de la Rapid nu m-au ocrotit 
ca pe unul de-al lor, în perspec
tiva unei promovări care 6uporta și 
o amînare.

Din fericire, nu ți-ai pierdu* 
calitățile de fotbalist Singura 
mă“ a bolii este renunțarea 
mat și umbra de mîhnire 
traversează fața, după un 
ment atît de greu. Ai aflat

teia de 
china s

mare
S3- CITI;
poziția

de mine. M-am 
înțeles că era 
un tandem de 
— Dumitriu II 
nedumerirea că

,ur 
Ia fu- 
eare-ti 
eveni- 

care a

Foto 1 M. THEO
Pe saltele au Intrat, apoi, alți lup

tători. Cu forța sa binecunoscută, 
Petre Coman îl domina clar pe Pe- 
troniu Androne, în timp ce Vasile 
lorga îi servea o replică aspră tină- 
rului Ion Dumitru. Cei de la semi
grea și grea, Enache Panaite, Ion 
Martoii, Viorel Enache și Ladislau 
Simon se înfruntau între ei prin ro
tație. Lipsea, însă, din focul dispu
telor unul dintre titularii lotului, 
Ludovic Ambruș. El intra în sală și 
dispărea cîtva timp. Cum antrenorul 
era, de bună seamă, ocupat am „pln- 
■dit“ o altă apariție a lui Ambruș în 
sală și i-am solicitat o explicație.

Săptămîna trecută — ne spune 
vicecampionul mondial al ultimei e- 
diții — m-am accidentat la umărul 
drept și dr. Nicolae I.azăr m-a oprit 
deocamdată să lupt. In schimb, m-a 
obligat să alerg tot mai mult. De 
aceea cînd colegii intră pe saltele 
eu ies afară la o tură de 2—3 km 
după care vin iar în sală.

Odată ce ultimii concurenți au 
părăsit arena antrenamentelor, după 
o pauză ce n-a depășit mai mult de 
10 minute, a început o altă rundă : 
haltere și urcatul pe frînghie. Din 
curiozitate am numărat de cîte orî 
ridicau haltera și de cîte orf se ur
cați-pe frînghie. Cifrele sînt, într-a- 

ca- 
cei 
era

devăr, impresionante. Cei de la 
tegoriile mari totalizau 20 000 kg., 
mici, 12—15 000 kg, iar frînghia 
urcată de 25—30 de ori...

In fine, după ce toți trecuseră 
aceste ultime probe, Ion Crîsnic 
anunțat sfîrșitul 
din acea zi...

— Acum puteți să notați și echipa 
pe care o vom alinia la europene — 
ne spune antrenorul federal.: Iancu 
Vangheliei (cat. 48 kg.), Emil Butu 
(cat. 52 kg.), Grigore Condrat (cat. 
57 kg), Petre Conian (cat. 62 kg.). 
Petre Poalelungi (cat. 68 kg.), Ludo
vic Ambruș sau Gheorghe Paraschiv 
(cat. 74 kg.), Vasile lorga (cat. 82 
kg.). Ion Dumitru (cat. 90 kg.), Ena- 
che Panaite (cat. 100 kg.) și Ladislau 
Simon (cat. + 100 kg.).

— Privind acest lot constatăm că 
dintre cei 10 sportivi ce ne-au repre
zentat la Olimpiadă, 5 sau 6 (dacă 
Ambruș nu șe va restabili) au fost 
înlocuiți. Nu vi se pare un risc î

— Nu. Luptătorii care au luat a- 
cestora locul sînt bine pregătiți și 
chiar dacă nu au experiența celor ce 
au concurat Ia Miinchen pot obține 
cel puțin rezultatele pe care le-ar fi 
realizat „olimpicii”. Eu am încredere 
în ei și i-am promovat fără nici o 
reținere.

a
antrenamentului

Costin CH1RIAC

fost cauza unei îmbolnăviri atît de 
grave ?

— Nervi stomacali și fumatul ex
cesiv. Pentru că sînt un fotbalist in
teriorizat, un ins care macină în 
el durerea unei înfrîrigeri, care în 
ghite o vorbă aspră atunci cTnd 
adversarul îl faultează, care mai 
curînd își fringe mîinile decît să 
arunce cu mingea, în capul unui 
coechipier care a . greșit flagrant 
care se străduiește șă zîmbească 
atunci cînd fiind cu solia îa spec
tacol, un oarecare crede că îmi 
face plăcere dacă mâ bate pe umăr 
cu vorbele : „Ce faci, bă, Nelule ?"

— Cum explici ascensiunea Uni
versității Craiova ?

— Este o formație echilibrată și 
sudată sufletește. Are cele mai 
bune extreme din țară, toți băieții 
sînt cuminți, aproape toți familiști, 
își văd de facultate și de fotbal 
într-o armonie care nu exista cu 
ani în urmă.

— Ce crezi că va decide rezulta
tul, in meciul de azi, cu Dinamo ?

— Felul cum noi vom ști să ani
hilăm „blocul lor funcțional" de la 
mijlocul terenului : Dinu, Nun- 
weiller VI, Moldovan. Și șansa, 
bineînțeles. Meciul acesta este de 
mare importanță, o eventuală vic
torie coroborată cu programul 
nostru avantajos, ne-ar da veleități 
reale la titlul de campioni.

— Sezonul acesta ar putea fi Ia 
urma urmei, o cunună 
șapte ani de cind joci 
sitatea.

— Titlul de campion 
golgeter sînt două trofee perfect po
sibile, care m-ar îneînta peste mă
sură. Aș uita, poate, marea decep
ție a carierei mele : de a nu fi ju
cat nici măcar un meci în echipa 
națională. A fast visul meu fru 
mos ; pe aripile lui am zburat de 
trei ori spre titlul de golgeter 1

SCHIMBAREA NUMELUI 
UNOR DIVIZIONARE C

pentru cei 
la Univer-

și titlul de

Ion CUPEN

Federația română de fotbal a a- 
probat schimbarea numelor unor e- 
chipe care activează în Divizia C i 
Fulgerul Dorohoi în Cristalul Doro- 
hoi (seria I) și Foresta Suseni în 
Forcsta Bistrița (seria a Xl-a). Toate 
partidele formației Foresta Bistrița 
vor avea loc pe terenul din Bistrița.

EXAMEN DE PROMOVARE 
PENTRU ARBITRI

Secția tehnică a ________  _____
rești anunță că examenul de promo
vare la categoria I pentru arbitrii de 
fotbal din Capitală și județele apro
piate are Ioc azi 25 martie, ora R, 
la Facultatea de Drept, de pe Bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej.

C.M.E.F.S. Bucu-

COMPONENȚII LOTULUI A, CONVOCAȚI 
LUNI DIMINEAȚA iN CAPITALĂ

După lotul de tineret (sub 23 de 
ani) a cărui reunire am anunțat-o 
pentru duminică seara. la București 
iată că și alți component de lol 
reprezentativ se vor reîntîlni în Ca
pitală în vederea unui scurt stagiu 
de trei zile.

Este vorba de fotbaliștii oare al-

ătuiesc- lotul A și care au fost con« 
vocați pentru luni dimineață.

Sub conducerea antrenorilor Va
lentin Stănescu si Robert Cosmoc se- 
lecționalibii vor participa marți la 
o ședință de antrenament, iar miercuri 
vor susține un joc amical, cu ca
racter de verificare și omogenizare,

.Vom revenj cu amănunte.

i î *.



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE VOLEI

DINAMO A REEDITAT SUCCESUL 
ÎN FATA ECHIPEI STEAUA

Aseară. în sala Floreasca, în pre
zența unui numeros public specta
tor, s-a desfășurat partida derby a 
etapei a XX-a. a campionatului 
masculin de volei, în care s-au în- 
tîlnit echipele Dinamo, lidera cla
samentului, și Steaua, aflată pe po
ziția a doua. Pentru ambele forma
ții, meciul avea o deosebită impor
tantă : Dinamo, în cazul unei vic
torii. se detașa de celelalte tea- 
muri. puțind aborda partidele tur
neului final fără a-și vedea pus în 
pericol locul întîi. Iar Steaua, din
colo de ambiția de a se revanșa 
după infrîngerea categorică din tur, 
avea posibilitatea, tot în ipostaza 
unui succes, să se apropie de lider.

Dar, cei care și-au văzut dorințele 
îndeplinite au fost voleibaliștii di-

namoviști, care și-au dominat în 
permanență adversarii. Ei au fost 
superiori în atac, reușind să depă
șească aproape cu regularitate blo
cajul steliștilor. Setul întîi a anun
țat o dispută echilibrată, reflectată 
de altfel, și de tabela de marcaj. 
După ce Dinamo a condus cu 3—1, 
Steaua a remontat handicapul, de- 
tașîndu-se : 7—4. 8—6. A urmat o 
nouă perioadă de dominare a vo
leibaliștilor antrenați de George 
Eremia, care egalează la 9, con
duc cu 13—10 și. după un nou 
moment de echilibru la 13. se dis
tanțează cîstigînd setul cu 15—13. 
In cel de al doilea. Steaua este net 
depășită. Dinamo adjudecîndu-si-1 
la 9. Se părea că partida se va în
cheia în trei seturi, dar Dinamo 
slăbește ritmul. în timp ce Steaua

luptă cu mai multă amhitie, ast
fel că ea va reduce din handicap, 

’cîștigind setul la 8. Setul al IV-lea 
revine, insă, dinamoviștilor la 11, 
care obțin, astfel, și victoria finală 
cu 3—1 (13. 9. —8. 11). S-au remar
cat Oros, Vranită. Udișteanu și 
Schreiber de la învingători, respec
tiv Stamate. Bartha și ?. Ionescu. 
A condus foarte bine cuplul I. Ar- 
mășescu — Gh. Ionescu. (EM. F.)

• în sala Dinamo s-a disoutai 
întâlnirea dintre echipele feminine 
Dinamo și C.S.M. Sibiu. Bucureșten- 
cele au realizat victoria în numai 
40 min.. sibiencele dînd o replică 
foarte slabă. Scor : 3—0 (9. 3, 3) 
pentru Dinamo. Au arbitrat: M 
Bolintineanu și M. Oancea. (Iulian 
COSTINIU).

SEZONUL A HE TIC INDOOR IN PRIMUL AN POST OIIMPICla Istanbul

START IN CROSUL
BALCANIC

telefon). Atle- 
a 

ce 
In 
se

Turneul final feminin al Cupei cupelor

0 experiență folositoare pentru Penicilina lași

• Prea puține evenimente spectaculoase in perioada de iarnă • Și-au pierdut 
concursurile de sală popularitatea ? • Pentru multe vedete repaosul după J. O.

Aflată la prima ediție, competiția 
voleibalistică dotată cu Cupa cupe
lor a reunit la startul întrecerilor 
12 echipe feminine din Europa, 
clasate pe locul doi în clasamentele 
țărilor participante, unele dintre 
ele — ȚSKA Moscova, ȚSKA Sofia. 
Penicilina Iași, Wisla Cracovia, L’j- 
pest Dozsa Budapesta, Slavia Bra
tislava — cu o carte de vizită bo
gată în succese internaționale, a- 
vînd în componență numeroase vo
leibaliste, membre ale reprezentati
velor naționale.

Printre teamurile care și-au dis
putat trofeul a fost și Penicilina 
Iași, singura echipă de volei ro
mânească, dintre cele înscrise anul 
acesta în competițiile continentale 
(„Cupa campionilor europeni** și 
„Cupa cupelor“), care a reușit să 
se califice în turneul final. ocu- 
pind, pînă Ia urmă, un merituos 
loc 3, după sextetele ȚSKA Mosco-

va și ȚSKA Sofia, și înaintea Wis- 
lei Cracovia.

Ar fi putut Penicilina să ocupe 
un loc superior celui pe care s-a 
clasat ? Răspunsul este afirmativ, 
confirmat de altfel și de antrenorul 
N. Roibescu la întoarcerea de la 
Lyon : „Dacă nu am fi ratat fina- 
lurile de set în partida cu ȚSKA 
Sofia, deși am condus In perma
nență, am fi fost pe locul doi în 
clasamentul final, pentru ci niei 
una dintre formațiile participante 
nu puteau avea pretenția să învin
gă pe ȚSKA Moscova, o echipă 
foarte puternică, cu un atac căruia 
cn greu i se poate face față”. O 
opinie asemănătoare a avut și Au
relia Ichim : ..Citeva greșeli comi
se, de noi, de fiecare dată spre fi- 
nalurile seturilor, au influențat ne
favorabil asupra moralului echipei, 
Inhibîndu-ne șj dînd. astfel, posi
bilitate adversarelor să ne depășeas-

CAMPIONATELE MONDIALE DE HOCHEI-GRUPA B
(Urmare din pag l)

că“. Ceea ce ne confirmă o nu 
prea veche constatare referitoare la 
psihicul labil al jucătoaielor Peni
cilinei o lacună care grevează, 
deseori, asupra evoluției de an
samblu a echipei.

Poziția ocupată de Penicilina este 
urmarea unei comportări onorabile 
a voleibalistelor ieșene, jocul lor 
fiind apreciat pozitiv de ziarele 
franceze și de către specialiștii pre
zenți la turneu. Totuși, randamen
tul scăzut al jucătoarei Florentina 
Itu, incomplet restabilită, a in
fluențat negativ atacul Penicilinei, 
care nu a mai avut forța de șoc 
cunoscută, deși, uneori, ea a fost 
suplinită de Cristina Popa, aflată 
în formă bună. S-au remarcat, tot
odată, Aurelia Ichim și Adriana 
Albis în special. în atac, precum și 
Ana Chirițescu, aceeași lucidă și 
neobosită coordonatoare.

Nu dorim să supraestimăm va
loarea locului 3 ocupat de Penici
lina, dar nu se poate ignora fap
tul că prezența in turneul final a 
permis voleibalistelor ieșene 
mularea unei experiențe 
ționale pozitive care, in 
putea constitui suportul 
formanțe superioare.

Gompetrțîa finală a fost domina
tă. indiscutabil, de ȚSKA Mascova. 
care s-a impus printr-un joc com
plet, principalul atu fiind, totuși 
atacul deosebit de puternic (în 
care a excelat Gureeva>. facilitat 
și de gabaritul impresionant al tu
turor jucătoarelor Forța ofensivă 
neobișnuită a echipei sovietice a 
determinat adversarele să pună 
accentul pe apărare, neavînd 
cest fel posibilitatea de a 
acțiuni eficace la fileu. Ce 
formații. TSKA Șefia șj Wsi* Cra 
cwia dispun de jucătoare tale 
cu esrperienti care praeri 
lei Biedem. î.esâ insufte 
omogene, penetrabile în

Revenind la volerbabste 
trebuie sâ spunem d kaewț 3 
oglindește totuși vatoarea lanu- 
tiei. Pncția secundă ar fi fa 
condițiile date, mai aproape 
realitate.

ISTANBUL, 24 (prin 
ții români participant! 
18-a ediție a Crosului 
se va desfășura miine 
orașul de pe malurile 
află la această oră In febra startului. 
Febră care, însă, și-a găsit in mod 
fortuit o prelungire In timp.delegații- 
le străine participante — Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia. România — aflînd 
abia aci. de la forul organizator, că 
întrecerile celor cinci probe din pro
gram urmează a se desfășura nu în 
cursul dimineții de duminică (cum 
fusesem informați), ci In cursul după- 
amiezii respective. Deci, după festivi
tatea de deschidere, ce va avea loc 
Ia ora 13,30, se va da startul In prima 
probă, cea de 1 000 m. pentru juni
oare. La ora 16 se va disputa ultima 
probă a actualei ediții a Crosului 
Balcanic, cea de 10 000 m, destinată 
seniorilor.

Din listele de Înscrieri (Grecia este 
singura 
încă la 
marcăm
Zlateva și Petrova (Bulgaria). Sus- 
najar (Iugoslavia), a juniorilor Jani- 
cevici (Iugoslavia) și Kanev (Bulga
ria), a lui Satov (Bulgaria) și Vuko- 
manovici (Iugoslavia) Ia tineret, a se
niorilor Jelev. Atanasov, Ivanov (Bul
garia), Svet, Kuzmanovici, Kovaci 
(Iugoslavia). Camer, Calemoglu (Tur
cia). Printre protagoniștii întrecerilor 
sperăm să se afle și atleții români 
Liliana Leau. Viorica Neagu (juni
oare), Gh. Ghipu, N. Onescu (juni
ori), F. Șandru (tineret). Natalia An
drei, Maria Linca, Rafira Fița (seni
oare), N. Mustață. I. Cioca (seniori).

Vremea este excelentă pentru cros, 
acum, la Istanbul: soare șl o tem
peratură de 7—8 grade.

Speranțele In reeditarea succeselor 
de anul trecut, de la Atena, animă 
delegația sportivilor români ca
zată la Tarabyaoteli, chiar pe malul 
Bosforului

la cea de 
Balcanic, 
(azi n.r.) 
Bosforului,

tară care nu și-a anunțat 
această oră concurenții) re
prezenta atletelor senioare

aeu- 
compeți- 

viitor, va 
unor per-

Selecționata divizionară

atent în apărare, închizînd culoare
le de șut al adversarilor, pe care 
practic nu i-a lăsat să se miște spre 
poarta lui Netedu (cu excepția fi
nalului reprizei secunde). Liniile de 

■ atac (îndeosebi cea a tinerilor Cos
tea, Tureanu, Axinte), au fost active 
și agresive, colaborînd cu randa
ment sporit în defensivă. Cu un alt 
portar în față, cu siguranța multe 
dintre ocaziile create de atacanții 
români ar fi fost finalizate.

Repriza întîi a fost destul de e- 
chilibrată și deși șapte minute am 
avut superioritatea numerică (Takao
— 5 min. și Kurokawa — 2 min., 
erau eliminați) scorul n-a putut fi 
totuși deschis deși au fost destule 
situații. In repriza secundă echipa 
noastră domină net și în momentul 
în care Kurokawa era din nou eli
minat (min 30). Tureanu șutează 
din lateral și pucul intră în gol. în 
sfirșit, 1—0 ! După cîteva minute 
Pană ratează o mare ocazie. în ul-

• tima repriză, japonezii acționează cu 
multă vigoare, fac presing, dar echi
pa noastră izbutește să facă față 
foarte bine acestei situații. După 
ce Huțanu trage în bară, o acțiune 
de toată frumusețea a lui Tureanu 
îl pune în situație de șut pe Costea. 
Acesta trage. Otsubo respinge, trage 
din nou Axinte. o nouă respingere 
și în ultimă instanță Costea izbu
tește. prlntr-o pădure de picioare, 
crose și mtini, să îmningâ pucul tn 
poartă : 2—0 (min. 49). Ultimul gol 
& fost realizat de Bașa (min. 57) dar 
meritul revine, poate în egâiă mă
sură, și lui Gheorghiu, pornit pe 
Contraatac și fentei cu care l-a scos 
din poartă pe Otsubo.

Au arbitrat bine Kampala (ft. F. 
feermania) și Sepponen (Finlanda).

După consumarea a numai două 
din cele Wte etape ale întrecerii 
din cadrul grupei B a campionatu- 

. lui mondial de hochei, este, desigur, 

. încă prea devreme ca cineva să 
poată trage niște concluzii defini
torii asupra competiției. Și totuși
— chiar dacă. In zilele următoare, 
situația se va schimba — există un 
fapt care n-a putut trece neobser
vat atenției celor de aici, ca și, 
fără îndoială, celor mai mulți din-

- tre iubitorii hocheiului de pretutin
deni. Ne referim Ia scorurile foarte 
strînse cu care s-au încheiat a- 
proape toate partidele desfășurate 
pînă acum. în această privință, nu 
știm să fi fost prea multe ediții 
ale acestei .
prilejuit o asemenea încrîncenare 
de forțe, asemenea rezultate cam 
pe... muchie de cuțit. Două exem- 
ple; de vineri : americanii au ter
minat Ia egalitate (6—6) cu iugo
slavii dar rezultatul îi nedreptățeș
te pe europeni. în timp ce austrie
cii au trecut prin emoții cumplite 
pi na ă se fi văzut învingători în 
partida cu italienii (6—5> !

Cîteva cuvinte despre aceste în- 
tilniri. Iugoslavii au început foar
te puternic, în viteză, agresiv, în 
forță. Această manieră modernă de 
a acționa i-a surprins pe hocheiștii 
americani, pur și simplu îngenun-

chiați de jocul cu corpul al ad
versarilor. S-a văzut, mai cu sea
mă în prima repriză, că tinăra for
mație a S U A. nu are o 
chiar atît 
considera, 
modest la 
fel. după 
scorul era 
zentativei _ 
zintă în net progres fată de evo
luțiile precedente. în repriza a 
doua am asistat Insă la o presiune 
puternică a americanilor care au 
egalat scorul în ultima repriză iu
goslavii au cendus cu 6—5. au fost 
egalați și nu a lipsit mult sâ fie 
învinși, deși, repetăm, ar fi fost 
cu totul nedrept Formația S.UA. 
a beneficiat de un șut de penalitate 
ratat de Ness.

tn partida vedetă, spectatorii din 
Graz au asistat la o adevărată lo
vitură de teatru. Constienți că cele 
două puncte puse în joc le sînt ab
solut necesare, jucătorii aus—ieri
au intrat pe gheață hotărî»; să r.u 
le scape. De aceea ei au dorit sâ 
facă totul dar, cum se mai Întâm
plă. nu le-a reușit nimic ? _în 
schimb, italienii duoă ce l-au ani
hilat pe cel mai puternic adversar 
(Puschnlg), au putut acționa ms« 
dezinvolt și profitind de cîteva 
crase greșeli ale portarului Prc- 
haska au luat conducerea cu 3—0 
făsînd impresia că meciul este ca 
și jucat. După pauză insă gazdele 
au avut șansa ca. în primele 40 de 
secunde, să reducă din scor și încu
rajați frenetic de spectatori au ac
ționat mai clar, mai lucid suou- 
nîndu-$i partenerii la o pres: ne 
extremă. Puschnig a putut acțio
na și el maj în voie și scorul re
prizei le-a fost net favorabil • 
5—1 i tn ultima treime a partidei 
italienii au egalat la cinei, dâr eu 
rriâl puțin de două minute Înaintea 
fluierului final au pierdut 
da ! Marcatorii : Zinl — 2 Pnsch- 
nig — 2, Felfernle ș< Mover nen- 
tru Austria. Bcnvenutti. De Toni. 
Dinsam. Maste] șj Verocaj pentru 
Italia.

a narare 
de redutabilă cum se 
portarul Reagan fiind 
șuturile pe jos. In acest 
primele 20 de minute 
favorabil, cu 4—1. repre- 
Iugoslaviei. care se pre-

CAMPIONATELE EUROPENE
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competiții care să fi
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5" seria sa, dispunînd, printre alții, de ti
tularul’categoriei, Gheorghe Dum
bravă (I.E.F.S.), înainte de limită 
(ippon).

Unii dintre sportivii cunoscuți fi
ind învinși de cei care au ieșit capi 
de serie, au beneficiat de șansa 
de a lupta și în recalificări Alții în
să — _ și aceștia au fost cei mai 
multi — ău părăsit competiția:

In finala categoriei mijlocie, s-au 
întilnit Ionel Lazăr (C.S.M. Sibiu) și 
Ion Moraru (Șc. sp Unirea lași) Reu
șind să finalizeze o aruncare peste 
umăr (seoi-nage), Lazăr a acumulat 
un avantaj minim, totuși suficient 
pentru a primi decizia de învingător

mai

de baschet a României
Israel 83-85

TEX AVTV. 24 (Agerpres). A 
doua Intîlnlre de baschet masculin, 

divizionară a 
Israelului s-a 

limită a re- 
85-«i 

două 
domi- 
ceade

Israelului a 
ire petemi-ă. datorită 
perat handicapul. Co- 
a fost înscris, cu trei 

final de 
oaspeți, 

au fost 
Tarău 17

încheiat
Cele două concursuri importante 

desfășurate la Rotterdam (campio
natele europene) și la Richmond 
(meciul S.U.A. — U.R.S.S.) au re
prezentat, în același timp, atit punc
tul, de vîrf cit și sfîrșitul — practic
— al sezonului atletic indoor inter
național 1973, întrucît în California 
au și debutat întrecerile în aer li
ber, iar în Europa începe acum 
pregătirea lor.

Ce ne-a arătat acest sezon 
care-1 putem considera, deci, 
cheiat ? Destul de puține lucruri 
spectaculoase, trebuie s-o recunoaș
tem. A fost un sezon destul de șters, 
destul de palid, care ni se pare — 
după o opinie personală — mai slab 
decît precedentele 2—3 sezoane hi- 
vernale. Au existat, este adevărat, 
ca întotdeauna, rezultate de mare 
valoare, dar ele s-au produs cu 
deosebită parcimonie, iar concursu
rile de anvergură au fost doar cele 
amintite la început.

Și-au pierdut, oare, concursurile 
de sală pozițiile cucerite în ultimii 
ani sau această lipsă a spectaculo
sului — pe care l-am fi bănuit un 
atribut specific indoor-ului — este 
pasageră, ciclică și se datorețte ex
clusiv faptului că 1973 este an post- 
olimpic ? Adevărul este, poate, un
deva la mijloc. Sezonul 1973 a 
venit la foarte puține luni după ma
rea încleștare olimpică. Unii dintre 
protagoniștii anului-record 1972 se 
mai află încă In perioada de refa
cere și recuperare după tensiunea 
de 4 ani a ciclului olimpic, alții 
abia au reînceput pregătirea și au 
concurat în sezonul de sală fără 
a-și fixa obiective de performanță
— lista lor ar fi interminabilă — 
iar alții s-au despărțit pur și sim
plu de atletism (sau de amato
rism...). La fel de adevărat este și 
faptul că întrecerile pe teren aco
perit presupun — ne referim la 
«itleții cu blazon, care nu doresc 
să-l păteze — o pregătire specifică, 
o alcătuire specială a ciclului de 
antrenament. Este greu — conside
ră o parte a marilor campioni — 
să pregătești la fel de bine două 
sezoane intr-un singur an, cu două 
perioade prelungite de formă maxi
mă. Așa că. independent de Jocurile 
Olimpice, există atleți care renunță 
tn mod obișnuit la concursurile de 
sală

Sîntem înclinați totuși să afir
măm că sezonul 1973 a fost unul 
particular, care nu poate defini vi
itorul — roz sau dimpotrivă cenu
șiu — al „miniatletismului", și să 
credem că renunțările de partici
pare sau relativa penurie de super- 
performanțe trebuie puse în pri
mul rînd pe seama relaxării post- 
olimpice Acest lucru a fost vizibil 
la cel mai mare concurs al sezonu
lui : campionatele europene. La 
Rotterdam, la aproape toate probe
le din programul întrecerii au lip
sit cel puțin 2-3 atleți a căror va
loare — recunoscută — le-ar fi dat 
dreptul la locuri pe podium, iar 
marea majoritate a performanțelor 
învingătorilor au fost mai slabe 
decît cele obținute la Grenoble în

Pe pista indoor de la Richmond, după încheierea meciului lor, atleții 
americani și sovietici au ejectuat un iar de onoare, salutind publicul
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punctul forte al americanilor I — 
dar rezultatele de acolo, în general 
de valoarea celor de la Rotterdam 
sau, la unele probe, chiar mai sla
be, demonstrează că pentru a se 
obține performanțe de valoare în 
sală sînt necesare mai mult de 1—2 
concursuri.

Se pare că nu toți așii au fost 
dispuși Ia acest efort, dar, așa cum 
spuneam, ezitarea lor este justifi
cată. La vară, însă, vor trebui a- 
părate anumite poziții și „firme", 
pe care mulți dintre outsiderii o- 
limpici le-au zdruncinat și la care 
aspiră, probabil, și generația mai 
tînără, ale cărei vîrfuri le vom ve
dea Ia Montreal.

Vladimir MORARII

1972. Vom auzi însă cu siguranță, 
la vară, vești mai multe despre 
Borzov, Saneev, Tarmak, despre 
Drehmel sau Nordwig, despre Men- 
nea sau Isaksson, despre Monika 
Zehrt sau Heide Rosendahl, și des
pre multe alte vedete ale anului o- 
limpic, pentru care sezonul de iar
nă ’73 n-a însemnat nimic, sau a- 
proape nimic.

Există și excepții, care ar putea 
să ne contrazică, dar puține, foarte 
puține. Ele s-ar numi, în primul 
rînd, Iordanka Blagoeva și Emile 
Putteman6, ambii învinși la J O., 
— dar care, ulterior, s-au revanșat, 
tntrînd în posesia recordurilor mon
diale în aer liber și care au obți
nut. apoi în sală performanțe a- 
propiate celor realizate, afară, după 
Olimpiadă.

Destul de puține sînt și numele 
noi relevate de concursurile acestei 
ierni, care au parafat mai degrabă 
revenirea la cel mai ridicat nivel a 
unor atleți de prim ordin, care a- 
vuseseră diverse probleme In anul 
olimDÎc (Woods, Dionisi, Smith, 
chiar Corbu etc.), sau progresul al
tora, considerați pînă nu demult în 
eșalonul secund (Rosemarie Wits- 
chas, Stevka Iordanova. Elena Fi- 
bingerova etc.).

O situație specială în ceea ce pri
vește elita atletismului sovietic. In
tr-un meci care tinde să capete tra
diția și mai ales ambiția meciuri
lor din aer liber, sovieticii au cîș- 
tigat la Richmond — surprizător, 
datorită bărbaților, pînâ mai ieriEmawd FAN7A.NEAMJ
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TELEX
La Montreal s-a desfășurat dubla IntîH 
nlre internațională de atletism dintre seJ 
lecționateje Canadei și URSS. In ambel® 
întîlniri, victoria a revenit oaspeților 7 
la masculin, scorul a fost de 150—114 
puncte, iar la feminin de 57—47 puncte. 
La săritură în înălțime, a cîștigat atle
tul sovietic Abramov cu 2,2i m, iar pe 
locul doi s-a clasat canadianul Claude 
Ferrange, cu același rezultat. în proba 
masculină de 50 yarzl, primul a fost 
Korneliuk (URSS) cu timpul de 6,0. No- 
senko (URSS> a terminat învingător în 
proba de 400 m plat cu rezultatul de 
50,6. McLaren (Canada) s-a clasat pe 
primul loc la 3 000 m, fiind cronometrat 
tn 8:10,2.

într-un meci Internațional feminin de 
handbal, la Bratislava, echipa Ceho
slovaciei a învins cu scorul de 20—15 
(11—7) reprezentativa Suediei, intr-un joc 
contînd pentru preliminariile campiona
tului mondial. Matlsova a înscris 6 go
luri. Din echipa suedeză s-a remarca» 
Carlsson, autoarea a 7 goluri.

La Sofia, In meci retur pentru prelimi
nariile campionatului mondial feminin 
de handbal, selecționata URSS a între
cut cu scorul de 12—10 (6—4) echipa Bul
gariei. învinse și în primul joc (scor 
17—7), handbalistele bulgare au fost 
eliminate din competiție.
■
Contînulndu-61 pregătirile tn vederea 
campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), reprezentativa Ceho
slovaciei a susținut te Frag» un meei 
de verifieare cu formația Finlande!, ’o- 
eul s-» încheiat cu un rezultat de egali
tate : S—s (0-0, 1-S. 1-0). Au mareat: 
GUnlta șl Farda, reapecttv Ketola șl Bu- 
tlnen.

La Varșovia s-a disputat întnnlrea inter
națională amicală de hochei pe gheață 
dintre echipa reprezentativă a Poloniei 
și selecționata secundă a URSS. Partida 
s-a încheiat la egalitate s 1—I (0—1. 
1—0. 0_0). Oaspeții au deschis scorul 
prin Popov, Iar gazdele au egalat prin 
punctul realizat de Hovanee.
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• — Valeria Bufanu 
performanță care ar 
nou record mondial, dar 
întrunește
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Franța 
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Cupa Europei Ia schi a programat Ia 
Gourette (Franța) o probă masculină de 
slalom uriaș, în care victoria a revenit 
sportivului cehoslovac Miloslav pazout 
cu timpul de 2:41,60. Pe locurile urmă
toare s-au clasat elvețianul Manfred 
Jakober 2:41.62, italianul Giuliano Bes
son 2:42,58 și francezul Henri Brechu 
2:42.76. tn clasamentul individual mas
culin al Cupei Europei, continuă să con
ducă Fausto Rădici (Italia) cu 191 p.

In prima zi a campionatelor universitara 
de natatle ale SUA (întrecerile se des
fășoară în bazin de 25 yarzl la Knoxville 
(Tennessee), Steve Furnlss a cîștigat pro
ba de 200 y mixt cu performanța de 
1:51,38. Pe locul secund s-a situat Garry 
Halt 1:52.05. In cursa de 500 y liber, vic
toria a revenit cunoscutului recordman 
John Kinsella, cronometrat în 4:27,59, 
urmat de John Tingley 4:29,03. John 
Trembley și-a adjudecat victoria în pro
ba de 50 y liber cu timpul de 20:33.

Bulgarla 
RDG
Bulgaria 
Polonia

— în 
euro- 
(gru-

MOSCOVA, 
ziua a 4-a a 
pean de hochei pe gheață 
pa A), rezervat echipelor de ju
niori. competiție care se desiăscară 
pe patinoarul acoperit din Lenin
grad, reprezentativa UR.S.S. a în- 

- vins cu scorul de 10—2 (6—1, 1—0.
3—1) selecționata Elveției. In cea
laltă partidă s-au întilnit echipele 
Cehoslovaciei și R. F. Germania 
Victoria a revenit cu scorul de 7—3 
(4—1. 2—1. 1—1) tinerilor hocheiști 
cehoslovaci.

în clasament, pc primul loc se 
află selecționata U R.S.S. cu 6 punc
te (din trei meciuri), urmată de 
Cehoslovacia — 5 puncte (din trei 
meciuri). Suedia — 3 puncte (din 
două meciuri) etc.

24 (Agerpres). 
campionatului

(2,25 m)
SUA
SUA
Ung.

Csaba Dosa 
prăjină (

Smith 
Dionisi 
Ziegler
Nichifor Ligor

(5,49 m)
SUA 
Italia
RFG

4:16.1 
4:16.3 
4:16,6

RFG 
URSS 
URSS

<.o

Finlandezul Raimo Miettinen 
dftigat — afa cum am anunțat — 
proba de corni .nald nordică din ca
drul Festivalului schiului de la Hol- 
menkollen Ia:ă-l pe învingător iu 
timpul cursei de 15 km. care i a 
adus locul I in clasamentul gene
ral al combinatei
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DE JUDO PE 1973

PE TERENURILE DE TENIS
WASHINGTON. - In sferturi de 

finală. Ilie Năstase l-a eliminat 
cu 6—2, 6—3 pe jucătorul grec Ni
kola Kalogheropoulos. K. Meiler 
(R F.G.) a oispus cu 6—3. 5—7. 6—4 
de americanul P. Gerken, iar J. 
Fassbender (R.F.G.) a cîștigat cu 
6—4, 6—4 jocul cu Billy Martin 
(S.U.A.)

lumbia contînd pentru ' semifina
lele zonei nord-americane a „Cu
pei Davis“. După prima zi, scorul 
este de 2—0 în favoarea gazdelor 
Ramirez l-a învins cu 6—3, 6—8,
6— 4, 6—2 pe Molina, iar Loyo 
Mayo a cîștigat cu 5—7. 6—2, 6—3,
7— 5 în fața lui Velasco.
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_ ______  __ rezultatul
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Cioltan
•) — în paranteze, recordurile mon

diale indoor.

La Reykjavik s-a disputat lntllnirea a- 
micalâ de handbal dintre selecționatele 
masculine ale Islandei și Norvegiei. Par
tida s-a Încheiat cu un rezultat de ega
litate : 15—15 (8-8).■
Numeroși spectatori au urmărit la Bula
wayo (Rhodesia) meciul internațional a- 
mical de hochei pe iarbă dintre echipele 
Rhodesiel și R.F. Germania. Ooaspeții 
au obținut victoria cu scorul de 5—1 
(4-1).

prin yusei-gachi Lupta pentru titlul 
de campion la semigrea, dintre Du
mitru Alexandru (Dinamo Brașov) șl 
Ion Herman (Politehnica București) — 
ultimul ajuns, prin recalificări, In fi
nală — a fost extrem de echilibrată 
Cu toate că Herman a atacat mai 
mult, procedeele sale tehnice au fost 
cotate mal slab decît cele ale adver
sarului și astfel victoria prin yusei- 
gachi 1 s-a atribuit, ca și In turul 
doi, brașoveanului. Ultima partidă de 
la grea. Tiberiu Solomon (Șc. sp. 
M. Ciuc) — Gheorghe Dumbravă 
(I.E.F.S.), a luat sflrșit în numai două 
minute. Solomon a executat impeca
bil o secerare a coapsei din exterior 
(hary-goshi) șl a obținut ippontil.

Clasamentele finale: cat mijlocie: 
l .IONEL LAZAR (C.S.M. Sibiu) —

campion republican. 2 Ion Moraru 
(9c. sp Unirea Iași). 3. Alexandru 
Totb (C.S.M. Sibiu) și Constantin 
Sauciuc (Șc. sp. Unirea Iași); cat. se
migrea : 1 DUMÎTRU ALEXA SD ’ 
(Dinamo Brașov), — campion republi
can, 2. Ion Herman (Politehnica 
București) 3. Gheorghe Boșcu (Rapid 
București) și Cristian Nicolau (A.S A. 
Tg. Mureș), cat grea : 1. TIBERIU 
SOLOMON (Șc. sp Miercurea Ciuc), 
— campion republican^.
Dumbravă (I.E.F.S.), 3. Eugen 
(Universitatea Cluj) 
(C.S.M. Sibiu).

Astăzi, de la orele 
vor disputa întîietatea 
categoriile ușoară (63 
cie (70 kg) și open (toate categoriile).

ATLANTA. — în
lor de finală, Rod 
o dificilă victorie.

în fata lui 
partide: Drysdale — 

6—3: Richey — Stone 
Smith — Parun 6—4,

7—5, 
în celelalte 
Maud 6—2,
6—2, 6—1 :
3—6, 6—3.

cadrul sferturi- 
Laver a obținut 
cu 6—4, 4—6,
Dick Stockton

■ ULTIMELE ȘTIRI «ULTIMELE REZULTATE" ULTIMELE ȘTIRI

SZOSZDA CONDUCE IN 
„TURUL ALGERIEI"

ELENA MOIȘ PE LOCUL DOI 
LA SOFIA

BANKS Șl STILES 
IN 11-le ANGLIEI I

și Ion

Gheorghe 
N aghi 
Buzic

17, tși9,30 și 
finaliștii de la 

kg), semimijlo-

MERRIFIELD.— Rezultate: Rose- 
wall — Metreveli 
ker — Moore 6—4, 
Crealy 6—2, 0—6, 
Cox 6—3, 6—4.

6—4, 6—2: Ok-
6—4; Taylor —
6—3; Ashe — 

X

CIUDAD DE MEXICO. — A în
ceput meciul de tenis Mexic — Co-

Cea de-a 5-a etapă a Turului ciclist 
internațional al Algeriei disputată in
tre Saada și Biskra de-a lungul a 170 
km a fost cișttgată de rutierul sovietic 
Valeri Linaclov. cronometrat în 3h 43:17. 
El a dispus la sprintul final de polone
zul Lis și de vest-germanul Weubez. Gro
sul plutonului. în care se aflau și cicliș
tii români, a sosit cu o intîrziere de 
10 sec.

In clasamentul general Individual con
tinuă să conducă polonezul Szczda.

După prima zi a concursului internațio
nal de patinaj artistic, care se des
fășoară la Sofia, la startul căruia sînt 
prezenți concurenți din Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană, R. F. Germa
nia. Polonia. România și -U.R.S.S., spor
tiva româncă Elena Molș ocupă locul 
doi cu 46,27 puncte. pe primul loc 
se află reprezentanta R. D .Germane, 
Kerstin Stoltitz. cu 41,27 puncte (locuri 
superioare la arbitri ».

Antrenorul echipei de fotbal a Angliei, 
Alf Ramsey, a selecționat lotul 
care va alcătui echipa, care, la 10 
lie, va evolua la Gibraltar intr-un 
demonstrativ. Printre selecționați 
rează și vechii internaționali 
Banks — complet refăcut după 
dentul de automobil — și Nobby Stiles. 
Din lot mai fac parte Burnett, Springett. 
Lock, Went, Paine, Francis, Sunley și 
alții.

din 
apri- 
meci 
figu- 

Gordon 
acci-
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