
IERI, AU CONTINUAT

WCRARHE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

Lucrările Sesiunii a Xl-a a ce
lei de-a VI-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale au continuat 
aîmbătă.

în sală, alături de deputați, erau 
prezenți numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, con
ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, 
ai oamenilor muncii, 
ale vieții economice, 
culturale, ziariști.

La sosire în sala

reprezentanți 
personalități 
științifice și

de ședințe, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat au fost întîmpinați de depu
tați și invitați cu puternice aplauze, 

în lojile oficiale au luat loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Emil 
Bodnaraș, Manea Mânescu, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ili3 Verdeț, Maxim 
Berghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumi
tru Popescu, Leonte Răutu, Gheor
ghe Stoica, Vasile Vîlcu.

La discuția generală asupra pro
iectelor de lege privind Planul na
țional unic de dezvoltare economi- 
co-socială a Republicii Socialiste

România și Bugetul de Stat pe 
anul 1974, au mai luat cuvîntul 
deputății : Gheorghe Cioară, prim- 
secretar al Comitetului Municipal 
București al P.C.R., Nicolae Rădu- 
cu, directorul Combinatului de pre
lucrare a lemnului Suceava, Petre 
Dănică, prim-secretar al Comitetu
lui județean Vîlcea al P.C.R., Mi- 
trana Predescu, inginer la coope
rativa agricolă de producție Go
goșii, județul Mehedinți, Gheorghe 
Cocoș, adjunct al ministrului ener
giei electrice, Constantin Ama- 
riei, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean Vaslui, Stelian 
Iancu, directorul Șantierului naval 
Giurgiu, Nicolae Cristea, directo
rul Institutului de cercetări foraj- 
extracție Cîmpina,' Ion Maldet, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
municipal Reșița.

După discuția generală, proiec
tul de lege privind Planul național 
unic de dezvoltare economico-so- 
cială a Republicii Socialiste Româ
nia Pe anul 1974 a fost dezbătut 
pe articole și aprobat prin vot 
secret de Marea Adunare Națională

De asemenea, Marea Adunare

Stat, a pre- 
proiecteie de 
decretelor cu 
de Consiliul

Națională a dezbătut pe articole 
și apoi a aprobat, prin vot secret, 
Legea Bugetului de Stat pe anul 1974. 

în continuare, La următorul 
punct înscris pe ordinea de zi, to
varășul Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de 
zentat expunerea la 
legi pentru aprobarea 
putere de lege emise
de Stat pînă la deschiderea actu
alei sesiuni a Mari; Adunări Na
ționale. Tovarășul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei juridice, a 
prezentat raportul comisiilor per
manente ale MAN care au exami
nat proiectele de legi supuse spre 
aprobare.

Marea Adunare Națională a a- 
probat prin vot secret, cu buletine, 
decretele cu putere de lege 
de Consiliul de Stat.

Prima parte a lucrărilor 
nji a Xl-a a luat sfîrșit..

i Data reluării lucrărilor în 
ță plenară va fi anunțată la timp. 
Comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale vor examina 
proiectele de legi ce urmează a fi 
supuse spre dezbatere în viitoarele 
ședințe plenare, și vor îndeplini 
celelalte însărcinări ce le revin.

emise

sesiu-

ședin-
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în primul joc international de hochei al sezonului

deși

ROMÂNIA BULGARIA 4-0
Partida inaugurală a sezonului 

internațional de hochei în Capitală 
a opus, aseară, pe patinoarul arti
ficial acoperit „23 August", forma
țiile României și Bulgariei.

Pentru ambele, meciul — 
amical — avea importanță, făcînd 
parte din programul de pregătire 
în vederea participării la grupele 
B și, respectiv, C ale campiona
tului mondial.

Victoria a revenit echipei noastre 
cu 4—0 (2—0, 1—0, 1—0), la capă
tul unui meci de nivel tehnic nu 
prea ridicat dar disputat, totuși,

INIȚIATIVA - CHEIA SUCCESULUI!
DAR ACEASTA CHEIE TREBUIE

SĂ ȚI-0 FACI SINGUR!
• Președinți și
cum se traduc

secretari de asociații sportive ne vorbesc despre modul 
In viață prevederile Hotăririi Plenarei C. C. al P. C. R. 

din 28 februarie 2 martie a. c

Foto : N. DRAGOȘ

Din nou pe pîrtii!...

ÎN PAGINA A 3-A : Pregătiri pen
tru primele stapțuri in „CUPA 
TINERETULUI"

„CUPA CARPAȚI" 
LA POPICE

SI IULIU BICE

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA51 SPORT
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din între- 
în funcție 
de condi-

în asociațiile sportive 
prinderi și instituții — 
de specificul muncii și 
țiile de care dispun acestea — ac
tivitatea de atragere a tinerilor și 
tinerelor în practicarea exerciții
lor fizice, a mișcării în general, 
acțiunile întreprinse pentru ame
najarea unor baze sportive simple, 
procurarea de echipament și alte 
materiale — îmbracă forme 
cele mai diverse.

Cu atît mai bune pot fi 
țațele în domeniile amintite, 
asociația sportivă se 
sprijinul 
tive, este permanent îndrumată 
comitetele sindicatelor.

O discuție purtată, recent, 
ci ți va președinți și secretari 
asociații ne-a relevat resursele 
care dispune mișcarea 
sportivă de masă, educația fizică 
în general, „activități de interes 
național, care reprezintă o parte 
componentă a procesului de educare 
comunistă a tineretului, a mase
lor largi de oameni ai muncii" —, 
cum se precizează în Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie—2 martie a.c.

Am relatat, și cu alte prilejuri, 
despre condițiile create muncitoa
relor de la fabrica „Someșul" din 
Cluj pentru a practica exercițiile 
fizice. Secretarul asociației sporti-

dintre

rezul- 
cu cît 

bucură de 
conducerilor administra- 

de

CU 
de 
de 

noastră

Bella Iordache, ne-a oferit cîte- 
amănunte

ve, 
va 
sînt de natură

„Problemele 
carea sportivă 
re ca a noastră, unde lucrează cîte- 
va mii de muncitoare, sînt multe, 
astfel că ele nu pot fi epuizate in
tr-un dialog succint. De aceea mă 
voi referi la trei aspecte: spri
jinul primit din partea conducerii 
întreprinderii pentru amenajarea 
bazei materiale, introducerea gim
nasticii în pauza de producție și 
crearea de condiții membrilor fa
miliilor muncitoarelor 
rilor, copiilor acestora 
sebit, de învățare și 
sportului. Ințelegînd 
al sportului, descifrîndu-i 
educativă, directorul întreprinderii, 
tovarășul IOAN SOLMO, consi
deră crearea de condiții optime 
practicare a exercițiilor fizice 
fiind strîns legate de procesul 
producție. Supravegheată zi de 
de directorul întreprinderii, îndru
mată de organizația de partid, a- 
sociația sportivă a mobilizat mun
citoarele la amenajarea unei baze 
sportive chiar în vecinătatea între
prinderii. Cu munca lor voluntară, 
cu materiale procurate din resur
se neluate în seamă de mulți alții: 
deșeuri și confecționarea de stîlpi, 
plase etc. de muncitori în timpul 
lor liber — am reușit să avem o

care, indiscutabil, 
să suscite interes : 
ce le ridică miș- 
într-o întreprinde-

și muncito- 
în mod deo- 
practicare a 
rolul social 

latura

de 
ca 
de 
zi

microbază formată din terenuri 
de handbal, volei, baschet, tenis, 
o popicărie cu 4 piste, două ba
zine de înot.

Deocamdată, 2 000 dintre munci
toarele noastre practică, în fiecare 
zi, cîte 10 minute de gimnastică 
în pauza de producție. Intrucît nu 
aveam condiții de introducere a 
acestei forme de mișcare în toate 
secțiile, am apelat la sprijinul 
specialiștilor solicitîndu-j să stabi
lească priorități. în secțiile stabi
lite de un grup de profesori de 
educație fizică și de medici, s-a 
căzut de acord ca la ora 11 să 
înceapă „repriza" de gimnastică. 
Este ora cînd curba efortului fizic și 
psihic a ajuns la limita cea mai 
de sus și, în consecință, se impu
nea găsirea „medicamentului" re
laxant și reconfortant. Dispunem 
de date din care rezultă că după 
10 minute de gimnastică procesul 
de producție reîncepe cu aceleași 
rezultate bune care se obțin Ia pri
mele ore, cînd forțele muncitoare
lor sînt proaspete.

In vara acestui an 150 de copii 
ai muncitoarelor au învățat să 
înoate, 50 de copii s-au inițiat în 
tainele tenisului. Cei mai mici din-

Ion GAVRILESCU

în viteză și cu multă ambiție de 
ambele părți.

Selecționata română a dominat 
în majoritatea timpului, dar oas
peți^ s-au apărat cu dîrzenie, 
luptînd cu un elan exemplar pen
tru rezolvarea fiecărei situații cri
tice de Ia poarta lor. ’

în prima parte, gazdele au în
scris de două ori prin Tureanu 
(min. 11) și Nistor (min. 14), bene
ficiind în ambele momente de su
perioritate numerică. Mai ales în 
ultimele 5 minute ale acestei re
prize, formația română a mani
festat o netă superioritate pe 
gheață dar a ratat foarte mult.

în treimea a doua, chiar la în
ceput (min. 23), Gheorghiu majo
rează scorul, finalizînd o frumoa
să combinație de atac, după care 
meciul și-a pierdut din ritm. La 
fel s-au petrecut lucrurile și în ul
timele 20 de minute cînd, după ce 
Gh. Huțanu a stabilit scorul final 
(min. 52), partida părea... gata în
cheiată.

Din păcate, ultimele 5 
au fost presărate de 
La un moment dat 
niei avea 4 jucători 
formația oaspete 3,
luînd în cîte 3 jucători de cîmp. 
La aceasta au contribuit cîteva

minute 
neregularități. 
echipa Româ- 
eliminați, iar 
ambele evo-

Atac al hocheiștilor români la poarta formației bulgare.
Foto: I. mihAICA

greșeli și încurcături făcute de ar- 
bitrii-cronometrori de la băncile de 
penalizare.

Jocul a fost condus de cuplul 
român FI. Gubernu —O. Barbu.

Astăzi,. de Ia ora 17, are loc 
partida revanșă, la care intrarea 
elevilor este liberă.

Călin ANTONESCU

AZI, ETAPA A XVI-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

DERBYUL STEAUA - UNIVERSITATEA CRAIOVA
DOMINA PROGRAMUL CELOR 9 MECIURI

1

glumit deMeteorologii n-au mal... _
data aceasta. Ne-au spus-o oă iarna e 
pe undeva pe aproape și, lată așa a 
fost! Sezonul fotbalistic se va încheia, 
deci, pe „gazoane de nea”, în condiții 
nu tocmai favorabile. Federația n-a vrut 
să „supună" echipele la eforturi supli
mentare, pe terenuri bune și timp fru
mos, și acum ele se găsesc în fața altor 
condiții, incomparabil mai., reci. Dar 
așa s-a planificat, așa se joacă.

Programul celor nouă jocuri, de azi 
e dominat, desigur, de partida din Capi
tală. în care Steaua întilnește pe Uni
versitatea Craiova, adică o confruntare 
între locurile 1 și 3. Probabil că mili
tarii n-au uitat de acel 2—6 din primă
vară și acest fapt sporește interesul față

de joc, mai ales că oaspeții vin acum 
să-și apere și onoarea de lideri autori
tari și campioni de toamnă. Meciul de 
azi va avea implicații serioase șl pentru 
retur, căci, ori se apropie Steaua de li
der (șl nu numai ea), ori se detașează 
Universitatea și va avea un retur mai 
liniștit. Cu gîndul la acest meci, la mica 
distanță, Dinamo joacă la ea acasă, cu 
Jiul, într-o partidă, care, privită prin 
prisma locurilor din clasament și a vic
toriei Jiului la Cluj (în fața Iul „U“), 
capătă valențe în plus.

Dar, vorbind de poziția 
care joc nu are importanța 
Ploiești, de pildă, Petrolul - 
speranțe — va încerca în ...
studenților clujeni să-șl continue dru- 

ascendent, deschis de “,-i
și

CLASAMENTUL

MARGARETA BORDEI 
ÎNVINGĂTORI/

Ajunsă la a Vil-a 
Carpați" la popice 
care a ini t at în tradiția 
confruntări internaționale din are
na mondială — reunește de data a- 
ceasta un număr .record de parti- 
cipanți din nouă țări : Bulgaria. Ce
hoslovacia, R. D. Germană, R F 
Germania, Iugoslavia, Polonia, Un
garia, Suedia și România. întrece
rile 
ința 
si 'e 
bile

în
cursul dimineții, au evoluat o serie 
de tineri popicari români, promo- 
■..■ți în loturile naționale de se- 
•nioare și seniori, precum ;;i sporti
vii polonezi și bulgari. Pe cele 
două piste automatizate ale sălii 
și-au disputat întîietatea fetele. In 
vervă deosebită, bucureștear.ea 
Margareta Bordei a acționat cu si
guranță, reușind să înscrie pe ta
bela de marcaj <t> cifră de valoare 
mondială : 444 p. d. Ea ar fi putut 
înregistra un rezultat superior, dar 
a tras de cinci ori în... gol la man
șele „izolate". De asemenea, în re
venire de formă, mureșeanca Ana 
Albert-Ianoși a reușit să depășească 
granița celor 400 p. d.. ratînd doar 
două lovituri din cele 100. Printre 
animatoarele reuniunii inaugurale 
s-au mai numărat Elena Birligea, 
Florica Filip și Vasilica Pințea, au
toare a unor cifre între 390 și 400 
p. d. Cu o tehnică mai rudimentară 
Janet Vasilieva (Bulgaria) și Gra

ediție, „Cupa
— competiție 

marilor

au început ieri pe arena Vo- 
din Capitală, cu probele da
de 100 bile mixte femei și 200 
mixte bărbați.
prima reuniune, desfășurată în

zyna Dworzak (Polonia) au spart 
la „pline” și au rezolvat cu mare 
greutate figurile rămase la „Izola
te", fiind marcate cu 364 și, res
pectiv, 349 p. d.

La băieți, un alt tînăr bucu- 
reștean a dominat copios primele 
jocuri. Este vorba de Gheorghe Du
mitrescu care cu cele 892 p d s-a 
detașat net de adversarii săi din 
cursul dimineții.

Troian 1OANIȚESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

echipelor, 
Jul? La 
- plin de 
compania 

mul ascendent, deschis de victoriile 
asupra constănțenilor și studenților 
bucureștenl, după cum Politehnica Ti
mișoara, desigur favorită, are o misiune 
dificilă în fața echipei iul Dobrln. La 
poalele Tîmpei, S.C. Bacău are în față 
un obstacol mare și greu îi va fi să 
scape de „lanterna roșle“ astă-seară. 
Meci Interesant la Constanța. După du
șul rece din etapa trecută, localnicii vor 
încerca reabilitarea, dar întîmplarea 
face să întîlnească pe Rapid, în fața că
reia, în ultimele șase meciuri nu au 
reușit decît două remize. La Cluj, 
C.F.R. joacă cu o formație — U.T.A. — 
în ascensiune și un egal n-ar fi exclus. 
Sportul studențesc se găsește din nou 
într-o misiune <......... ” ‘ ‘

Craiova
Constanța

3. Steaua
4. Dinamo
5. F.C. Argeș
6. C.S.M. Reșița
7. A.S.A. Tg. Mureș
R. Jiul
9. Steagul roșu

10. Poli. Timișoara
11. Cluj
12. U.T.A,
13. Sportul studențesc
11. Politehnica ~ ’
15. C.F.R. Cluj
16. Rapid
17. Petrolul
18. Sport Club

mwwbwva

1. Univ.
2. F.C.

iTși'

Bacău

15
15
15
1515
15
15
15
15
1515
15
1515
15
15
15
15

2
5
5
5

32—16
25—16
20— 15
21— 18
23—21
23—19
20—26
19—15
15— 12
12— 13
13— 16
16— 20

23
18
17
17
17
16
16
15
15
15
14
14
13
13
13

7 3
7 3
7 3 5
5 6 4
7 2 6
6 3 6
6 3 6
5 5 5
6 2 7
6 2 7
«18 21—19
6 18 13—20
5 3 7 18—28 _
4 4 7 14—18 12
5 2 8 15—21 12
4 2 9 17—26 10

\X\\\\\\\\\\\\\\5
cu poziția destul de șu- 
13 puncte — Politehnica

dificilă, la Reșița, iar

COMPLET AL ETAPEI :

o altă echipă 
bredă a celor
Iași primește vizita performerei de săp- 
tămîna trecută, A.S.A., care „s-a încu
metat" să cîștige chiar la Constanța. 
Dar cit diferă un meci de altul, com
portarea de la o etapă la alta a echi
pelor noastre ! Șj de aceea nu te poți 
încumeta la un pronostic. Suporterii o 
pot face, dar să țină seama că... nu 
toate cele 18 echipe pot cîștiga (Ai.c.)

PROGRAMUL

Ploiești : 
Constanța : 
Timișoara : 
București : 
Brașov : 
București :

PETROLUL 
FOTBAL CLUB 
POLITEHNICA 
DINAMO 
STEAGUL ROȘU 
STEAUA

C.F.R.
C.S.M.
POLITEHNICA

Cluj :
Reșița :
lași :

Toate
— Jiul, care va începe la ora 11.30.

— „U" CLUJ
— RAPID
— F. C. ARGEȘ
— JIUL (Stadion Dinamo) 
— S. C. BACĂU
— UNIV. CRAIOVA (stadior: 

„23 August". Meciul se va televiza)
— U.T.A.
— SPORTUL STUDENȚESC
— A. S. ARMATA

meciurile vor incepe la ORA 14, cu excepția partidei Dinamo

TRADIȚIONALA ANCHETĂ DE SFÎRȘIT DE AN A ZIARULUI NOSTRU

PRIMII 10 SPORTIVI ROMÂNI
ai anului 1973 ATLETISM Virginia IOAN e 1,90 m la Balcaniada de la 

Atena • campioană mondială 
universitară la Moscova
• a treia performanță mondi
ală a anuiui
• campion 
ropean de
•

Argentina MENISin ultima lună a anului, ca de 
altfel la fiecare sfîrșit de an, zia
rul nostru organizează printre ci
titori ancheta devenită tradițională 
pentru desemnarea CELOR MAI 
BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI AI 
ANULUI.

Ca de fiecare dată alegerea este 
dificilă. Pe de o parte există spor
tivi cu performanțe mari, pe de 
altă parte se manifestă preferințe, 
simpatii, însă întotdeauna din su
tele și miile de răspunsuri rezultă 
cei mai buni sportivi 
anului expirat.

CARE VOR FI CEI 
SPORTIVI ROMANI AI 
1973 ? Iată întrebarea pe care și-o 
pun, cu începere de azi, mii și mii 
de iubitori ai diferitelor sporturi.

Spre deosebire de anii trecuți, 
acum prezentăm alăturat cititori
lor noștri. în dorința de a le oferi 
un panoramic de performeri ro
mâni, 24 de nume de sportivi care 
în 1973 au avut comportări remar
cabile. O facem în ordinea alfabe
tică a sporturilor pentru a nu 
marca nici un fel de preferință. 
Desigur, cititorii noștri pot indica 
printre cei 10 aleși ai lor și nume 
din afara listei noastre.

Cu începere de azi primim, pînă 
Ia 15 decembrie 1973 inclusiv, op
țiunile cititorilor scrise în ordine, de 
la 1 la 10, fie pe cărți poștale, fie 
prin scrisori, pe adresa ziarului 
SPORTUL, str. Vasile Conta 16. 
București sectorul I. cu mențiunea 
PENTRU CONCURS ’73. Cititorii 
care vor indica ordinea finală a 
celor mai buni 10 sportivi români 
ai anului 1973 vor primi, ca de obi
cei, premii.

Gheorghe GHIPU

BOX

și recordman eu- 
juniori

european 
european 
de bronz la C.M. 
mondial

Simion CUȚOV 
Constantin GRUIESCU
Ion PANȚURU
Ivan PATZAICHIN
Gheorghe DANILOV
și Gheorghe SIMIONOV * 
llie OANTA
și Dumitru GRUMEZESCU * 
Vasile TEODOR •

campion 
campion 
medalie 
campion

(Continuare în pag. a 3-a)

Echipa de lupte libere a clubului STEAUA, campioana a țarii pentru a 13-a oară consecutiv,

STEAUA, PENTRU A 13-a OARA
LA LUPTE LIBERE

După două zile de întreceri viu 
disputate, pe alocuri dramatice 
chiar — cum a fost, de pildă, 
partida .dintre C. S. Tîrgoviște și 
Steagul roșu Brașov pentru locul 
III — s-a încheiat turneul final 
al campionatului republican la 
lupte libere. Titlul de campioană 
a țării a revenit, după cum era de 
așteptat, formației STEAUA, care 
cîștigă astfel pentru a 13-a oară 
consecutiv laurii campionatului na
țional. Luptătorii bucureșteni s-au 
dovedit de departe cei mai buni, 
ei nepierzînd decît puține puncte 
în confruntarea decisivă găzduită 
de sala Floreasca din Capitală. în 
toate cele cinci partide, pe care 
le-au susținut, ei au dominat clar, 
în ultima zi au depășit net jie 
Dunărea Galați (28—4) și pe Stea
gul roșu Brașov (24—16). Steaua 
avînd la cîrmă pe antrenorii V

T. RĂBȘAN

(Continuare in pag. a 3 a)

români ai

MAI BUNI
ANULUI

BOB 
CAIAC 
CANOE

CANOTAJ

CICLISM

GIMNASTICA

HANDBAL

HALTERE

NATAȚIE

LUPTE

POPICE

SCRIMA 
TENIS 
TENIS 
DE MASĂ 
TIR

Alina GOREAC

Dan GRECU

Doina COJOCARU 
Lidia STAN 
Cornel PENU 
Cristian GAȚU 
Ion HORTOPAN»

Anca GROZA

Nicu GINGA 
Gheorghe BERCEANU 
Vasilico PINȚEA

Mihai TIU 
llie NASTASE

Maria ALEXANDRU 
llie CODREANU

campioni

campioni

mondiali

europeni

cîștigătorul 
niei*

la
medalii de 
C.E. 
medalie 
campion

tar la inele

• cei mai 
anului

„Turului Romă-

argint și bronz

de 
mondial

argint la C.E. 
universi-

buni handbaliști ai

• locul IV
că (total) • medalie 
bronz Io stilul smuls
• locul X 
campioană

la C,M, cat. mus- 
de

la C.M. • multiplă 
balcanică

• campion
• campion
• trei medalii de aur la C.E 
de juniori
• locul 4 la C.M.
• Premiul F.I.L.T.

mondial 
european

campioană mondială

de patru ori campion al 
realizator al unor perfor-țârii,

mante de valoare mondială
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Vreji să încălecați un cal adevărat? 
Centrul de agrement de la „Herăstrău" vă așteaptă!

A\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

LA PATINOAR

„CAMPIONUL CAMPIONILOR TENISULUI
VA FI REALES LA BOSTON

Istoria Marelui Premiu al teni
sului este, relativ, scurtă. Patru 
ani de existență, dintre care ul
timii trei sub învestitură oficială. 
A început cu o ediție suplimen
tară, în 1970, din inițiativa comi
tetului director al F.I.L.T. și la o 
inspirație pur... automobilistică. In

Trafeul Marelui Premiu F.I.L.T. — ca fi cel 
al Turneului „Masters" — este în miini bune. 
Iată-l pe Ilie Năstase, anul trecut la Barcelona, 
ridiclnd însemnul marilor sale victorii.

forma aq-tuală a Marelui Premiu — 
F.I.L.T., a căpătat totuși consacra
re oficială și adeziunea opiniei pu
blice. El desemnează, în fiecare an, 
pe cel mjii bun tenisman din lume, 
sau .— dacă vreți — pe ce! mai 
rezistent. De două ori pînă acum, 
laurii „maratonului*'  tenisistic au 

revenit campionului ță
rii noastre, Ilie Năstase.

Creșterea interesului 
pentru circuitul tenis- 
manilor poate fi ilus
trată cifric : în 1970 au 
fost incluse în pro
gram 21 de turnee, 
pentru ca la edițiile 
următoare numărul lor 
să crească la 32 și, 
respectiv, 33; iar in 
acest an, totalul a urcat 
spectaculos la cota-re- 
cord de 51 ! Acum, or
ganizatorii Marelui Pre
miu (societatea brita
nică de asigurări Co
mmercial Union, după 
ce primele două ediții 
fuseseră finanțate de 
firma americană Pep- 
■si-Cola) .șe gîndesc 
chiar la o reducere a 
programului, evident 
prea încărcat. Se pre
conizează împărțirea 
jucătorilor în două ca
tegorii. Prima ar avea 
cfe disputat un maxi
mum de 17 turnee (mi
nimum 11) -puse sub 
titulatura — provizo
rie — de „C.U. World 
Tennis*',  de fapt un 
campionat mondial de 
tenis în aer liber, re
plică a circuitului mon
dial ,,indoor" organi
zat în lunile de iarnă 
de gruparea W.C.T. A 
doua categorie de ju
cători și turnee ar tre
bui să continue sub 
actuala denumire de 
Măre Premiu. Ca fac
tor comun, ultima 
competiție a sezonului 
’74, anume „Turneul

campionilor", ar putea reuni 16 jucă
tori : primii 10 clasați în catego
ria întîî și 6 dintr-a doua. Deo
camdată, -însă, sîntem în domeniul 
ipotezelor. Cind apar aceste rân
duri, așteptăm precizările necesare 
din partea federației inlernaționa-

cum se știe, în anul de început al 
secolului nostru, și-a lua-t startul 
neostenita „Cupă Davis”.

Acum, vor lupta pentru ultimul 
trofeu al anului cei mai buni 8 
competitori din Marele Premiu — 
F.I.L.T. ’73, în ordine : Ilie Năs
tase, Tom Okker, John Newcombe, 
Jimmy Connors, Manuel Orantes, 
Jan Nodes, Stan Smith și Tom 
Gorman. Intr-adevăr cei mai buni, 
calificați după aspra întrecere a ce
lor 26 de săptămâni de turnee în 
toate continentele. Sentimentalii 
vor regreta, totuși, .absența suede
zului Bjorn Borg, o „stea" în pli
nă urcare, eliminat la milimetri... 
Sau cele ale unui „trio" de con- 
sacrați Arthur Ashe — Rod Laver 
— Ken Rosewall. Dar aceștia, în 
special veteranii australieni, au 
avut un sezon destul de neconclu
dent, mai ales în ce privește re
zistența de concurs. Anii se 
aduni...

La căderea cortinei, Iile Năsta
se își apără, deci, laurii cuceriți de 
două ori consecutiv, în „Masters", 
-prima oară în sala Pierre de Cou
bertin din Paris, iar a doua, la 
„Blau-grana" din Barcelona. își 
va continua, campionul român, 
prestigioasa serie și sub cupola Au- 
d-itoriura-ului din Boston ?

Să sperăm că da. Mai ales că — 
așa cum spun unii — „toate-s bune 
cînd sînt trei”...

Radu VOIA

CELE TREI 
EPISOADE 

(„MASTERS")

tr-adevăr, s-a spus atunci că așa 
cum așii volanului își desemnea
ză campionul mondial într-o suită 
de curse de formula 1. tot așa și 
supercampionul tenisului ar tre
bui stabilit printr-un sistem precis 
de punctare a; marilor turnee. Idee-a-

CÎSTIG>

MARELUI PREMIU
1970 — CLIFF RICHEY
1971 — STAN SMITH
1972 — ILIE NĂSTASE
1973 — ILIE NĂSTASE

ĂTORII

„TURNEULUI CAMPIONILOR"
1970 (Tokio) — STAN SMITH
1971 (Paris) — ILIE NĂSTASE
1972 (Barcelona) — ILIE NĂSTASE
1973 (Boston) — ?

unui campionat mondial de tenis, 
sub această formă, n-a rezistat tes
tului practicii cotidiene. S-au opus 
tradițiile seculare ale sportului alb, 
dar mai ales ambițiile de tip -șo
vin ale celor ee organizează -tur
neele de mare prestigiu. Adică, 
englezii consideră mai departe 
TV-mbledon-ul lor drept campionat 
al lumii, americanii optează pen
tru Forest Hills etc. Sistemul unui 
„circuit mondial" al tenisului, sub

le și a forului coorganizator. Adică, 
un regulament și un calendar.

Mult mai limpezi sînt detaliile ce 
privesc viitorul imediat. La ordinea 
zilei se înscrie startul celei de a 
IV-a ediții a „Turneului campioni
lor", sau „Masters''-ul cum i se 
mai spune, proba coronară a în
tregului sezon. După cum se știe, 
el se dispută în săptămîna ce ur
mează la Boston, oraș de pe coasta 
de est a S.U.A., foarte bine anco
rat în istoria tenisului. Aci, după

----------- ------------------------ -------------------------------- ------------- isr.y/.m—-- ------ j-țy,,---------------

DERBY-UL PORUMBEILOR
Timpul era perfect. Cerul, de un 

albastru înghețat. Și porumbeii 
și-au luat zborul. Marele Concurs 
național, în care urma să se tra
verseze Canalul Mînecăi, începuse. 
Concurenții „luau startul" în cea 
mai mare cursă de porumbei a

cronometraj, iar informația este 
transmisă direct la un computer. 
Aici, în cele din urmă, este stabilit 
învingătorul, prin raportarea dis
tanței parcurse și a timpului efec
tuat...

Tokio '70
1. s. Smith 4 victorii ti—fi, «—3. 

6—4 cu Laver: £—3, 6—5 Kodes: 
6—1. 5—6, 6—1 Franuloviei; 6—4, 
6—5 RosewaU; pierde la Aslte);
2. It. Laver 4 v (0—4, 6—3 Kodes; 
6—3. 6—2 Ashe; c —1. 6—4 Franu- 
lovici; 0—6, 6—3, 6—5 Rosewall) ;
3. K. RosewaU 3 v <6—3. 6—4
TCodes; 6—3. 6—3 Franuloviei;
6— 3. .6—4 Astie); 4. A. As he 3 v
(6—5, 3—6, 6—2 Franuloviei; 6—3. 
4—6. 6—3 Kodes; S—3, S—6, 6—5 
Smith): 5. Z. Frannlovicî 1 v 
(6—2 3—6, 6 -3 Kodes); 6. Ko-
des 0 v.

Paris ’71

1. 1. Năstase 6 victorii 45—3
7— 6. 6—3 Smith: 5—7. 6—4, S—« 
Richey; Barthes w.o.; 5—7, ti—2, 
6—2 Kodes; 3—6, 6—1, 6—2 Fra
nuloviei ; 6—3, 6—2 Graebner); 2. 
S. Smith 4 v (4—6. 6—2, 9—7 Ri
chey; 6—4, 6—7. 6—3 Barthes ; 
6—4. 6—4 Franuloviei; 3—ti, 7—5. 
6—3 G-raebner: p. Kodes): 3. C. 
Richey 3 v (6—3, 6—3 Barthes:
6— 2. 3—6, 6—3 Kodes; 6—4, 6—3
Franuloviei -p. Graebner); 4. P. 
Barxhes 3 v (6—3. 6—4 Kodes *,
7— 5. 4—6, 6—3 Franuloviei; 6—1,
7—6 Graebner) ; a. J. Kodes 3 v 
(6—4, 3—6, 5—4 Aoalfl).: 6-4. 2-riS, 
7—5 Franuloviei: 7—6. 6—4 Graeb
ner); 6. Z. Franuloviei 1 v (6—4. 
7—6 Graebner): -7. C. Graebner
1 v (6—7, 6—4, 6—3 Richey).

Barcelona ’72
Grupa preliminară A : 1. L

Năstase 3 v (6—2. 6—3 Gorman ; 
6—4, 6—4 Hewitt: 6—3, 6—1 Oran
tes) : 2. T. Gorman 2 v (6—3, 
6—4 Orantes; S—4, 6—2 Hewitt); 3. 
M. Orantes t v (6—3. s—3 Hewitt);
4. R. Hewitt 0 v. Gr B : 1. S.
Smith 3 y (3—fi—2, 7—5 Con
nors; 6—2, 3—6. 6—3 Gimeno:
6—1, 6—0 Kodes); 2. J. Connors
2 v (6—4. 6—3 Kodes: 6—3, 6—7, 
6—2 Gimeno): 3. J. Kodes 1 v 
(6—3, 6—2 Gimeno); 4. A. Gl- 
men o o v.

SemUinsie : I. Năstase — J. 
Connors 6—1. 6—3, S—2; S Smith 
— T. Gorman 6—7, 7—6, 5—7. 4—5 
<30—101 ab.

Finala : I. Năstase — S. Smith 
6—3. 6—2. 3—6, 2—6. 6—3.

(pt. locul 3 : J. Connors — T. 
Corman w.o.).

în ultima vreme, s-a scris destul 
că reconsiderarea calului ar fi în 
beneficiul celor îndrăgostiți de miș
care și frumos. Suma acestor două 
noțiuni s-ar converti în utilitatea de 
netăgăduit a practicării echitației 
(lntr-o proporție de masă) în for
mula centrelor de agrement cu ma
terial cabalin pus la dispoziție con
tra .cost ; încliirier.e cu ochii pe ceas, 
ca la debarcaderul din Cișmigiu, de 
pildă. Metoda este practicată aiurea, 
la modul tradițional. La noi, nu 
există (deocamdată) decît încercări 
timide, cu aderență încă firavă, con
vertirea practică a ideii nefiind les
nicioasă. Consolidarea ei pretinde e- 
forturi, dintre care cele propagan
distice nu sînt și cele esențiale. O- 
dată înjghebată, întreprinderea se 
dezvoltă de la sine, rentabilizarea ei 
înscriindu-se într-o inerție firească. 
Momentul cel mal greu îl reprezintă, 
așadar, copilăria acestei inițiative, 
cînd ea se zbate între anonimat și 
consacrare.

Un asemenea centru de agrement 
există de la 1 iunie 1972, pe malul 
lacului Herăstrău (capătul troleibu
zului 83). Este încă la vîrsta critică, 
de care vorbeam, și s-a născut din 
inițiativa unui funcționar superior 
(Paraschiv Becar, directorul între
prinderii pentru administrarea parcu
rilor și spațiilor verzi) care, dincolo 
de dosare, se gîndește și acționează 
în slujba cetățeanului dornic de re
creare și a prosperității instituției 
sale. Am fi putut da o culoare mai 
atracțioasă acestui material, îmbră- 
cîndu-1 în haina unui reportaj idilic. 
V-am fi putut povesti de terenul co
chet, de peisajul îneîntător, cu lacul 
Herăstrău atît de aproape îneît poți 
sâ-i tulburi oglinda cu virful cra- 
vașei, de blîndețea maiestuoasă a 
unor animale superbe care suportă, 
rîzînd parcă în sinea lor de cai pur 
sînge, stinghereala unor puști co
coțați prima dată într-o șa ; de tac

tul și priceperea fostului călăreț de 
performanță Glieorghe luja, condu
cătorul centrului ; de medicul vete
rinar Dorel Voinea, care a transfor
mat grajdul (lucind de curățenie) 
într-un laborator, veghind ia forma 
bună a celor 20 de „pensionari" 
ai să-i. Am mai fi putut împăna a- 
cest articol cu imaginea delicatei ca
sierițe pare-și supraveghează clien
tela în chip de amazoană cu tașca 
bătînd zîmbitoar-e crupa calului ; cu 
tabloul docarelor vopsite în culori 
vii (iarna înlocuite cu sănii), desti
nate celor mai puțin temerari. Am 
mai fi putut aminti de manejul în 
aer liber, încă în faza de amenajare.

Acestea sînt realități, secvențe 
concrete, dovezi palpabile că centrul 
exlșță. Dar totul are dimensiuni mi
niaturale, aproape ocazionale, și pen
tru că am luat în serios ideea unui 
centru de echitație puternic, pentru 
agrement, o bază sportivă cu perso
nalitate, activitate bogată, eferves
centă, interpretați rîndurile de față 
ca pe un salut, o adeziune, și un 
îndemn la sprijin. Acest centru ine- 
dit trăiește, așa mic și necunoscut 
cum este. Are o dezvoltare lentă șl 
se alimentează cu promisiuni în 
perspectivă. Ca să pulseze de viață 
— in interesul nostru care punem 
nu o dată sub un semn de întrebare 
bugetul de timp liber, al nostru, care, 
dintr-un motiv sau altul, sîntem re
fuzați de performanța în sport — 
să ne oprim cite o dată Ia capătul 
troleibuzului 83, pe malul lacului He
răstrău. Cei carp n-am pus niciodată 
piciorul în seară, sau cei ce n-am 
gustat de mult timp deliciul unui 
galop în șa, ce-ar fi să privim mă
car o jumătate de oră pe săptămină 
Casa Seînteji de la înălțimea unui 
„pur sînge" care freamătă ușor sub 
trupurile noastre înțepenite în fo
tolii ?

Ion CUPEN

Cerul
Și-a culcat sticla vineție
Sub picioarele a zeci de copii: 
Vn cer în miniatură
Brăzdat de fulgerele

miniaturăîn
Ale patinelor, 
De tunetele

în
Ale hohotelor 

de

miniatură

rîs.
Peste sticla pămînteană a cerului
Se hîrjonesc viitorii meșteri
Ai mantinelei
Și crose»,
Meșteri de-o șchioapă — zeci —
Cu nasuri reci
Și obraji incandescenți,
Meșteri veseli.
Poznași și cuminți
Și plini de curaj, 
in luptă cu gheața
Care scrișnește, ca un balaur, din dinți 
La fiece „stop" sau viraj...

Mircea BONDA

ARBITRUL, NU... POMUL ESTE DE VINĂ!
Din Reșița ne-a sosit o scrisoa

re, la citirea căreia, poate că unii 
vor zîmbi amuzați. Dar nu este 
cazul. Scrisoarea, de fapt, te in
vită la meditație, fiindcă ea ne 
pune în fața unei mici... drame 
sportive petrecute în lumea șco
lărească.

Iată conținutul scrisorii: „Mă 
•numesc David Sorin și vă scriu 
în numele colectivului de elevi din 
anul UI A, Liceul nr. 1 din Reșița. 
In cadrul unui meci din semifi
nalele Cupei Liceului, cînd condu
ceam cu 3—0, la executarea unei 
lovituri de colț de către echipa 
adversă, balonul a lovit un pom 
care se afla în afara terenului 
(n. n. : deci, în poziție... regula
mentară !) foarte aproape de linia 
de fund. Balonul a revenit în te
ren și a fost introdus în poartă. 
Deși a recunoscut că mingea a 
lovit pomul, arbitrul a validat go
lul, neluînd în seamă protestele 
noastre. In prelungiri, am pierdut 
meciul, totul avînd la bază go
lul acela.

A doua zi, am cerut rejucarea 
meciului, profesorului de educație 
fizică. Acesta lipsise de la meci, 
dar aflase chiar de la arbitru fe
lul cum se înscrisese golul. Răs
punsul profesorului a fost că me
ciul nu se poate rejuca, arbitrul 
fiind suveran. Oare golul înscris

DUPĂ DOUĂZECI DE ANI
DE LA PRĂBUȘIREA UNUI MIT

La 25 noiembrie s-au împlinit 
20 de ani de la acea memorabilă 
partidă de pe Wembley", cînd 
echipa de fotbal a Ungariei a cîș
tigat cu 6—3 întîlnirea eu Anglia. 
Cu toate că a trecut de atunci a- 
tîta vreme, în amintirea iubitori
lor de fotbal care au trăit eveni
mentul mai stăruie acest rezultat 
fără precedent în istoria fotbalu
lui. A fost prima înfrîngere a e- 
chipei engleze pe teren propriu, 
cea care a năruit mitul invincibi
lității selecționatei Albionului I

Pentru cititorii mai tineri, care 
nu cunosc evenimentul, consideram 
utilă o succintă prezentare a aces
tui meci. Mai întîî, cîteva cuvinte 
•despre echipa Ungariei, care s-a 
prezentat la această partidă cu un 
palmares impresionant : din 1949 
și pînă la data meciului de pe 
Wembley a obținut 25 de victorii 
consecutive (fără înfrîngere sau 
vreun scor egal) — c-îștigînd în
tre timp și turneul olimpic din 
1952 I Echipa Angliei nu suferise 
încă nici o înfrîngere pe teren pro
priu și avea în componența ei ju
cători de certă valoare mondială, 
în frunte cu Matthews. Mortensen, 
Taylor, Wright (de 105 ori selec
ționat în naționala Angliei) ca si 
pe actualul antrenor. AK Ramsey.

105 O.Ofi spectatori au luat loc în 
„templul de la Wembley" și la 
fluierul renumitului arbitru olan
dez Leo Horn s-au aliniat echipele:

ANGLIA : Merrick — Ramsey, 
Eckersley — Wright, Johnstone, 
Dickinson — Matthews, Taylor, 
Mortensen, Sewell, Robb.

UNGARIA : Grosics — Buzanszky, 
Lorant, Lantos — Bozsik, Zakarias

Ce fac și unde sînt azi jucă
torii din această „echipă de aur" 
a Ungariei ? Grosics este președin
tele clubului Volan din Budapesta, 
Lantos este antrenor la Komloi 
Banyasz (liga a Il-a), Buzanszky 
— antrenor la Vasas Esztergom 
(liga a III-a), Bozsik — responsa
bil al unui magazin de mode din 
capitala Ungariei, Budai — antre
nor la Szentendrei Kosuth (liga a 
Il-a), iar Zakarias, după ce a fost 
antrenorul echipei Zambia — a 
decedat în 1971. Ceilalți activează 
ca antrenori în străinătate : Lorant 
la Kickers Offenbach (R.F.G.), 
Hidegkuti este antrenorul echipei 
naționale egiptene, Puskas este 
conducătorul tehnic al echipei Pa- 
nathinaikos, iar Kocsis și Czibor 
activează la Barcelona.

Și acum, o interesantă remarcă! 
Cele două echipe — Anglia și Un
garia — care dominau pe atunci, 
fotbalul mondial, nu s-au calificat 
acum în turneul final al C.M.
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în aceste condiții, este valabil
Nu putem înțelege cum un ar

bitru — fie el și improvizat — 
poate comite o asemenea greșeală. 
El nu trebuia să acorde gol, ci 
să dicteze repunerea mingii în 
joc, de la poartă. Nu prea sîntem 
de acord nici cu răspunsul pro
fesorului de educație fizică. Nu se 
poate vorbi de rejucări de meciuri, 
pentru greșeli de arbitraj, în me
ciurile celor mari, cu regulamente 
precise în această privință. Dar, 
nu aceleași principii trebuie apli
cate și într-un joc amical, între 
școlari, acceptîndu-se o injustețe 
flagrantă, de natură să întristeze 
inimile unor tineri elevi.

Știm și noi că deciziile arbi
trului sînt inatacabile, că el este 
stăpîn în teren. Dar el trebuie să 
fie stăpîn și pe regulament, care, 
în cazul de mai sus, îi oferea o 
soluție pe cît de dreaptă, pe atît 
de simplă: aut de poartă.

ADAMACHE AȘTEAPTĂ 
OPTIMIST 

PRIMĂVARA
...Acum o săptămîna, la Brașov, 

înaintea partidei Steagul roșu — 
„U“ Cluj. în poarta brașovenilor, 
tot Purcaru. Care va să zică boala
lui Adamache nu-1 tocmai ușoară ! 
La un moment dat, vine Stere A- 
damache. E cu capul descoperit, 
sfidînd vîntul și frigul de sub 
Tîmpa. Intrăm direct în subiect. 
„Ce să fie, sciatică ! Asta-i boala". 
Și imediat ne arată un brîu ma- 
șiv, dii) piele groasă, eare-i ține 
strîns mijlocul. „Boală blestemată, 
mai ales pentru un portar! Am 
făcut eu tratamente aici, la Bra
șov, dar voi merge la Băile Felix. 
Poate acolo, o să mă refac total. 
Sper ca la primăvară să revin în 
echipă...". Stere Adamache tace. 
Omul acesta care, anul trecut, a 
apărat poarta Steagului roșu în 
absolut toate jocurile de campio
nat și cu atîta succes, nu se prea 
împacă cu gîndul inactivității. 
Pentru că la 32 de ani împliniți, 
Stere Adamache se simte încă tî- 
năr...

La 21 octombrie, la Reșița, Stere 
Adamache a apărat pentru ultima 
oară poarta echipei sale. Pentru 
ultima oară în acest sezon. Pen
tru că Adamache, om cu moral 
solid, speră în revenirea în arenă : 
„După tratamentul de la Felix n-o 
să mai am nimic, trec și zilele 
astea friguroase, și Za primăvară, 
cînd va da colțul ierbii sper să 
termin în poarta Steagului roșu al 
11-lea campionat...". Te așteptăm, 
acolo, în poarta pe care ai cinstit-o 
atâția ani. Stere Adamache !...

Mircea BÂTR1NU
jOzsef bozsik

— Budai, Kocsis, Hidegkuti, Pus
kas, Czibor.

Meciul a început într-un ritm 
infernal. în min. 1 Hidegkuti des
chide scorul, dar 13 minute mai 
tîrziu Sewell egalează. Urmează 
alte trei goluri ale maghiarilor 
(Hidegkuti și Pușkaș — 2) șî sco
rul devine 4—1 în favoarea oas
peților. Cu mari eforturi, englezii 
reduc din handicap prin Morten
sen și repriza se încheie cu 4—2 
în avantajul fotbaliștilor unguri.

anului, devenită - tradițională. De 
pe malul francez, nu de mult, mai 
bine de 5 000 dintre cei mai buni 
porumbei ai Marii Britanii plecau, 
odată cu răsăritul soarelui, prin 
deschiderea ușilor de lâ cuștile 
care-i țineau prizonieri, bătînd vio
lent din aripi și albind într-o clipă 
întreg cerul.

Să lăsăm pe seama altora dificila 
judecată dacă ceea ce v-am descris 
pînă aici este sau nu un sport, in 
adevăratul sens al cuvîntului. Să 
precizăm numai că cel mai rapid 
„concurent", care, zburînd peste 
pămînt și apă, ajunge la cuibul 
propriu, urma să-i dea dreptul 
proprietarului său să încaseze pre
mii în valoare totală de 26 000 dc 
lire sterline.

Marele Concurs național este 
ceea ce Derby-ul de la Epsom sau 
Kentucky înseamnă pentru cai. Și. 
trebuie s-o spunem de la început, 
organizarea curselor de porumbei 
se bucură de una dintre cele mai 
populare tradiții în Anglia. Aproa
pe 300 000 de oameni cresc, etjucă 
și, în cele din urmă, înscriu în 
concursuri aproximativ 8 milioane 
de porumbei călători.

Dintre toate păsările crescute de 
om exclusiv pentru sport, porum
beii reprezintă numărul cel mai 
mare, iar cultura lor capătă mai 
ales în Anglia forme de masă.

La Marele Concurs național, ca 
de altfel și la alte curse de același 
gen, fiecare pasăre este înregistra
tă, punîndu-i-se de picior un mic 
inel numerotat. Odată lăsat să 
zboare de la pun ~tul de plecare, 
porumbelul străbate pînă la cuibul 
propriu un drum îndelungat, cu o 
viteză în jur de 35—40 de mile pe 
oră, în vreme ce cei mai dotați 
„concurenți" reușesc să atingă 
chiar 70 de mile (112 km) pe oră- 
Imediat ce unul dintre „călători" 
sosește la destinație, inelul îi este 
scos și introdus Intr-un apa it de

și confirmarea mea. De altfel, am mai 
răspuns la această întrebare.

COSTEL DE LA BOLINTIN. „Am fost 
iia pasionat admirator al echipei de 
fotbal Rapid București. Dar sînt decep
ționat și mă întreb dacă Rapid va scă
pa de retrogradare. Vă pun și dv. a- 
ceastă întrebare.” părerea mea este

După pauză, din nou Hidegkuti și 
apoi Bozsik înscriu alte goluri, pen
tru ca scorul final (6—3) să fie 
pecetluit de Ramsey, dîn penalty.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Apropo de 
faptul că Pele a devenit comentator la 
radio și televiziune :

Faima, nici in acest Ioc
Nu-și dezminte.
Mai ales cînd face joc
De... cuvinte !
B. G., BRAȘOV. în 1964, cînd a avut 

loc Olimpiada de la Tokio, George Fo
reman umbla încă (probabil !) cu pan
taloni scurți. El s-a întîlnit cu Ion A- 
lexe, în 1968. în cadrul J. O. de la Ciu
dad de Mexico. Foreman a cîștigat a- 
tunci, la puncte, nelăsîndu-ne să bănu
im că el va fi viitorul campion mondial 
la toate categoriile.

V. NICULESCU, BUCUREȘTI. Căpita
nul echipei reprezentative de rugby a 
României. în recentul meci cu Franța, 
de la Valence, a fost Adrian Mateescu, 
de la Steaua. Dar și ce „soldați**  a avut 
el în acest meci I M-ați întrebat și cîți 
ani are : 33.

EMANOIL BOBU. BUCUREȘTI. „Am 
văzut .meciul Sportul studențesc — Pe
trolul și am apreciat arbitrajul lui Otto 
Anderco. Cu cîteva minute, însă, înain
te de sflrșitul partidei, la un fault co

mis de apărarea Petrolului, Ia margi
nea careului sau cel mult pe linie, el 
a acordat lovitură de Ia 11 metri. N-aș 
vrea să mor prost (n. n. : ferească dum
nezeu !) și de aceea vreau să-nu spu
neți : a fost o decizie regulamentară 
sau una... sentimentală ?**.  Decizia a fost 
perfect regulamentară. Faultul a fost 
comis la marginea careului de 16 me
tri, pe linie, iar liniile, potrivit regu
lamentului, fac parte din suprafețele 
pe care le delimitează. Că, în majori
tatea cazurilor, arbitrii, care au și așa 
destule belele cînd acordă o lovitură 
de la 11 metri, preferă să... mute măcar 
cu cîțiva centimetri locul unde s-a sâ- 
vîrșit infracțiunea, asta este altceva...

VAS1LE MIREA, COMUNA MIHAI VI
TE AZU. 1. Deși m-am jurat că nu voi 
mai răspunde la această întrebare — 
în ce piesă poate fi transformat pionul 
ajuns pe ultima linie? —, totuși repet 
(măcar de-ar fi ultima oarâ •) un răs
puns pe care l-am mai dat : în orice 
piesă aflătoare sau nu pe tablă, în

IDEALUL SĂU FEMININ
întrebat de un ziarist care este 

idealul său feminin, campionul de 
box Emil Griffith a răspuns fără 
ezitare :

— Olga Korbut. Pentru mine, ea 
este un adevărat vis : femela pe 
care natura a creat-o pentru eter
nitate I

Reputatul pugilist nu are deloc 
gusturi rele...

Ion OCHSENFELD

LECȚII DE LIMBĂ FRANCEZĂ

momentul aceia. 2. Dacă mingea de te
nis depășește fileul lateral stingă aau 
dreapta, este «ut.

VIDA BELA, SF. GHEORGHZ. Avețî

că Rapidul nu va- retrograda. Dar giu- 
Leștenii nu trebuie să se bazeze pe răs
punsul meu. Din cînd în cînd, mai dau 
și cîte un răspuns greșit ’

IO AN AR HIRE. BACAU. Sînteți... dar
nici. atît dv., cît mai ales colegul dv. 
Ion Țiriac nu mai este la prima tine
rețe sportivă, dar, la 34 de ani (i-a îm
plinit la 9 mai), după cum vedeți, ob
ține încă performanțe notabile.

GHEORGHE BĂLÂIASA, FĂLTICENI. 
Epigrama trebuie să „înțepe*,  dar nu 
să jignească.

MIHAI WASCHPUSCH, BUCUREȘTI. 
Steaua a pierdut ambele întilnlrl de 
'otbal cu P. S. Eindhoven : în cadrul 
Cupei Cupelor : 0—4 in deplasare și 0—3 
la București.

PAUL GHERGHEL. BRAȘOV. „Dorim 
să știm dacă recordul la ciclism pe dis
tanța de 6 Km depășește recordul celui 
mal bun cal de galop, pe aceeași dis
tanță. Unii dintre noi susțin calul, iar 
ceilalți ciclistul”. Nu am asemenea evi
dențe. Pe o distanță mai scurtă — să 
zicem 1 000 de metri — un cal de rasă 
îl poate bate pe Eddie Merckx. Viteza 
calului acade apoi și mă îndoiesc că. 
pe o distantă de 6 kilometri ar putea 
realiza o medie orară egală cu aceea 
pe care o poate atinge un bun ciclist. 
Precizez, insă, că vă vorbesc ca pro
fan, au nefiind nici ciclist, nici călăreț.

t Ilustrații: N. CLAUD1U

REVANȘA BICICLETEI
Masurile luate in italia — ea șl in alte 

țări europene — in vederea ' limitării 
consumului de benzină a readus în 
prlm-plan vehiculul cu dcuă roate care 
nu are nevoie de energia produsă de 
earburanli ei de cea umană. Cum, in 
Italia, restricțiile privind utilizarea ve
hiculelor motorizate în zile de sărbă
toare nu se referă r.umai la automobile 
dar și la motociclete și motorete, s-a 
făcut remarcată o masivă orientare a 
populației spre bicicletă. După cum scrie 
presa din aoeastă țară, magazinele de 
biciclete cunosc. în ultima vreme, o 
afluență deosebită, aproape fiecare din 
ele realizînd vînzări ee se cifrează în 
jurul a o sută exemplare pe zi.

Adepțli mișcării în aer liber, toți cei 
ce combat sedentarismul, au sporit și ei. 
m ultima vreme, propaganda in favoa
rea bicicletei. Personalități medicale 
pledează pentru mersul pe bicicletă re- 
comandindu-1 chiar și virstnicllor (ajunși 
sau chiar trecuți de 70 de ani) avînd 
in vedere efectul binefăcător pe care 
acesta II are asupra sănătății. Cardio
logii, de exemplu, au constatat că efor
tul făcut pentru a pedala este foarte 
util, aslgurfnd o bună circulație a sîn- 
gelui. cu un consum mic <le energie 
întrucît biciclistul efectuează acest 
efort stînd în șa.

Cu concizia lui Robert Esc^rpit 
din „Le Monde" și parcă și cu in
cizia de ironie cotidiană a lui Mat
ty, fostul atlet și ziaristul francez 
de azi Marcel Hansennc punctează 
sarcastic, în „l’Equipe", situația ju
cătorilor de import (de obicei ame
ricani) din baschetul francez. Iată 
cîteva citate : „O dată cu devalori
zarea dolarului, am fost înclinați 
să credem că echipele franceze de 
baschet vor putea recruta cite 3 
americani în loc de doi. Dar iată 
că pentru anii viitori numărul a- 
cestora va fi redus la unul. Iată 
dar sfîrșitul epocii de aur pentru a- 
cești globe-trotteri care nu prove
neau chiar toți din Harlem... Vom 
fi deci nevoiți să limităm numărul 
acestor bravi emigranți a căror do
rință profundă era, înainte de toa
te, după cum mărturiseau, să... în
vețe franțuzește. Ni se spune, de 
altfel, că primul cuvînt pe care în
vățau să-l pronunțe corect era 
„combien ?“ (cît ?). Celor ce și-ar 
putea închipui cine știe ce altceva,

să le precizăm că întrebarea se re
feră la... cit timp mai este de 
jucat!”

FELICITĂRI I
In cursul zilei de ieri, antrenorul 

echipei de judo Rapid București, 
Constantin Ciolan, a trăit un mo
ment fericit. Nu este vorba de o ma
re victorie obținută de formația sa și 
nici de cucerirea titlului național. 
Tînărul antrenor giuleștean s-a că
sătorit. Interesant, — și frumos — 
ni s-a părut, însă, gestul echipei Di
namo București, proaspăta campi
oană a țării și una dintre cele mai 
puternice rivale ale formației fero
viare. întreaga garnitură dinamo- 
vistă. în frunte cu antrenorul ei 
Gh. Donciu (fost conducător al e- 
chipei Rapid) a venit la Casa de 
căsătorii pentru a felicita noua 
familie.
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IERI, ÎN DIVIZIA A LA SCRIMĂ

NICI 0 EMOȚIE PENTRU ECHIPELE STELEI
...dar cit de multe pentru floretistele de la C.S. Satu Mare

Campionatul republican de juniori

ITINERARII ÎN DIVIZIA B

SERIA A ll-a: STEAUA „23AUGUST"-
APĂRARE MASIVĂ, ATAC VIGUROS...

și
Proba care a demarat mai puter

nic in ultima etapă a campionatului 
diviziei A de scrimă a fost cea a sa- 
brerUor. Conform programului ! Și 
tot ea ne-a pus in fața primelor 
surprize de mai mari dimensiuni. 
Politehnica Iași, care în absența Iui 
Dan Irimiciuc (nerefăcut, după entor
sa suferită în turneul internațional 
de la Moscova) nu a mai avut decît 
doi trăgători mai eficace în forma
ție (pe Țîrdea și Zăinescu), a trebuit 
să ducă o luptă grea cu I.E.F.S. La 
sfîrșitul celor 16 asalturi, scorul era
8— 8, dar bucureștenii au beneficiat 
de un tuș-averaj superior și au do- 
bindit astfel o victorie care îi men
ține mai ferm in vecinătatea podiu
mului. Echipa ieșeană avea să întîl- 
nească în meciul următor pe tinerii 
sabreri ai Tractorului Brașov. Cu 
toate eforturile depuse de aceiași Țir- 
dca și Zăinescu, Politehnica a fost în
trecută de cvartetul brașovean cu
9— 7. Datorită avansului cu care au 
început partidele etapei a IV-a, sa- 
brerii din Iași iși vor menține, în ciu
da înfringerilor suferite, poziția de 
vicelideri. Prezumtivi campioni, sa- 
brerii clubului Steaua au cules o serie 
de victorii comode, singura opoziție 
mai dîrză fiindu-Ie opusă de formația 
clubului I.E.F.S. Scor : 9—7. în cele
lalte întîlniri de simbătă, steliștii au 
dispus pe rind de C.S.M. Cluj cu 
11—5. de Tractorul cu 12—4 și, cu 
același scor, de C.S. Satu Mare, deți
nătoarea lanternei roșii.

Tot atit de ferm se îndreaptă spre 
titlul de campioană a țării pe echipe 
(asigurat încă din etapa trecută), for
mația masculină de, floretă a Stelei. 
Cu Țiu, Ardeleanu, '“Niculescu și Bă
nică, roș-albaștrii alcătuiesc — firește 
— o formație omogenă, superioară 
tuturor adversarelor. Această superio
ritate a fost concretizată pe planșă în 
următoarele rezultate : 12—4 cu C. S. 
Satu Mare, 10—6 cu Politehnica Ti
mișoara și 12—4 cu Progresul (meci 
în care — bizară coincidență ! — Dinu 
a realizat toate cele 4v ale învinșilor).

întrecerea formațiilor feminine de 
floretă a stat sub semnul dramticei 
lupte pentru supraviețuire în eșalonul 
fruntaș dintre C.S. Satu Mare și Me
dicina Tg. Mureș. Ele avea să se în- 
tilnească încă intr-unui din primele

I ACTMTATIÎ SPORTIVE DE MAS

Pe întreg teritoriul țării iarna și-a intrat deplin în drepturi. Stra
tul de zăpadă se îngroașă, gerul pișcă obrajii chiar și atunci cînd 
soarele iși face o apariție strălucitoare pe boltă. Condiții exce

lente și vreme ideală pentru practicarea sporturilor specifice anotimpului 
alb ; schiul, patinajul, săniușul.

Organele și organizațiile sportive se află în febra pregătirilor 
startului unei mari competiții de masă cu caracter republican, EDIȚIA 
DE IARNĂ A „CUPEI TINERETULUI". Deși deschiderea oficială va 
avea loc duminica viitoare, în multe locuri termenul acesta a fost de
vansat, iar primele întreceri sînt prevăzute pentru miine, urmînd să 
continue, în zilele următoare. Nu putem decît să salutăm asemenea 
„repetiții generale", care au darul să verifice condițiile tehnice și or
ganizatorice create, permițînd luarea din mers a tuturor măsurilor ce 
se cer pentru a da marii acțiuni sportive a acestei ierni cadrul de 
desfășurare pe care îl merită.

SUCEAVA: ASTĂZI, PRIMELE ÎNTRECERI 
In cadrul „cupei tineretului11

Competiția de masă cu caracter 
republican, „Cupa Tineretului", este 
gata de start în școlile, întreprin
derile, instituțiile și satele „Țării 
de Sus". Venirea mai timpurie ca 
în ceilalți ani a iernii, cu ger și 
zăpadă, a permis desfășurarea ac
tivității în „sporturile albe“, care 
au o mare pondere în județul Su
ceava.

Vineri a avut loc la Cîmpulung 
Moldovenesc o consfătuire cu toate 
cadrele tehnice (instructori, antre
nori și profesori de educație fizică) 
care se ocupă de activitatea de 
schi ș'i de celelalte sporturi de 
iarnă.

Cu această ocazie am fost infor
mați că atit la Vatra Bornei cit și 
la Cîmpulung Moldovenesc, Gura 
Humorului, Rădăuți, Șiret și cele
lalte orașe ale județului sînt create 
toate condițiile pentru începerea 
întrecerilor Ia săniuțe, schi, pati
naj, ca și la sporturile de sală, 
tenis de masă și șah.

A fost recondiționat inventarul 
sportiv din asociații și școli (schiuri, 
săniuțe, patine, echipamentul cores
punzător) și întărită baza materială

La Brodina, Botuș, Ciocănești, Ia- 
cobeni, Vama, copiii au de acum

31 DBC6M8RIS GĂSIȚI IA

Medicina Tg. Mureș
meciuri și sătmărencele cu Gabriela 
Garda in deosebită vervă au cîștigat 
cu 12—4 egalînd astfel formația din 
Tg. Mureș. Apoi, ele au trecut, în 
meciul cu Viitorul, pe lîngă o victorie 
care le-ar fi fost extrem de utilă. în
cheiată cu scorul de 8—8, întîlnirea 
a revenit floretistelor de la Viitorul 
la numai o tușă diferență.

în ceea ce le privește pe campioa
ne, ele și-au continuat nesttnjenite 
drumul spre un nou titlu : Steaua 
cu I.E.F.S. 12—4, cu Medicina 10—6, 
cu Viitorul 13—3.

Alte rezultate : floretă — feminin : 
Progresul — Viitorul 10—6, I.E.F.S. — 
Progresul 9—7, Medicina — I.E.F.S.
10—6 (!), Progresul C. S. Satu Mare 
9-7 ;

Floretă — masculin : I.E.F.S. — Sebastian BONIFACIU

Mihai Țiu (dreapta), trăgătorul nr. 1 al Stelei în asaltul cu Gh. Burlea 
(Progresul) Foto : Ion MIHĂICÂ

cîteva antrenamente la activ și du
minică vor participa la primele în
treceri ale „Cupei Tineretului".

Elevii din orașul Cîmpulung Mol
dovenesc vor participa la eoborîri 
cu săniuța pe pîrtia de pe Runc, cei 
de la Vatra Bornei pe pîrtia de 
mini-bob din parcul stațiunii bal
neare, iar elevii din Rădăuți se 
vor întrece la șah și tenis de masă.

Patinatorii ;ha Cîmpulung Mol
dovenesc iși vor da întîlnîre pe pa
tinoarul Școlii generale nr 4, iar 
cei din Rădăuți pe patinoarul aso
ciației sportive „Voința”, care o- 
feră condiții optime.

Și sportivii satelor sînt prezenți 
la start. La Dumbrăveni se vor în
trece ia șah peste 60 de copii și ti
neri, la Marginea vor avea loc pri
mele dispute la tenis de masă, ca 
și la Putna, Vicovul de Sus, Mol- 
dovița, Cîrlibaba, Rădășeni și în 
alte locuri.

Se așteaptă o zi „plină" în acti
vitățile de „afară" ale noii compe
tiții, deoarece tot teritoriul jude
țului Suceava este acoperit cu un 
strat deștul de mare de zăpadă, iar 
temperatura permite desfășurarea 
întrecerilor.

C. ALEXA, coresp. județean 

Progresul 9—7, Politehnica Timișoa
ra — Politehnica Iași 8 (v)—8 (60—63 
tușe primite), I.E.F.S. — C. S. Satu 
Mare 11—5, Progresul — Politehnica 
Iași 9—7, I.E.F.S. — Politehnica Iași 
9—7, Politehnica Timișoara — C. S. 
Satu Mare 9—7 ;

Sabie : C.S.M. Cluj — C. S. Satu 
Mare 8 (v) —8 (57—59), I.E.F.S. — 
C. S. Satu Mare 12—4, Tractorul — 
C.S.M. Cluj, 12—4, Tractorul — 
C. S. Satu Mare 11—5, Politehnica 
Iași — C. S. Satu Mare 9—7, I.E.F.S. 
— Tractorul 9—7,;

Spadă : Steaua cu C.S. Satu Mare
11—5, cu C.S.M. Cluj 13—3, cu Elec- 
troputere 13—3, Medicina Tg. Mureș 
cu C.S.M. Cluj 8-7 și cu C.S. Satu 
Mare 11—5.

BISTRIȚA-NÂSÂUD : 
Duminica sporturilor 

de iarnă
Condițiile prielnice create în ultima 

vreme (zăpadă și îngheț), au deter
minat organele sportive locale să 
inițieze la Bistrița o duminică dedi
cată sporturilor de iarnă, prima din 
acest an. Se vor desfășura întreceri 
populare de schi, săniuțe, patinaj, 
care vor constitui o utilă „avan
premieră" a concursurilor din cadrul 
„Cupei tineretului".

în orașele și satele județului are 
loc o intensă activitate organizatorică 
pentru crearea cadrului optim marii 
competiții de masă cu caracter repu
blican. Cunoscîndu-se pasiunea co
piilor și tinerilor din județ pentru 
sport și, mai ales, pentru discipli
nele specifice iernii, se scontează pe 
o participare entuziastă și numeroasă.

NEAMȚ:Se impulsionează

activitatea centrelor 
de schi pentru copii
Comisia județeană de schi (pre

ședinte — prof. Dumitru Terbescu) a 
trecut recent în revistă realizările a- 
nului trecut, stabilind măsuri con
crete în vederea dezvoltării sporturi
lor de iarnă pentru acest sezon. Intre 
altele, se va impulsiona activitatea 
centrelor de schi din comunele Borca, 
Ceahlău, Hangu, Dămuc, Tașca și 
din orașele Tîrgu Neamț și Piatra 
Neamț. în cele 20 de centre activea
ză peste 500 de mici schiori, care 
vor avea la dispoziție schiuri și ma
teriale corespunzătoare (dotate din 
partea C.J.E.F.S. și C.M.E.F.S.), pre
cum și îndrumarea tehnică de spe
cialitate. Cu sprijinul organelor lo
cale, în toate aceste centre s-au rea- 
menajat piftii pentru practicarea a- 
cestui frumos sport.

Prof. Radu TOMA
secretar al C.J.E.F.S. Neamț

A ÎNCEPUT PERIOADA 
DE TRANSFERĂRI

LA TENIS
Federația română de tenis face 

cunoscut cluburilor și secțiilor că 
perioada de transferări — începută 
ieri — se va încheia în ziua de 
31 decembrie a.c.

N flATIVA
(Urmare din pag l)

tre ei au luat parte la „Cupa 1 Iu
nie", manifestare organizată de a- 
sociația noastră sportivă, la între
ceri de triciclete și trotinete".

In discuția ce am avut-o, DAN 
SÎRBU, secretarul asociației „Ar- 
geșana" Pitești, relevînd o seamă 
de realizări în sportul de masă, a 
accentuat sprijinul pe care îl pri
mește asociația din partea corpu
lui de activiști obștești •

„Avînd în schemă un singur acti
vist salariat, conducerea asociației 
a ajuns repede și firesc la conclu
zia că numai atrăgînd în rezolva
rea sarcinilor sale uri grup de in
structori voluntari, entuziaști și pri- 
cepuți în același timp, se va putea a- 
chita de sarcini’e reieșite din Hotărî- 
rea Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educa 
țieî fizice și sportului. Cel mai mult 
ne bazăm pe responsabilii spor
tivi din grupele sindicale. La ale
geri ne-am orientat de așa manie
ră, îneît aceștia să fie și iubitori ai 
sportului, dar și oameni de acțiune. 
Apoi, dintre foștii sportivi care 
lucrează în întreprinderea noastră, 
am recrutat instructori. Dispunem,

FRUMOASA ASCENSIUNE 
A CHIMIEI RM. VÎLCEA...

.. .Anul trecut, la ora aceasta, se 
încheiase turul Diviziei B. In cla
samentul acela după „stil vechi", 
cu 15 etape, Chimia Rm. Vîlcea 
termina sezonul de toamnă mo
dest, pe locul 9, cu numai 5 victo
rii și 4 remize, și un golaveraj ne
gativ : 18—20. Vîlcenii se aflau la 
numai trei puncte de ultimul loc 
și, practic, marile lor ambiții vi
zau ... menținerea în scena secun
dă a fotbalului nostru.

...Astăzi, după 15 etape, în cla
samentul turului de „stil nou", cu 
17 runde. Chimia Rm. Vîlcea este 
liderul seriei a Il-a cu un frumos 
procentaj : 10 victorii, două remi
ze și numai 3 înfringeri, golaveraj 
24—11. O metamorfoză remarcată 
de toată lumea, mai ales că for
mația dirt Rm. Vîlcea a reușit în 
primăvara acestui an să producă 
una din cele mai mari surprize, 
cucerind „Cupa României" ...

De fapt, ascensiunea Chimiei a 
fost generată tocmai de evoluția 
peste așteptări din Cupă. Echipa 
aceasta, care se zbătuse în toată 
existența sa să nu retrogradeze din 
divizia B (deși o dată tot a retro
gradat), și-a redescoperit deodată 
forța nebănuită, și victoriile, asu
pra unor divizionare A, încununate, 
în final, de cucerirea prețiosului 
trofeu, i-a activizat ambițiile. în 
seara aceea frumoasă de 3 iulie, 
cînd echipa din Rm. Vîlcea făcea 
turul de onoare al celui mai mare 
stadion al țării, cu cupa înălțată 
semeț spre tribune, l-am auzit pe 
secretarul clubului, D. Dragomir. 
monologînd : „Acum, trebuie să
promovăm în Divizia A ! Chiar în 
anul care vine 1...“ Credeam că 
e vorba de un entuziasm superfi
cial, generat de acele clipe de 
euforie ...

.. .Astăzj, Chimia Rm. yîlcea este 
una din echipele care și-au pus 
candidatura la prima divizie. Echi
pa s-a schimbat mult, deși lotul 
a rămas cam același din finalul 
campionatului trecut, dar transfor
mările de ordin psihic, fortifica
rea morală a jucătorilor au dat o 
altă față formației, evoluția sa 
diferind, acum, fundamental. As
tăzi, Chimia Rm Vîlcea este o for
mație forte, cu apărare tenace s> 
atac abil, o echipă care practică

COMERȚUL TG. MUREȘ, 
U.M.T. Și A.S:A. ORADEA
S-AU CALIFICAT ÎN CAMPIONATUL 

DIVIZIEI A LA LUPTE GRECO-ROMAME

ORADEA, 1 (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru). Simbătă la 
prmz s-au încheiat în localitate în
trecerile campionatului de califica
re la lupte libere — turneul final 
— la care au participat șase echi
pe. Partidele au fost, în general, 
de un bun nivel tehnic, unele din
tre ele viu disputate și s-au în
cheiat cu victoriile echipelor mai 
bine pregătite din punct de vedere 
tehnic. Foarte bine s-au comportat 
Comerțul Tg. Mureș, U.M.T. și 
A.S.A. Oradea, care s-au calificat 
pentru viitoarea ediție a campio
natului republican Divizia A. _

Comerțul a dispus clar (31—9) de 
Dierna Orșova, iar în întîlnirea cu 
A.S.A. Oradea a obținut o victorie 
greu muncită cu 23—17. In meciul 
cu U.M.T. victoria le-a surîs mure
șenilor cu 25,5—14.5. Alte rezultate: 
U M.T. — A.S.A. Oradea 22—18, 
U.M.T. — Dierna Orșova 31—1, 
A.S.A. Oradea — Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dej 24—16, A.S.A. Ora
dea , — Progresul Băile Herculane 
36—4.

Dintre luptători s-au evidențiat 
în mod deosebit T. Seregelyi, A. 
Șuba, M. Vodă (Comerțul Tg. Mu
reș), E. Radu, A. Simon (U.M.T.), N. 
Roșea, FI. Sur (A.S.A. Oradea).

CLASAMENT GENERAL : 1. Co
merțul Tg. Mureș 15 p, 2. U. M. 
Timișoara 13 p, 3. A. S. Armata 
Oradea 11 p, 4. Dierna Orșova 9 p,
5. Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej 7 p,
6. Progresul Băile Herculane 5 p.

în continuare, tot în saia Ar
mata din Oradea, se dispută fina
la campionatului de calificare la 
lupte greco-romane, competiție care 
se încheie duminică la prînz.

Ilie GHIȘA

-CHEIA SUCCESULUI!
în momentul de față de aproxima
tiv 50 de instructori pe ramuri de 
sport. A fost, astfel, posibil să par
ticipăm cu tinere din întreprindere 
la toate acțiunile municipale de 
sport de masă și, ceea ce consi
der de mare importanță, să orga
nizăm în fiecare lună „Săptămîna 
sportului" cu participarea membri
lor asociației. Către ce anume 
sporturi ne-am îndreptat atenția 1 
Către cele solicitate de muncitoare, 
în acest scop am întreprins un son
daj. pe bază de chestionare. 
Peste 2 000 de salariate au 
privit cu multă seriozitate a- 
ceastă acțiune, ceea ce, ne-a 
dat posibilitatea să ne ori
entăm cu exactitate preocupările 
Afirm că dacă există preocupare, 
se pot iniția acțiuni sportive de 
masă atractive, chiar și fără a 
avea salariați administrativi ți an
trenori plătiți".

După ce ne-a relatat despre mij
loacele folosite pentru introducerea 
gimnasticii în pauza de producție 
apelînd, în acest scop, la sprijinul 
maiștrilor și găsind înțelegere le 
cîțiva dintre aceștia, Gh. Radu și 
I. Ganep — secretarul asociației 
sportive „Electra" București, tova- 

un fotbal gîndit, eficace, ofensiv. 
Chimia are la ora actuală ce] mai 
bun atac din seria a 11-a a Divi
ziei B, are cea mai bună apărare 
(împreună cu Șoimii Sibiu), ceea 
ce explică foarte multe. Dar, în 
primul rînd, metamorfoza Chimiei 
Rm. Vîlcea trebuie explicată prin 
schimbarea radicală a mentalității 
despre pregătire și despre joc. 
Haidu, Donose, Gojgaru, Pintilie, 
Șutru, Ciobanu, Ionescu, Iordache 
și Orovitz, și „noii veniți" Cincă 
(fost în echipa de tineret a Rapi
dului), Lepădatu și Ustabacief (de 
la Universitatea Craiova) și Ghițu- 
lescu (din „grădina proprie"), știu 
că frumosul lor ideal poate fi do- 
bîndit numai printr-un regim de 
pregătire adecvat, prin sacrificii, 
așa cum cere noul antrenor, Gh. 
Nuțescu, cel care a preluat cîrma 
echipei pe la începutul actualului 
sezon. Șj aceasta, pentru că Gh. 
Nuțescu este un om nu numai am
bițios, dar și realist : El spune: 
„Echipa trebuie să devină o ma
șină de luptă, un mecanism care 
să gîndească continuu atit în atac 
cît și în apărare, 90 de minute, a- 
casă și în deplasare, unde jocul 
este tot mai dur, unde armele 
fotbalului sînt tot mai rare. Echi
pa mai trebue să capete și expe
riență. pentru că, în afara lui Hai
du și Donose, ceilalți nu prea au 
dus bătălii mari, cum vor fi toate 
partidele unui lider. Sînt mulțu
mit de disciplina de pregătire și 
de joc, ceea ce-mj conferă speran
țe pentru retur. Pentru că marea 
bătălie atunci va începe pentru 
noi ! Și înțelegeți ce pregătiri tre
buie să facem în iarnă 1...

.. .Chimia Rm. Vîlcea, actuala 
'deținătoare a „Cupei României", 
formația care „n-a vrut să pre
dea trofeul" în jocul cu Rapid, este 
astăzi o formație în plin proces 
de maturizare, o echipă care în
cearcă, cu vizibil succes, să-și ca
pete o personalitate. Astăzi, liderul 
seriei a Il-a a Diviziei B susține 
un derby la Sibiu. Indiferent de 
rezultatul acestei partide am reți
nut cuvintele antrenorului Nuțes
cu ; „Marea bătălie va începe, de 
fapt, pentru noi în retur"...

Mircea M. IONESCU

TRAOIJII Șl PREMIE ORĂDENE
- Interviu cu Alexandru Tordai, președintele clubului sportiv Crișul -
Activist pe tărîm sportiv de peste 

25 de ani, președintele clubului 
„Crișul", Alexandru Tordai, este a- 
preciat în Oradea ca un bun cu
noscător al mișcării sport ve locale. 
Motiv pentru care i-am solicitat 
părerea in legătură cu activitatea 
de performanță a orașului.

— Tradiția împarte ramurile 
sportive orădene în două categorii. 
Avantajate din acest punct de ve
dere sînt atletismul, baschetul fe
minin, fotbalul și luptele. Cunos- 
cînd șl priza lor la public, le-am 
acordat în decursul anilor un spri
jin mai constant, creîndu-le condi
ții de manifestare. Ca urmare, re
zultatele au atins cote mai ridica
te, îndeosebi în ultimii 12 ani. Din 
1970, atletismul a trecut de la Cri
șul la trei unități : Școala sportivă, 
Institutul Pedagogic și I.C.O., am- 
plificîndu-se astfel aria de cuprin
dere a atleților din oraș.

STEAUA, PENTRU A 13-a OARĂ CAMPIOANĂ
(Urmare din pag 1)

Popovici, Al. Geantă și Gh. Șuteu 
continuă să domine cu autoritare 
campionatul republican de lupte 
libere.

Pe locul secund s-a clasa’, for
mația Dinamo Brașov (antrenor I. 
Bătrîn) care a abordat cu mult a- 
plomb întîlnirile pe care le-a avut 
de susținut, tinerii ei conioonenți 
oferind celor prezenți la reuniuni 
meciuri de bun nivel tehnic în 
ultimele două tururi, brașovenii au 
avut de îndeplinit o simplă for
malitate, finalistele Dunărea Ga
lați și Rapid București opunîndu-le 
o palidă rezistență : 32—8, respec
tiv, 34—6.

în reuniunea de simbătă. aten
ția a fost îndreptată asupra a două 
formații : C. S. Tîrgoviște și Stea
gul roșu Brașov, principalele pre
tendente la locul III. în turul IV 
tîrgoviștenii au reușit o victorie

rășul CORNELIU NICOLAU, a adus 
în discuție următoarea problemă :

„Am inițiat și vom continua să 
inițiem întreceri între secții, între 
ateliere, avem un campionat al a- 
sociației. Pentru rezultatele bune 
obținute de cej care iau parte la 
întreceri, noi nu le oferim bani 
sau alte avantaje asemănătoare. De 
altfel oamenii nici nu cer acest 
lucru. Ei știu că dacă fac sport, 
este în înteresul propriei lor sănă
tăți. Dorim, însă, să le oferim cupe, 
medalii de campioni ai asociației, 
diplome, insigne. Ce se întîmplă, 
însă, cu aceste așa-zise trofee 7 
Toate sînt de-o urîțenie și de-o 
asemănare de-a dreptul respin
gătoare. Aceasta în cazul foarte fe
ricit că SE GĂSESC. Este, însă, 
știut, că nu puține sînt cazurile 
cînd, deși avem cu ce le procura, 
NU AVEM DE UNDE LE PROCU
RA. Ca să nu mai vorbesc de ca
litatea echipamentului și materia
lelor sportive, foarte proastă. Oare 
industria noastră ușoară, indus
tria locală, nu pot înțelege o dată 
că fabricarea de materiale sportive 
trebuie privită cu aceeași seriozita
te cu care este privită fabricarea 
plinii V,

9 Prea multe acte de indisciplină !
Era de așteptat ca — lntr-o serie în 

care figurau echipele Dinamo (campioana 
tării), Rapid, F.C. Constanța, Progresul 
Brăila, Steaua „23 August*  — disputa 
pentru primul loc să capete valențe 
deosebite, să fie echilibrată, aspră și 
pasionată. Iată însă că, după primele 
etape, una dintre favorite, dar nu pri
ma dintre ele — Steaua „23 August4* — 
a sprintat surprinzător și decisiv, ter- 
minînd prima parte a campionatului cu 
un avans aproape de necrezut: 7 puncteî 
Indiscutabil, este meritul liderului de 
a fi reușit această „desprindere4* spec
taculoasă, dar credem că, în același 
timp, este vorba și de slăbiciunile ce
lorlalte pretendente la primul loc; ale 
dinamoviștilor îndeosebi (locul 8!?), cîș- 
tigătorii ultimei ediții a campionatului.

Așadar, Steaua „23 August* 4’. petre 
Mihai, antrenorul care se ocupă de 
șapte ani de această promoție a centru
lui din parcul sportiv „23 August**,  ne-a 
prezentat „U“-le care a străbătut vije
lios cele 13 etape ale turului:

Dumitru IORDAN (Marian NEDEA) — 
Mireea BOBELNICU. Gheorghe MANEA. 
Ion CORNELIU, Vasile BANU — Vasile 
DINA, Mario AGIU, Nicolae MARIN — 
Lucian ALBĂSTREL, Clement ȘUREN- 
GHIN, Gheorghe DUMITRU.

Au mai jucat în acest sezon: ion Iri- 
mia, Cornel Marcoveanu, Emilian Mi- 
ran, Pavel Pagu, Cristian Cugiu și Ma
rin Lixandru. Axul echipei: Comeliu 
— Agiu — Dina — Șurenghin. Ultimii 
doi sînt și golgeterii formației cu 15 și, 
respectiv, 17 goluri marcate în tur: 
Steaua „23 August*  și-a devansat adver
sarele prin excelenta sa pregătire fizică. 
Aceasta i-a permis să obțină foarte 
multe din victoriile sale în repriza se
cundă a meciurilor. De altfel, wu"-le 
notat mal sus este, de departe, cel mai 
atletic din serie, majoritatea jucătorilor 
avînd un gabarit impresionant. Obiecti
vul nostru — afirmă antrenorul Petre 
Mihai — este să ne calificăm și să par
ticipăm cu succes la turneul final". Ră- 
mîne de văzut care va fi, în retur, „re
plica*  Iul Dinamo, Rapid și F. C. Con
stanța.

Seria a H-a, spre deosebire de „sora44 
ei care poartă nr. 1 se.,, distinge, din 
păcate, printr-un mare număr de aba
teri disciplinare. Ceea ce surprinde cu 
adevărat este faptul că aproape toate 
echipele au avut jucători admonestat! de 
arbitri. Dâr, „campionii44 indisciplinei 
rămîn juniorii F.C.-ului din Galați, cu 
trei eliminați (Gr. Grigoraș, D. Geor
gescu, C. Marcovici) și doi avertizați 
(A. Ene și N. Onofrei)! Lista celor cer-

AELENEI - REINTRAREA

IN PRIMĂVARĂ

Atacantul lui Steaua, Aelenei, 
care a suferit în meciul cu Jiul din 
returul campionatului trecut o gra
vă accidentare, s-a refăcut mult 
mai încet de pe urma acelei frac
turi. El urmează în prezent un 
susținut program de reeducare a 
piciorului accidentat și un trata
ment Ia Băile Herculane. Se speră 
ca, în primăvară, Aelenei să-și reia 
activitatea competiționaiă.

— Dar fotbalul ? Se pare că 
rezultatele actuale sînt oarecum 
în contradicție cu... tradiția.

— Fotbalul are o lungă tradiție 
și a avut condiții bune pentru atin
gerea unor performanțe înalte. Or
ganizarea pe toate treptele este a- 
cum ireproșabilă. Campionatul ju
dețean (cu 18 echipe) este, după 
părerea mea, mai puternic decît în 
alte județe și peste nivelul divizi
ei C. Asociațiile înscrise au obliga
ția să prezinte și echipe de juniori. 
Pentru lărgirea bazei de selecție, 
se organizează permanent campio
nate de străzi.

— Cum apreciați celelalte 
sporturi de tradiție ?

— După cum se știe. Federația 
de lupte și-a pus bazele, cu mai 
bine de 40 de ani în urmă, la Ora
dea. Rezultatele prezente ale secției 
de la „Crișul", în care activează 
de 40 de ani inimosul antrenor

destul de comodă în fața rapidiș- 
tilor (25,5—14,5), iar stegarii au 
pierdut la Steaua. Ambele forma
ții se aflau deci la egalitate de 
puncte și meciul direct dintre ele 
urma să hotărească cine va ocu
pa locul III în clasamentul tur
neului final și onorificul loc I 
dintre echipele aparținînd asociați
ilor sportive sindicale Partida a 
fost de un nivel tehnic foarte bun, 
absolut toți concurenții au făcut 
risipă de energie, folosind o gamă 
variată de procedee tehnice. Con
fruntarea a început înrr-o r.otă a- 
proape perfectă de echilibru. 
După patru categorii conduceau 
tîrgoviștenii cu 8,5—7,5 după care 
brașovenii au luat un avans con
sistent de 5 puncte. Cînd mai e- 
rau de disputat ultimele două 
meciuri, la categoriile mari, tîrgo
viștenii au făcut un adevărat tur 
de forță, au refăcut handicapul, 
cîștigînd în final cu 19,5—16,5. 
Excepțional s-au comportat de la 
învingători I. Iatagan (cat. 52 l g), 
T. Pătrașcu — cîștigători la puncte 
în fața lui I. Vlădescu și, respec
tiv, I. Breazu, precum și „greii" 
I. Lupu (100 kg) și St. Grigoraș 
(-f-100 kg), principalii autori ai

FOTBAL: Stadion „23 August", ora 
14: St&aua — universitatea Craiova 
(Div. A), teren Steaua, ora 10 : 
Steaua — Universitatea Craiova (ti- 
neret-rezerve); stadion Dinamo, ora 
9: Dinamo — Jiul (tineret-rezerve), 
ora 1L30: Dinamo — Jiul (Div. A); 
stadion Progresul, ora 11: Progre
sul — Metrom Brașov (Div. B): sta
dion Metalul, ora 11; Metalul — 
Gaz metan Mediaș (Div. B), teren 
Steaua, ora 12: .Șoimii TAROM — 
Dinamo Slobozia (Div. C), teren 
T.M.B.. ora 11; T.M.B. — Laromet 
(Div. C), teren Triumf, ora 11: Tri
umf — Sportul Clorogirla (Div. C). 
teren Laromet ora li: Tehnometal 
— Olimpia Giurgiu (Dlv. C), teren 
Electronica, ora 11: Electronica — 
Sirena (Dlv. C), teren F.K.B. ora 11: 
r.O.R. — Unirea Tricolor (Dlv. C).

HOCHEI: patinoar „S3 August", 
ora 17: România — Bulgaria.

JUDO: sala Floreasca, ora 8,30: 
meciurile ultimei etape a Diviziei A.

POPICE: arena Voința, ora 8; în
trecerile de perechi mixte din ca

tați cu fair-play-ul, este lungă, inadmi
sibil de lungă; Gh. Stavarache și N. 
Ștefănițâ (C.S.U.), S. Mihart și V. Ma
nea (Delta), Gh. Constantin (Azotul). S. 
Petre și E. Sertiănică (Sportul studen
țesc), E. Petcu (F. C. Constanța), Gh. 
Constantinescu (Constructorul) etc., etc. 
Pălmuiri, injurii, faulturi grosolane, pro
teste, joc periculos — iată motivele care 
l-au făcut pe arbitri să-i trimită la ca
bine pe vinovați sau să-i avertizeze cu 
cartonașul galben. Fără îndoială, seria 
a H-a a adus în prim-plan și alte de
ficiențe (terenuri necorespunzătoare șl 
lipsă de grijă față de echipele oaspete 
la' Slobozia. Constanța, complexul „23 
August" chiar; foarte, multe arbitraje 
slabe). Insistăm însă asupra disciplinei, 
tocmai pentru a atrage în mod serios 
atentla antrenorilor și conducerilor res
pectivelor asociații sau cluburi care, 
după cum se vede, au lăsat pe plan se
cundar munca educativă cu tinerii lor 
jucători.

Laurențiu DUMITRESCU

a Partida restanță Sportul studențesc
— Rapid se dispută astăzi pe stadionul 
Politehnica.

1. Steaua „23 August 13 12 1 0 46— 9 25
2. F. C. Constanța 13 7 4 2 16— 8 18
3. Rapid București 12 5 7 0 23— 8 17
4. progresul Brăila 13 7 2 4 20—14 16
5. C.S.U. Galați 13 6 2 5 13—14 14
6. F.C. Galați 13 4 5 4 22—18 13
7. Sc. sp. Energia B. 13 4 5 4 6—10 13
8. Dinamo București 13 4 4 5 16—14 12
9. Construe. Galați 13 3 6 4 12—17 12

10. Autobuzul Buc. 13 5 2 6 11—20 12
11. Sp. st. București 12 4 3 5 15—16 11
12. Sc. sp. Călărași 13 4 2 7 15—21 10
13. Delta Tulcea 13 1 2 10 9—31 4
14. Azctul Slobozia 13 0 3 10 4—30 3

La 16 octombrie 1974 

ROMÂNIA - ITALIA 

(tineret sub 21 de ani)
Programul de pregătire al selec

ționatei de tineret (sub 21 de ani), 
din anul viitor, cuprinde și cîteva 
întîlniri internaționale amicale. In 
curs de perfectare.

Pînă acum a fast definitivată 
partida ROMÂNIA — ITALIA, ca
re va avea loc, La 16 octombrie, la 
București.

Adamache și Pescaru 
la tratament

Cei doi vechi titulari ai formației 
Steagul roșu Brașov, internaționalii 
Adamache și Pescaru, au terminat 
mult mai devreme sezonul decît ar 
fi dorit-o. Mai vechi afecțiuni de 
sciatică au devenit acute și medicii 
le-au recomandat un energic trata
ment Ia Felix și respectiv, Hercu
lane. De joi, cei doi brașoveni se 
află în cunoscutele stațiuni balneare.

luliu Pantici, sînt Hune. Echipa de 
greco-romane este în divizia A, iar 
sportivii Szabo și Gyongyosi se bu
cură de frumoase aprecieri. Avem 
aici un centru de juniori puternic, 
ca urmare a inițiativei de a înfiin
ța, în școlile profesionale și tehni
ce, secții de performanță, precum 
și prin faptul că se organizează 
curent demonstrații în școli. în 
ceea ce privește baschetul feminin, 
cel orădean a fost prezent perma
nent, din 1950, în prima divizie. 
Avem echipe și în diviziile B și 
școlară (masculine și feminine).

— în ceea ce privește discipli
nele mai recent integrate în 
viața sportivă a orașului

— Acestea sînt pe cale de a da 
roade bogate, deoarece — deși fără 
o tradiție îndelungată — ele au 
găsit totuși un cîmp favorabil aici. 
Mă refer la gimnastică, natație, 
scrimă, modelism, popice și halte
re. De altfel, rezultatele obținute 
pe plan național de reprezentanții 
noștri la ramurile amintite sînt o 
dovadă concludentă în acest sens.

Aurelian BRE8EANU

victoriei asupra Steagului roșu, 
care au cîștigat înainte de limită 
in dauna lui Gh Hclincă, respec
tiv, Gh. Grassl. De la învinși o 
impresie frumoasă au lăsat Gh. 
Bărcu — unul dintre cei mai buni 
luptători ai turneului final la cea 
mai ușoară categorie (48 kg), p. 
Androne (68 kg) și C I’araseLiiv 
(82 kg) care l-a întrecut pe -FI. 
Nieicev, unul dintre oamenii de 
bază_ ai formației C. S. Tîrgoviște. 
După comportarea din turul iV și 
V formația antrenată de A. Sei- 
damet merită cu prisosință me
dalia de bronz a compeisțiri.

CLASAMFNTUL TURNEULUI 
FINAL : 1. STEAUA 15 p, 2. Di
namo Brașov 13 p, 3. C.S. Tîrgo
viște 11 p. 4. Steagul roșu Brașov 
9 p, 5. Rapid București 7 p, (>. Du
nărea Galați 5 p.

Organizarea finalelor precum și 
arbitrajele au fest bune.

★
Rezultatele tehnice ale ultimei zi

le: Steaua cu Steagul roșu Brașov 
24—16, cu Dunărea Galați 28—4, 
Dinamo Brașov cu Dunărea Galați 
32—8, cu Rapid București 34—6. 
C. S. Tîrgoviște cu Rapid 25,5—14 5, 
cu Steagul roșu Brașov 19,5—16,5.

drul competiției internaționale „Cup.t 
Carpați".

RUGBY; teren Gloria, de la ora 9: 
Sportul studențesc — Vulcan. Glo
ria — Chimia Năvodari; teren Vul
can. ora 10: Dinamo — Știința Pe
troșani (partide în cadrul Diviziei A).

ȘAH: aula I.P.G.G., ora 10: finala 
campionatului național masculin 
(runda â 16-a).

SCRIMA: sălile clubului I.E.F.S., 
ora 8: ultima etapă a campionatului 
diviziei A.

TENIS DE MASA: sala Progresul, 
ora 9: I.E.A.B.S. Buc, — Progresul 
Buc. (m), era 11.30: Politehnica Buc.
— Universitatea Craiova <m), ora 16: 
Locomotiva Buc. — voința Buc. (m)
— meciuri în cadrul Diviziei A.

TIR: poligonul Dinamo, de la or® 
8.30: Întrecerile etapei a in-a a di
viziei Capitalei, la arme cu aer com
primat.

VOLEI: sala Glulcștl, de la ora 9: 
Confecția — Electra (m B), Locomo
tiva — Medicina (m B). sala U.RE- 
MOAS, ora 10: Confecția — Univer
sitatea Iași (f B).



AUSTRALIENII CONDUC CU 2-0 Campionatele de tenis

de masă ale Scandinaviei

JUCĂTORII MAGHIARI
ÎNVINGĂTORI

IN IIXAI A „CUPEI DAVIS

CAMPIOANA ABSOLUTA DE LA LONDRA,
LUDMILA TURIȘCEVA, SE DESTAINUIE...

Gimnastica și poezie • Valoarea reprezentantelor României 9 Nu-i ușof 
să le imbini !să înveți fi să faci sport, dar trebuie

• Echipa S. U. A. dominată la Cleveland • Newcombe și Laver au învins

CLEVELAND, 1 (Agerpres). — 
Cea de-a 62-a finală a „Cupei Da
vis", pe care și-o dispută, anul a- 

: cesta, selecționatele S.U.A. și Aus
traliei, a început, în sala „Audito- 

erium” din Cleveland, în prezența 
a circa 5 000 de spectatori. După 
primele două partide de simplu, 
scorul este de 2—0 în favoarea aus- 

I tralienilor, care par deciși să recu
cerească „Salatiera de argint". Ju
cătorii lui Neale Fraser s-au aco- 

' modat perfect cu suprafața de ma- 
terial plastic a terenului, reușind 

■ să obțină un avantaj substanțial, 
care le poate asigura calificarea.

în prima partidă. John Newcom
be l-a învins cu 6—1, 3—6, 6—3, 
3—5, 6—4 pe jucătorul nr. 1 al 
S.U.A., Stan Smith. Aceasta a fost 
pr.ma înfrîngere suferită de Smith 
în cele 6 finale disputate în „Cupa 
Davis". A fost o partidă de mare 
luptă, cu momente dramatice, în
cheiată după mai bine de 3 ore 
cu victoria australianului, care a 
știut să-și pună în valoare servi
ciile sale puternice și voleurile im- 
parabile. La sfîrșitul partidei, John 
Newcombe a declarat: „A fost una 
dintre cele mai dificile victorii ob
ținute de mine în ultimii ani. în 
setul 5 am avut un moment de slă
biciune, însă mi-am revenit și am 
izbutit să realizez punctele necesa
re succesului". Afectat de acest e-

(dreapta), în

AGERPRESTelefoto: A. P.

Newcombe
săritură peste fileu a învin

gătorului...

John 
sica"

TELEX
Un Iot de 17 patinatori din R. P. Chi
neză a sosit la Tokio pentru a participa 
la antrenamente șl concursuri de pati
naj viteză împreună cu patinatorii japo
nezi. După sosire, patinatorii chinezi 
s-au antrenat timp de cîteva ore pe pa
tinoarul artificial de la Korakuen. Pri
mul concurs oficial va avea loc pe pa
tinoarul olimpic din Sapporo.

tn cadrai concursului Internațional de 
patinai viteză de la Alkmar (Olanda), 
patinatorul vest-german Erhard Keller 
a cîștigat proba de 1 000 m cu timpul 
de 1:22,50. Pe locurile următoare s-au 
clasat finlandezul L. Linkuovesi —1:23,35 
si norvegianul S. Eriksen — 1:23,53.
Cursa de 500 m a revenit lui L. Linkuo
vesi — 39.64, urmat de suedezul H. Boer- 
jes — 39,73 și E. Keller — 40,09.
W
în localitatea cehoslovacă Heb, s-a dis
putat meciul revanșă dintre selecționa
tele feminine de handbal ale Cehoslova
ciei. și Poloniei. Gazdele au terminat în
vingătoare cu scorul de 11—10 (4—5).
în primul joc, handbalistele cehoslovace 
au cîștigat cu scorul de 20—14.
H

Tn preliminariile campionatului mondial 
masculin de handbal, la Luxemburg 
echipa Danemarcei a întâlnit formația 
țării gazdă. Handbaliștii danezi au ter
minat învingători cu scorul de 24—14 
(9—5).

Munoz a cîștigat 
Iul Niedwledzkl.

Selecționatele (le hochei pe gheață ale 
Poloniei și R. F. Germania s-au întîlnit 
la Lodz intr-un joc amical. Hocheiștii 
polonezi au obținut victoria cu scorul 
de 4—1 (1—0, 2—1, 1—0).
U
în sferturile de finală ale Cupei euro
pene la tenis pe teren acoperit, în ora
șul spaniol Saragosa are loc meciul 
dintre echipele Spaniei și Poloniei. 
După prima zi, scorul este de 2—0 în 
favoarea jucătorilor spanioli. Jose Higue
ras l-a învins cu 8—6, 6—2 pe W. Fibak, 
iar Antonio 
6—1 în fața
B

La Port au 
întrecerile turneului final al 
mericii de Nord, Centrale și Mării Ca
raibilor pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal. Echipele Gua- 
temalei și Mexicului au terminat la ega
litate: 0—0. în primul joc, disputat acum 
două zile, echipa Hondurasului a dis
pus cu 2—1 de formația Trinidad — To
bago.

Prince (Haiti) au continuat 
zonei A-

CUPA CARPAȚI» LA POPICE
(Urmare din pag. I)

. Bulgarul N. Marinkov și po
lonezul C. Kendendorf au avut 
o comportare mediocră, doborînd 
764 și, respectiv, 766 popice.
; Aseară, în cadrul celei de a 

doua reuniuni, au intrat în joc 
principalii candidați la invidiatul 
trofeu din cristal. Cele 444 de p d 
ale Margaretei Bordei au consti
tuit un serios „stimulent" pentru 
favoritele concursului, fiecare fă- 
cînd uz de întregul său arsenal 
fizic și tehnic ca să se poată a- 
propia de lideră. Au reușit cele 
mai calme. Și, din păcate, am nu
mărat doar pe degete sportivele 
care și-au regăsit cu ușurință rit
mul normal. Se cuvinte să subli
niem, în special, comportarea bra- 
șovencei Mariana Antus, care a., 
distribuit bilele cu multă precizie 
la „ulițele" mici și mari, doborînd 
439 popice. Florica Neguțoiu, ma
ghiara Sofia Hursan și Elena 
Trandafir, jucătoare experimenta
te. s-au întrebuințat la maximum 
avînd doar singura satisfacție de
—. - ■ j 1 ————————

la mare luptă pe Smith și respectiv, Gorman »
șec, S. Smith a recunoscut că ad
versarul său a fost mai bun și a 
meritat victoria : „La un moment 
dat am crezut că eu voi fi învin
gătorul, dar Newcombe m-a stif- 
nrins cu retururile sale în diagona
lă pe care nu le-am mai putut in
tercepta".

După victoria lui Newcombe, con
siderată ca o surpriză de mulți 
dintre comentatorii prezenți la a- 
cest meci, echipa Australiei și-a 
mărit avantajul în cea de-a doua 
partidă de simplu, în care Rod La
ver l-a întrecut cu 8—10, 8—6, 6—8, 
6—3, 6—1 pe Tom Gorman. începu
tul lui Laver a fost lent, iar ripos
ta lui Gorman foarte dîrză. Trep
tat, veteranul australian a preluat 
inițiativa jocului, în timp ce ame
ricanul dădea semne de oboseală. 
Ultimul set a fost o adevărată de
monstrație a asului australian, care 
nu a comis nici o greșeală, retur- 
nînd impecabil toate serviciile lui 
Gorman. „Sînt foarte mulțumit că 
revenirea mea, după 11 ani, în echi
pa țării mele, a coincis cu o vic
torie — a declarat Laver. Pînă 
acum, am jucat numai în turnee 
individuale. Regăsind spiritul de e- 
chipă, am putut să joc la cel mai 
înalt nivel și cred că antrenorul și 
coechipierii mei sînt mulțumiți de 
felul cum am evoluat astă seară”.

Suporterii echipei americane nu

REVANȘA FISCHER-
CARACAS 1 (Agerpres). — în 

cadrul unei vizite pe care a făcut-o 
în Venezuela, dr. Max Euwe, pre
ședintele Federației Internaționale 
de șah, a declarat cu prilejul unei 
conferințe de presă ținută la Ca
racas, că este foarte posibil ca a- 
nul viitor, în cursul lunii iunie,

STATISTICĂ DUBLĂ...

campanie deschisă împotriva „șama-

ln- 
go- 
re- 

GO-

sînt 
lor 

fost

Betonul" într-o variantă 
nouă... sau „pe aici nu se 

trece..."

BRIAN CLOUGH ÎNLOCUIT I

Statisticile campionatului sovietic, aflat 
la încheierea unul nou bilanț se fac în 
acest an în... partidă dublă. Aceasta 
datorită faptului că există goluri pro- 
priu-zise. marcate în timpul regulamen
tar de joc. și cele suplimentare, mar
cate din seriile de penalty-uri. dictate 
de o măsură federală care exclude me
ciurile nule. în prima categorie, au 
trat 548 de goluri, „obișnuite", 41 de 
luri înscrise din penalty (în timpul 
gulamentar de joc) șl 7 autogoluri, 
lurile suplimentare, care depășesc 
bineînțeles — pe cele „muncite", 
în număr de 589 — iar existența 
continuă să provoace discuții. Au 
cazuri cînd a trebuit să se desemneze 
un cîștigător după 12 lovituri de la 
punctul de 11 m. Echipe care s-ar fi 
salvat de la retrogradare cu punctajul 
meciurilor nule au trebuit să părăseas
că liga superioară și al doilea eșalon, 
datorită slabelor rezultate înregistrate ia 
seriile de penaltyuri. Zenit Leningrad, 
care a obținut pe teren 12 rezultate 
egale, nu a realizat decît trei victorii 
și. deși a evoluat aproape neînvinsă, a 
terminat campionatul pe la coada cla
samentului.

Spectatorii continuă să frecventeze 
stadioanele pe care evoluează șl înving 
favorlții lor. Cel mal numeros public 
a fost înregistrat pe stadionul echipei 
campioane, Ararat Erevan (853 000), iar 
cei mal puțini spectatori (193 000) au 
fost înregistrați la Rostov pe Don, unde 
echipa locală S.K.A. a retrogradat.

a se remarca prin jocul tehnic 
prestat. Margareta Bordei a rămas 
o învingătoare merituoasă, fiind la 
primul ei succes de o asemenea 
anvergură.

Disputele masculine au fost mai 
interesante. Ultimele perechi, com
puse din nume consacrate pe plan 
internațional, au atras atenția pu
blicului, pentru că evoluau și o se
rie de popicari români, care emi
teau pretenții la locurile /laureate. 
Tînărul Gh. Dumitrescu a fost mai 
întîi depășit de cehoslovacul Ia- 
roslav Antonin, apoi de Ilie Băiaș 
și în final de Iuliu Bice, cîștigă- 
tor de o manieră impresionantă.

CLASAMENTE : feminin — 1. 
Margareta Bordei (România) 444 
p d, 2. Mariana Antus (R) 439, 3. 
FI. Neguțoiu (R) 419, 4. Sofia Hur- 
san (Ungaria) 414, 5. Ana Albert- 
Ianoși (R) 410, 6. Elena Trandafir 
(R) 403 ; masculin — 1. Iuliu Bice 
(R) 928, 2. Iaroslav Antonin 
hoslovacia) 905, 3. I. Băiaș
899. 4. Gh. Dumitrescu 892. 5. 
Turk (Iugoslavia) 889, 6. Alex, 
tineanu (R) 878.

Azi, au loc probele mixte. 

(Ce-
(R) 

Jose 
Că-

Redacția și administrația; București str. Vasile Conta nt. 16; telefoane: centrală 11.10.05, secția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 2861 telex: sportrom buc. 180, Tiparul .J. P. «Informația'1, București 40.368

și-au pierdut însă 
deși jucătorii lor
2—0. Se așteaptă ca în proba de 
dublu, perechea americană Stan 
Smith — Erik van Dillen să reducă 
scorul. Căpitanul formației austra
liene, Neale Fraser, nu și-a ales 
deocamdată jucătorii pentru aceas
tă partidă. „Am trei posibilități — 
a spus Fraser — și cred că în cele 
din urmă voi face apel la Ken Ro- 
sewall, căruia îi voi da ca parte
ner fie pe Laver fie pe Newcombe. 
Rămîne să mă mai gîndesc".

orice speranță, 
sînt conduși cu

TURNEUL DE BOX „MĂNUȘA DE AUR“

ȘT. FLOREA A CIȘTIGAT FINALA
LA CATEGORIA MIJLOCIE-MICĂ

BELGRAD, 1 (Agerpres). — Peste 
2 000 de spectatori au urmărit la 
arena „Pionir” din Belgrad fina
lele tradiționalei competiții de box 
„Mănușa de aur". Un frumos suc
ces a repurtat Ștefan Florea, cam
pionul României la categoria mijlo- 
cie-mică, care în finală l-a în
vins prin descalificare, în repriza 
a treia, pe iugoslavul Jelesevici,

RALIUL MONTE CARLO

de

VĂ OCOLI FRANȚA...
MONTE CARLO, 1 (Agerpres). 

Suspendarea tuturor curselor 
automobile pe teritoriul Franței, 
măsură anunțată de premierul fran
cez Pierre Messmer, a fost primită 
cu surprindere de organizatorii ra
liului Monte Carlo, socotit ca una 
dintre cele mai mari competiții auto
mobilistice din lume. „Anularea ra
liului Monte Carlo", a declarat Jac
ques Taffe, comisarul general al 
cursei, „ar putea aduce grave preju
dicii sportului automobilistic în ge
neral. Noi vom studia posibilitățile 
de modificare a regulamentului cursei 
in cazul cînd nu vom puica utiliza 
șoselele din Franța, unde se dispută 
ultima parte a întrecerii". O hotă- 
rîre definitivă va fi luată după re
uniunea europeană asupra probleme
lor petrolului, care va avea loc la 
jumătatea lunii decembrie.

SPASSKI IN 1974?
campionul mondial, marele maestru 
american Robert Fischer, să-1 întîl- 
nească din nou pe marele maestru 
internațional Boris Spasski (URSS). 
M. Euwe a precizat că au și în
ceput tratativele în vederea orga
nizării acestui meci.

Unul dintre cei mai disputați mana
geri englezi, Brian Clough, supranumit 
și „Helenio Herrera al Angliei* *, care 
a obținut, cu I>erby County remarcabile 
rezultate (inclusiv cîștigarea titlului de 
campioană a Angliei, ca și calificarea 
pînă în semifinalele ediției trecute a 
C.C.E.), a fost de curînd înlocuit la 
cîrma echipei din Derby. Președintele 
clubului Derby County, Sam Longson, 
a anunțat săptămîna trecută că în locul 
lui Brian Clough, care a demisionat, a 
fost numit cunoscutul fost internațio
nal scoțian și căpitan al echipei Derby, 
Dave MacKay. Se pare că jucătorii 
echipei Derby au protestat și au cerut 
să fie audiați de președintele clubului, 
în vederea reîntoarcerii lui Clough la 
Derby County. Dave MacKay antre
nase, pînă în momentul numirii sale pe 
postul de director tehnic al clubului, 
echipa de liga a doua Nottingham Fo
rest.

zlel B, seria I. Gazdele au terminat 
Învingătoare cu scorul de 2—0 (2—0).

Amănunte asupra întîtalril ta ziarul 
nostru de mline.

DIVIZIA DE HOCHEI 
(SERIA A ll-a)

La Cluj șl Miercurea Cluc s-au des
fășurat, ieri, înttlnirile unei noi etape 
din Divizia națională de hochei, seria 
a II-a. S-au înregistrat rezultatele : 

AGRONOMIA CLUJ — TlRNAVA O- 
DORHEI 6—3 (3—0. 1—0, 2—3). Au mar
cat : Intre (2), Texe (2), CsedB și
Baka, respectiv Vass (2) și Dezsi.
LICEUL 1 M. CIUC — I.P.G.G. BUCU

REȘTI 5—3 (2—1, 1—2, 2—0).
Astăzi dupâ-amiază au loc partidele 

revanșă.

partida 
Neamț, 

a Dlvi-

în ceea ce îl privește Pe Brian 
Clough, acesta a acceptat postul de 
manager al echipei Brighton and Hove 
Albion, care activează în liga a treia 
engleză...

FOTBAL VIOLENT ÎN ITALIA
Cîteva recente accidente au făcut din 

nou să se discute despre fotbalul ita
lian ca despre un sport în care „cate- 
naccio“-ul și alte forme de apărarea 
distructivă, cu orice preț, aduc victime 
pe un altar imaginar al „rezultatelor 
înainte de toate"...

Un jucător amator, în vîrstă de nu
mai 21 de ani, Luigi Ventrini, din echi
pa Faresina, a murit săptămîna tre
cută, după o hemoragie internă sufe
rită de pe urma unei violente ciocniri 
cu un jucător din echipa adversă 
(Monte Marcone), în meciul disputat la 
Fara Filiorum, mic orășel din centrul 
Italiei. Giorgio Barbana, înaintaș central 
al echipei Palermo (divizia secundă) a 
fost internat în spital cu un traumatism 
cranian. în urma unei lovituri primite 
de la portarul echipei Brindisi, Di Vin
cenzo. Acesta din urmă a fost și el 
destul de grav lovit de un spectator, 
care l-a acuzat de accidentarea voită 
a lui Barbana. Să mal amintim că și 
cunoscutul Sandrino Mazzola a suferit 
un accident destul de grav la un picior, 
fiind astfel nevoit să lipsească de pe 
stadionul Wembley, unde reprezenta
tiva italiană a învins Anglia cu 1—0. 
Intervenția chirurgicală făcută lui Maz
zola a necesitat 10 puncte de sutură... 
CONCEDIEREA VRĂJITORILOR
Una din caracteristicile fotbalului 

kenyan este strinsa sa legătură cu su
perstițiile. spectacolul vrăjitorilor care 
se agită pe Ungă tușe, tn costumația 
lor caracteristică, cu pene și zorzoane, 
chemtad duhurile tn ajutor, prin dan
suri și amulete, este un lucru obișnuit 
pe stadioane. Vrăjitorii cer destul de 
des schimbarea mingii, pe motivul că 
în ea s-a instalat un duh potrivnic ! 
în pauze, ei execută dansuri rituale, 
menite... a ridica moralul și fac cele 
mal neverosimile artificii pentru a po
gor! mila „marilor zei" asupra formației 
care i-a angajat.

Numai că antrenorii (unii dintre ei 
europeni) s-au cam plictisit de veșnica 
lor agitație fără rost, care are efecte 
destul de nocive asupra jucătorilor, 
în mentalitatea cărora o vrajă este mai 
eficace decît un antrenament. Consilie
rul tehnic al echipei Broweris a pornit

MALMO, 1 (Agerpres). — s-a încheiat 
prima parte a campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale Scandinaviei. 
în proba masculină, victoria a revenit 
selecționatei Ungariei, care în finală a 
dispus cu 3—0 de echipa Cehoslovaciei: 
Jonyer —- Kunz 21—6, 21—12: Gherghely 
— Orlowski 21—17, 21—17; Jonyer, Gher
ghely — Kunz, Orlowski 25—23. 23—21. 
Finala probei feminine s-a disputat în
tre formațiile Suediei și R. P. Chineze. 
Au cîștigat cu 3—2 jucătoarele suedeze. 
Heimann a obținut două victorii: 2—0 
(21—6, 21—9) cu iu Cin-cha și 2—0 (21—19, 
21—19) cu Llu Hai-ien. A treia victorie 
a gazdelor a fost repurtată de Raadberg, 
învingătoare cu 21—14, 21—14 în fața lui 
Iu Cin-cha.

Campionatele continuă cu desfășura
rea probelor individuale.

medaliat cu bronz la ultima ediție 
a „europenelor". Ștefan Florea a 
punctat mai mult în primele două 
reprize, terminînd cu avantaj. în 
ultima repriză, boxerul iugoslav a 
atacat periculos cu capul și a fost 
descalificat.

La actuala ediție, trofeul „Mă
nușa de aur“ a fost atribuit iugo
slavului Marian Beneș, campion 
european la categoria ușoară. Be
neș a trecut cu succes la categoria 
semimijlocie (67 kg). în finala ca
tegoriei, el a dispus prin K.O. în 
repriza întîi de Ion Fuicu (Româ
nia). Placheta de aur a competiției 
a fost decernată pugilistului sovietic 
Dobrohotov (ușoară).

*

U.C.I. RĂMlNE INTRANSIGENTĂ
ÎN „CAZUL MERCKX“

GENEVA, 1. S-au încheiat lucrările 
congresului Uniunii internaționale de 
ciclism, care a reales în funcția de 
președinte al acestui for sportiv pe 
Adriano Rodoni (Italia). După ce a 
ratificat calendarul internațional pe 
anul 1974, congresul a adoptat noul 
regulament, privind durata marilor 
Tururi cicliste. Traseul Tururilor ci
cliste ale Franței și Italiei va fi de 
maximum 4 000 km, cel al Spaniei de 
3 400 km etc. S-a hotărît ca în anul 
1976 campionatele mondiale să se 
desfășoare în Italia. Fiind vorba de 
un an olimpic, la amatori se va dis
puta o singură probă — cea de semi- 
fond cu antrenament mecanic.

Au fost primite ca noi membre al« 
Uniunii internaționale de ciclism fe
derațiile de ciclism din Senegal, In
sulele Mauriciu, Sierra Leone, Guam 
și Zambia. în „cazul Merckx", sus
pendat de federația italiană, secreta
rul general al U.I.C, M. Jekiel, a 
declarat că descalificarea ciclistului 
belgian pentru folosirea de medica
mente stimulatoare interzise (în . tim
pul Turului Lombardiei) este irevoca-

o 
nilor",- cerind jucătorilor' să semneze o 
declarație în care să renege supersti
țiile, dacă vor să mal rămînă în echipă. 
El a reușit astfel să creeze o echipă 
sudată, cu care a luat conducerea în 
campionat.

Exemplul celor de la Boweris a fost 
urmat numai în parte, iar spectacolul 
echipelor care apar pe teren cu vrăji
torul în frunte mai face încă parte din 
pitorescul fotbalului kenyan. Sfîrșitul a- 
cestei tradiții este însă, se pare, doar o 
chestiune de timp...

REINTRAREA LUI BEST...
Multă cerneală a curs despre așa-zîsa 

„retragere definitivă**  a celebrului fot
balist nord-irlandez George Best. Dar, 
iată că nu la multă vreme după relua
rea sezonului actual, „Georgie" și-a fă
cut din nou apariția la sediul clubului 
Manchester United, unde a fost primit 
— se pare numai în urma intervenției 
energice a antrenorului actual. Tommy 
Docherty — cu brațele deschise. Astfel, 
lui Best i s-a dat voie să-și reia antre
namentele, existînd însă la început ideea 
ca el să fie lăsat să-și intre în formă 
pentru a fi ulterior transferat la un alt 
club. Dar. George Best a redovedit ace
eași dragoste mare pentru jocul de fot
bal și minge, care i-a fost întotdeauna 
recunoscută, îneît chiar și directorii 
clubului din Manchester au rămas pe 
gînduri. în cele din urmă, Best a rein
trat în echipă — la insistențele aceluiași 
Docherty —. iar evenimentul s-a pro
dus oficial în meciul de campionat des
fășurat acum cîtăva vreme la Londra, 
cînd echipa sa a fost învinsă cu 2—1 
de Tottenham Hotspur.

DUPĂ MINUTUL 90...
Cit de Inegală este valoarea unul ju

cător de fotbal, o dovedește dramatica 
finală dintre reprezentativele de juni
ori ale U.R.S.S. și Bulgariei, angajate 
tn „Turneul Prietenia" disputat la Do- 
nețk. Lupta a fost extrem de atrtasâ, 
după cum o arată șl rezultatul după 
prelungirile regulamentare : 2—2 1

O impresie excelentă a produs ata
cantul sovietic Vasllievski, care a În
scris ambele goluri ale echipei sale m 
mod spectaculos și din poziții extrem 
de dificile. Pentru desemnarea cîștigă- 
torului nu mai rămăsese decît soluția 
extremă a loviturilor de la 11 m. Dar 
aici. Vasllievski, care uimise pe toți 
spectatorii cu frumoasele șl eficientele 
sale atacuri, nu a reușit să marcheze 
penalty-ul ce l-a fost Încredințat tră- 
gînd afară șl permitted tinerilor fotba
liști bulgari o neașteptată, dar meritată 
victorie, cu scorul final de 7—6...

Cele mai prețioase dintre trofee — toate medaliile de aur — au fost 
cucerite la recenta ediție a Campionatelor europene de gimnastică de la 
Londra de sportiva sovietică LUDMILA TURIȘCEVA. Campioana lumii și 
cîștigătoarea Jocurilor Olimpice de la Miinchen reușește astfel pentru a 
doua oară să devină și cea mai bună 
genției de presă NOVOSTI a rugat-o 
la cîteva întrebări.

— Mai întîi, vă rugăm, cî
teva cuvinte despre campiona
tele europene de la Londra.

— Cu toate că în componența 
altor echipe au figurat destul de 

multe gimnaste tinere, sportivele 
sovietice au întîmpinat o concu
rență deosebită din partea mul
tor participante, în primul rînd 
a gimnastelor din R. D. Germană. 
La cîteva aparate, o valoare deose
bită au manifestat reprezentantele 
României. După cum se știe, Olga 
Korbut s-a accidentat și nu a putut 
participa la finalele pe aparate, 
astfel că am rămas singură, misiu
nea mea devenind și mai grea. Am 
înțeles că nu am voie să greșesc, 
dar oboseala și încordarea celor 
două zile de întreceri și-au spus 
pînă la urmă cuvîntul și la ultima 
probă a concursului, solul, am avut 
și eu o ratare. Cred că insuccesul 
se datorează și deconectării surve
nite, ca urmare a avantajului con
siderabil pe care îl aveam în fața 
celorlalte sportive. Aș dori să re
marc că, la campionatele europene 
de la Londra, am văzut multe gim
naste talentate, care vor avea un 
cuvînt de spus în gimnastica mon
dială. Mă gîndesc, de pildă, la An
gelika Hellmann, Kerstin Gerschau 
(R. D. Germană), Alina Goreac (Ro
mânia), Uta Schorn (R. F. Germa
nia).

— Ce ne puteți spune despre 
gimnastica feminină actuală, des
pre cerințele ei ?
— După opinia mea, se manifes

tă două tendințe principale, carac
teristice, în etapa actuală, gimnas
ticii feminine : tinerețea maestrelor 
care iau startul în marile competi
ții și marea dificultate a elemente
lor prezentate. Au fost evidente a- 
cestea și la campionatele de la 
Londra. De altfel. în ceea ce pri
vește dificultatea unor elemente din 
gimnastica feminină, s-au purtat 
destule discuții în ultimul timp. 

LTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE

CONSTRUCTORUL 3—2 LA VOLEI (f)
Sala Giuleștl a găzduit aseară două 

partide feminine contînd pentru etapa 
a Vin-a a diviziei A. în primul joc s-au 
întîlnit fruntașele seriei I, Rapid și Con
structorul. Meciul, care avea o deose
bită însemnătate pentru ambele formații, 
angajate în disputa pentru calificarea 
în turneul pentru locurile 1—6, a cores
puns doar din punct de vedere al lup
tei pentru rezultat, ca factură tehnică 
și spectaculară situîndu-se însă la un 
nivel mediu. După aproape două ore 
și jumătate, voleibalistele de la Rapid 
au obținut o dificilă victorie cu 3—2 
(-12, 11, 8, -11, 12). Cu excepția setului

Ieri în Divizia B la fotbal 
METALUL PLOPENI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

2—0 (2—0)
Ieri «-a disputat, la Plopeni, 

dintre Metalul șl Ceahlăul P. 
contînd pentru etapa a XVI-a

RAPID

de pe continent. Corespondentul A- 
pe Ludmila Turișceva să răspundă

Cîteva persoane oficiale din fede
rația internațională s-au străduit 
chiar să interzică executarea unor 
elemente de mare dificultate. După 
opinia mea, o asemenea poziție nu 

este justificată, deoarece este cu 
totul firească tendința spre perfec
țiune. De altfel, prezentarea în con
curs a unor elemente dificile presu
pune o mult mai asiduă și migă
loasă pregătire, în timpul căreia se 
desăvîrșește măiestria. Și apoi, să 
nu uităm că în concursurile mas
culine este încurajată prin toate 
mijloacele tendința spre executarea 
de elemente grele, acestea aducînd 
o sporire considerabilă a punctelor 
acordate de arbitri.

— Pe cine o socotiți cea mai 
puternică adversară a dv ?
— Am amintit despre unele spor

tive valoroase care au evoluai la 
Londra. Dar, în primul rînd, mă 
gîndesc la Olga Korbut, această 
minunată sportivă, extrem de cu
rajoasă și cu exerciții de mare teh
nicitate. Adversare serioase îmi 
sînt, de asemenea, toate celelalte 
componente ale reprezentativei 
U.R.S.S. Dar, niciodată nu m-am 
temut și nu mă voi teme nici în 
viitor de adversare. Dimpotrivă, cu 
cît concurența este mai puternică, 
cu atît valoarea succesului obținut 
este mai mare.

_  Numiți, vă rugăm, principa
lele calități pe care trebuie să 
le aibă un sportiv al epocii noas-

DEVALUAREA „AURULUI ALB"•••

„au- 
des- 
Bob

încă o iluzie — aceea a 
rului alb“ — începe să se 
trame. Managerul american 
Beatti, care conduce așa-numi- 
tul circ profesionist al schiului, 
a fost nevoit să anunțe că 
mult așteptatul duel spectacu
lar — clou al sezonului hiver- 
nal — dintre Jean-Claude Killy 
și Karl Schranz nu va mai avea 
loc. Din motive diferite, cei doi 
ași ai schiului mondial declară 
forfait, într-un moment în ca
re și-au dat seama de falsitatea 
fastului amăgitor al competi
țiilor de schi profesioniste, în 
realitate un „show" regizat pen
tru a atrage spectatori și a ex
trage beneficii materiale.

Karl Schranz, „eroul nega
tiv" de la Sapporo, a încercat 
la început să-și aurească bla
zonul, trecînd în rîndurile pro
fesioniștilor. Dar înțelepciunea 
a triumfat. Deși promotorul a- 
merican Mark McCormack i-a 
și pregătit o seamă de contracte 
tentante, acestea vor trebui re
ziliate pentru că Schranz s-a 
răzgîndit, orientîndu-și altfel 
cariera. Obținînd de curînd bre
vetul austriac de monitor de 
schi, Karli a preluat conduce
rea școlii de schi din celebra 
stațiune tirolezi St. Anton.

Forfaitul lui Schranz a fost 
urmat de cel al lui Killy. „Fă
ră Schranz — a declarat Jean- 
Claude — circuitul nu mai are 
nici un sens pentru mine". Nu 
mai puțin importante au fost

trei și a primei părți a celui ultim, in 
care campioanele au avut avantaje mai 
mari, în rest jocul a fost echilibrat. 
Deși învinsă în cele din urmă, tînăra 
formație a Constructorului a lăsat to
tuși o bună impresie, mai ales prin e- 
voluția trăgătoarelor sale 
Victoria Caranda șl Paula 
(bine coordonate de Daniela 
Ele s-au descurcat bine în 
blocaj care le-a supravegheat cu aten
ție tot timpul. Rapidlstele au evoluat 
inconsecvent și doar rutina In organi
zarea jocului le-a salvat de la înfrîn- 
gere. Au arbitrat bine Gh. Ionescu șl 
G. Simulescu (București).

In
3—0 

principale 
Cazangiu 
Steriade). 

fața unui

(a.b.)
celălalt meci : Medicina — LT.B. 
(1, 8, 5).

Campionatul de șah

ASTĂZI, DERBY-UL CIOCALTEA - GHEORGHIU I
întreruptele de sîmbătă dimineața 

(Vatsman — Ciocâltea Vi—*/•,  Ghlzdavu 
— Mititelu */r —>/., Georgescu — Urzică 
0—1, IUJin — Șuta 1—0, Șuta — Ghi
țescu 0—1) au clarificat, tntr-o oarecare 
măsură, situația din fruntea clasamen
tului. Cu 5 runde Înainte de sflrșlt, 
liderul — Victor Ciocâltea — are un 
avans de 1 punct față de Florin Gheor
ghiu șl MIhal Șubă șl de 2 puncte 
față de Mircea Pavlov. în continuare, 
9 jucători stat Înșirați pe distanța 
unei jumătăți de punct.
Iată cum se prezenta clasamentul Îna

intea reuniunii de ieri după-amlază :
1. Ciocâltea 10, 2—3. Șubă șl Gheor

ghiu 9, 4. Pavlov 8, 5—7. Urzică, Miti
telu, Ghițescu 7>/2, 8—13. Ghizdavu, Par
tos. Stanciu, Georgescu, Vaisman, Un- 
iureanu 7. 14—15. Neamțu, Botez 

tre. Ce este necesar pentru obți
nerea succesului ?
— Mai presus de orice, prețuiesc 

la sportivi cinstea și modestia. A- 
ceste calități înfrumusețează pe ori
ce om, cu atît mai mult pe un 
sportiv. In ce privește succesul, el 
se realizează printr-o bună colabo
rare și înțelegere cu antrenorul, 
prin priceperea de a munci fără 
răgaz la șlefuirea fiecărui element, 
iar pentru a urca pe cele mai înal
te culmi trebuie să dai dovadă de 

viața 
toate.
anul 

fizică
Ros-

dîrzenie, de tărie sufletească și, 
deși poate părea surprinzătoare a- 
precierea, e necesar să iubești poe
zia, fără de care eu nu concep 
gimnastica.

— Gimnastica vă răpește mult 
timp. Totuși, trebuie să și în- 
vățați...
— Da, îmbinarea preocupărilor 

sportive cu învățătura nu e o trea
bă ușoară. Cred însă că fiecare este 
capabil să-și organizeze astfel 
îneît să-i ajungă timp pentru 
Sînt în prezent studentă în 
IV la Facultatea de educație 
a Institutului pedagogic din 
tov. Am mari satisfacții de pe ur
ma învățăturii. Disciplinele mele 
preferate sînt psihologia și fizio
logia. De altfel, ele sînt foarte a- 
propiate de sport.

— în sfîrșit, tradiționala între
bare de final: planurile de vi
itor ?
— Doresc să-mi susțin cu succes 

examenul de diplomă și să intru la 
aspirantură. în ce privește sportul, 
mă pregătesc cu toată atenția pen
tru Jocurile Olimpice din 1976, da 
la Montreal, unde mă voi Strădui 
să nu evoluez mai slab ca la Miln- 
chen.

cir- 
vede 
sale 
cum 
,.1'E-

firește și considerentele de or
din financiar. Firma de țigarete 
„Benson and Hedge", care su
portă financiarmente costurile 
„Marelui premiu" profesionist, a 
refuzat să plătească drepturile 
lui Killy prin intermediul 
nagerului McCormack...

Lovitura e dură pentru 
cui profesionist, care se 
dintr-odată fără vedetele 
principale. aceasta — 
sugerează Serge Lang în
quipe" — nu poate să însemne 
decît începutul sfîrșitului. Pen
tru schiul profesionist, firește. 
In schimb, schiul oficial, cel 
patronat de federații, a cîștigat 
o nouă bătălie. Nici un schior 
nu-și mai poate face iluzia (de
șartă) că circul profesionist 
este raiul pe pămînt sau, dacă 
vreți, El Dorado-ul „aurului 
alb"... I

De altfel, de Pe acum, inven
tivii promotori ai industriei 
spectacolului sportiv au și năs
cocit o nouă atracție, pe sch iuri, 
pentru un public naiv, avid de 
divertismente originale cu orice 
preț. Se și înregistrează un pu
blic de zece ori mai numeros 
la demonstrațiile de „acrobație 
pe zăpadă", o suită de bizare 
coborîri, figuri, sărituri, tumbe 
etc., care nu mai au comun cu 
schiul decît tălpicele, bocancii 
șt bețele !

Victor BANCIULESCU

MECIURI AMINATE ÎN ANGLIA 
DIN CAUZA ÎNGHEȚULUI

Din cauza timpului nefavorabil, în
gheț și ninsoare, 33 de meciuri din cam
pionatul englez de fotbal au trebuit să 
fie amînate. în . prima ligă, s-au putut 
disputa numai cinci jocuri : Leeds U- 
nited — Queen's Park Rangers 2—2. Ar
senal — Coventry City 2—2. Leicester 
City — Tottenham Hotspur 3—0. Liver
pool — West Ham United 1—0, South
hampton — Everton 2—0.
remiză a liderului, Leeds United, face 
ca avansul pe care acesta îl deține ta 
fruntea clasamentului să se micșoreze. 
Leeds are acum 30 p, fiind urmat de 
Liverpool cu 24 p.

Neașteptata

IS. Ilijin 8, 17. Șuta □'/>,

★ 
tn runda a 
Va—*4,  Illjto 

—• Ghlzdavu

Aseară, 
Ciocâltea 
Ghițescu ______ _
Partos Va—lh, Mititelu 
Ungureanu — Stanciu 
Valsman într., Rotariu 
dulescu Gheorghiu într., Șubă 
gescu 1—0.

In clasament, pe primul Ioc se men
ține Ciocâltea cu 10’/2 puncte, urmat de 
șubă cu 10 p și Gheorghiu 9 p (1).

Astăzi, de Ia ora 16, în Aula 
I.P.G.G., se dispută runda a 16-a. cu 
partida derby a campionatului (și a 
sezonului) CIOCÂLTEA — GHEOR
GHIU. Amintim că acești doi fruntași 
ai eșichierului românesc nu s-au mai 
întîlnit într-o confruntare directă, din 
anul 1969 1

15-a : Neamțu —
— Pavlov într., 
l/a—Vî, Botez —

— Buza %—*/ 2. 
*/2—V2, Urzică —

— Șuta 0—1. Ră- 
' " Geor-

i
â


