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Numeroși cetățeni ai Capitalei și-au exprimat, la aeroport, satisfacția pentru rezulta
tele remarcabile ale vizitei și față de această nouă și valoroasă contribuție la înțelege

rea și conlucrarea între state, la întărirea păcii în lume.

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntors, sim- 
bătă la amiază, în Capitală, după vi
zita de stat efectuată în Statele Unite 
ale Americii, la invitația președinte
lui Richard Nixon și a soției sale 
doamna Patricia Nixon.

Vizita pe care șeful statului român 
a făcut-o în Statele Unite ale Ame
ricii a constituit o ilustrare elocventă 
a bunelor relații de prietenie și cola
borare statornicite între cele două 
state și a deschis noi perspective ex
tinderii și diversificării în continuare 
a cooperării româno-americane în 
multe domenii. Convorbirile dintre 
președintele . Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Richard Nixon, Declarația comună cu 
privire la principiile colaborării, pe 
care au semnat-o împreună, Declara
ția comună cu privire Ia cooperarea 
economică, industrială și tehnică din
tre România și S.U.A., așează pe o 
bază trainică relațiile dintre cele două 
țări, exprimă dorința lor de a con
lucra în folosul prieteniei dintre po
poarele respective, pentru o lume a 
colaborării și păcii.

Urmărind cu cel mai viu interes

desfășurarea vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Statele Unite ale Ame- 
ricii, oamenii muncii din țara noastră 
au văzut in manifestările de profundă 
stimă și înaltă apreciere de care s-a 
bucurat pretutindeni președintele Con
siliului de Stat, în rezultatele acestei 
noi călătorii a păcii și prieteniei o ex
presie pregnantă a prestigiului dobin- 
dit de România socialistă, datorită 
politicii sale consecvente de dezvol
tare a colaborării internaționale, de 
promovare în relațiile dintre 
principiilor menite să asigure 
trainică în lume.

La aeroportul Oiopeni, în 
pinare au venit tovarășii Ion 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Ni- 
cuIescu-Mizii, Gheorghe Pană, Ghcor- 
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian Dănă- 
laehe, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Lconte Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Chivu Stoica, Constantin Bă- 
bălău, Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Mihai Gcre, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Pățan, Ștefan Andrei. 
Conducătorii de partid și de stat au 
venit la aeroport împreună cu soțiile.

state a 
o pace
întim- 
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Erau, de asemenea, prezenți mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești, alte persoane oficiale.

Au fost de față însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al S.U.A. la București, 
Donald Bramante, și șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noastră.

Ea coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu multă 
căldură de conducători de partid și 
de stat, de celelalte persoane ofi
ciale.

Cetățenii Capitalei, veniți în întîm- 
pinare, i-au aclamat îndelung, adre- 
sindu-le calde cuvinte de bun sosit. 
Entuziasmul mulțimii exprima satis
facția întregului nostru popor pentru 
rezultatele remarcabile ale vizitei, 
față de aceasta nouă și valoroasă con
tribuție adusă la ințelegerea și conlu
crarea între state, la afirmarea unei 
noi politici în viața internațională, Ia 
întărirea păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu au răspuns cu 
multă prietenie urărilor calde ce le-au 
fost adresate.
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NĂ S TA SE IN VINGE PE OKKER
In marea finală
DE LA BOSTON

La ora cînd închidem ediția, ne sosește rezultatul finalei 
„Turneului campionilor”, desfășurată aseară la Boston: Ilie 
Năstase învinge pe Tom Okker cu 6—3, 7—5, 4—6, 6—3. Este 
pentru a treia oară consecutiv că primul tenisman al Româ
niei intră în posesia prestigiosului trofeu.

Vom reveni cu amănunte asupra încheierii întrecerii ași
lor rachetei, în numărul de mîine al ziarului nostru.

• în semifinale Ilie 
Năstase l-a învins net 
pe Jimmy Connors: 2-0
• „Lovitură de teatru" 
la Boston: John Newcom
be abandonează o semi
finală aproape ciștigată...

Năstase smeciază 
puternic in terenul lui 

Jimmy Connors...
Telefoto :

A.P.-AGERPRES

CALENDARUL COMPETIȚIONAL 
AL SEZONULUI DE PRIMĂVARĂ

RETURUL
VA ÎNCEPE

LA FOTBAL
DIVIZIEI A
LA 3 MARTIE!

Luînd în discuție problema ac
tivității competiționale interne și 
internaționale pe anul 1974 (se
mestrul I), în ședința sa din ziua 
de 7 decembrie 1973, Biroul fede
ral a hotărît următoarele:

1. Se acordă vacanță obligatorie 
tuturor jucătorilor din Diviziile A, 
B și C pe perioada 10 decembrie
1973 — 3 ianuarie 1974. în acest 
interval de timp este interzisă clu
burilor (secțiilor) organizarea 
jocuri și turnee peste hotare 
in țară.

2. Pregătirile pentru viitorul
zon competițional vor începe la 
data de 5 ianuarie 1974. Zilele de 
3 și 4 ianuarie 1974 sînt rezervate 
pentru efectuarea vizitei medicale 
a jucătorilor. Cu această ocazie se 
atrage atenția că jucătorii sînt o- 
bligați ca, la reluarea pregătirilor, 
să se prezinte cu indicii fiziologici 
corespunzători.

3. Returul campionatului 1973/
1974 ai Diviziei A va începe la 3 
martie și se 
nie 1974.

— Returul 
fășura între 
1974.

— Returul
Ioc între 17 martie și 23 iunie 1974.

— Etapele „Cupei României" sînt 
programate la datele de : 29 apri
lie (sferturile de finală), 26 iunie 
(semifinalele) și 39 iunie (finala).

de 
sau

se-

va termina la 16 iu-

Diviziei B se va des- 
10 martie și 30 iunie

Diviziei C va avea

YORK, 8 (Agerpres). — 
(Masters 

care polarizează

NEW
Turneul campionilor"

Tournement), care polarizează în 
aceste zile atenția amatorilor de 
tenis de pretutindeni, a ajuns în

faza actului final, ai cărui prota
goniști sînt românul Ilie NăstaSe 
și olandezul Tom Okker. Mulți 
dintre comentatorii prezenți în sa
la „John Heynes — Auditorium" 
din Boston prevedeau o finală 
Năstase — Newcombe, dar dacă 
românul a confirmat pronosticu
rile, eliminîndu-1 în două seturi : 
6—3, 7—5 pe tînărul jucător ame
rican Jimmy Connors, australianul 
a fost nevoit să abandoneze în ur
ma unui accident suferit în timpul 
partidei sale cu olandezul Tom 
Okker. Newcombe a cîștigat pri
mul set cu 6—3, l-a pierdut pe al 
doilea cu 5—7, iar în setul decisiv 
conducea cu 5—3. în momentul 
cînd se pregătea să servească, 
Newcombe s-a prăbușit pe teren 
acuzînd o durere puternică, în ge
nunchiul drept. Atunci el i-a spus 
lui Okker : „Tom, eu nu mai pot 
să continui jocul“. Medicul con
cursului, venit în grabă să-1 con
sulte pe jucătorul australian, a 
confirmat că acesta suferă de o 
întindere musculară. Apoi, arbi
trul a anunțat abandonul lui New-

(Continuare In pag. a 4-a)

Transpunere în viață a uneia din principalele 
prevederi ale Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie, „Cupa Tineretu

lui" — competiție de masă cu caracter republican 
pentru pionieri, elevi, studenți, militari, tineri munci
tori și țărani — este inaugurată astăzi, odată cu des
chiderea oficială programată în toate unitățile spor
tive de pe cuprinsul țării.

După numeroase acțiuni pregătitoare, chiar după 
o săptămînă de întreceri care au reunit pe piftii și 
patinoare. în sălile de tenis de masă 
zeci de mii de tineri, începe — așa
dar — o amplă competiție organizată 
de Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, împreună cu or
ganizațiile de stat și obștești cu atri
buții în acest domeniu.

Consemnăm cu plăcere și multe 
speranțe startul oficial al „Cupei Ti
neretului", întrecere deschisă tuturor 
copiilor și tinerilor între 6 și 30 de 
ani (cu excepția celor legitimați la 
un club, școală sportivă sau asociație) 
și menită să contribuie cît mai efi
cient la dezvoltarea armonioasă, fi
zică și morală, la întărirea sănătății, 
pentru ridicarea capacității de muncă

sau de șah,

care să asigure „Cupei Tineretului" un succestivități 
deplin.

Hotărîtoare este, după opinia noastră, îndeosebi 
prima etapă, care urmează să se desfășoare în uni
tățile de bază — școală, facultate, întreprindere, in
stituție, cooperație meșteșugărească, comună, sat, u- 
nitate militară. Răspunderea directă — propagandis
tică, organizatorică și tehnică — revine în această 
etapă consiliilor asociațiilor sportive, organizațiilor de 

pionieri, U.T.C., U.A.S.C.R. și sindica
le. De activitatea acestor factori de
pinde, se înțelege, în mare măsură 
atît eficiența cît și continuitatea com
petiției, audiențe pe care o ya avea 
„Cupa Tineretului", începînd chiar de 
astăzi, odată cu primele întreceri ofi
ciale ale ediției de iarnă, organizate 
fa schi, patinaj, săniuș, tenis de masă 
și șah.

Este de dorit ca în ampla acțiune 
de organizare și desfășurare a compe
tiției — reamintim, mai ales în pri
mele etape — factorii 
să-și asigure sprijinul

cît mai mare de profesori de educație 
arbitri, antrenori, instructori obștești, sportivi
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La Voința București
de mare în- 

în activitatea 
masa • Prin-

® Obiectiv 
semnâtate 
sportivă de 
cipala atenție trebuie în
dreptată acum spre mobi
lizarea participanțilsr și 
buna organizare a între
cerilor din prima 
® Este necesară 
buția practică a 
cadrelor sportive.
acestora, ca,__  ___ ___ , î a

și la descoperirea elementelor talentate, cu posibili
tăți de afirmare în activitatea de performanță. Dar, 
tocmai aceste sarcini importante, de răspundere, pe 
care „Cupa Tineretului" este chemată să le îndepli
nească, la nivelul cerințelor stabilite prin Hotărîrea 
din 28 februarie — 2 martie, obligă toți factorii de 
resort, întregul activ al mișcării sportive, la o muncă 
susținută, desfășurată cu pricepere și pasiune.

Deschiderea oficială, programată astăzi, este — 
de aceea — mai mult decît un moment festiv, ea 
trebuind să marcheze pretutindeni începutul unei ac-
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S-A BUCURAT UE 0
etapa 

contri- 
tuturor

cu atribuții 
important alunui număr

fizică, „ i > .1 c.i ivii i, iiiaifvuivii vușieștl, sportivi
fruntași. Inutil, desigur, să insistăm asupra faptului 
că numai în acest fel organizatorii vor reuși să re
zolve la timp și în bune condițiuni nu numai proble
mele privind propaganda, mobilizarea participanfilor, 
asistența tehnică, etc. ci și pe cele, la fel de impor
tante, care se referă Ia asigurarea bazei materiale 
corespunzătoare.

„Cupa Tineretului* își face, deoi, astăzi debutul o- 
ficial. Este un moment remarcabil în activitatea spor
tivă de masă din țara noastră, pe care-l dorim ur
mat de cît mai multe și frumoase succese.

IN PRAGUL NOULUI SEZON...

St POT PREZENTA LA PORJIEE PERFORMANTEI!
Ne întrebăm, adesea, peste iarnă 

de ce rezultatele internaționale ale 
schiorilor fondiști nu sînt strălu
cite, de ce nu contează și ei de 
fapt, în lupta pentru medalii (cu 
mici excepții) a competițiilor la

Asfâzi, in Divizia A la fotbal

ETAPA A XVII-A ÎNCHEIE SEZONUL DE TOAMNA
...Astăzi, așadar, ultima etapă a 

sezonului ! Și, apoi, zilele vacan
ței. Pînă atunci, însă, mai avem 
cîteva ore și atîtea întrebări.

Ultima etapă, a XVII-a, începe 
în matineu, în Capitală. Studenții 
kXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVO

CLASAMENTUL „LA

1. UNIV. Craiova
2. F. C. Constanta
3. Steaua
4. Dinamo
5. C.S.M. Reșița
6. Steagul roșu
7. Poli. Timișoara
8. F. C. Argeș
9. U.T.A.

10. A.S.A. Tg. Mureș
11. Jiul
12. „U“ Cluj
13. Politehnica Iași
14. Sportul studențesc 16
15. Petrolul
16. C.F.R. Cluj
17. Rapid
18. Sport Club Bacău

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

3
2
3
3
6
3
5
3
2
2
3
3
1
1
3
3
4
2

ZI-

32—17
29—16
21— 15
22— 18
25—19
18— 13
17—15
25—26
17—20
21—30
19— 16
13— 14
17— 21
21—21
15—21
18— 29
14— 22
18—29

23
20
19
19
18
17
17
17
16
16
15
15
15
13
13
13
12
10

încerca să pără-bucureșteni vor
sească zona marilor, seisme, deși 
adversarul, Steagul roșu, a realizat 
un frumos salt în ultima vreme. 
Miercuri, echipa lui Angelo Nicu- 
Iescu a reușit un meci bun, în 
Cupă, la Drobeta ,Tr. Severin, în 
fața unei formații în evidentă re
venire, ceea ce-i mărește speran
țele pentru jocul de azi. Dar Spor-

tul studențesc a depus un mare 
travaliu miercuri, în timp ce bra
șovenii s-au odihnit, semn că 
diția remizelor din campionatul 
cut ar putea continua.

Derbyurile ultimei duminici 
să se dispute la Pitești, Bacău și 
Cluj. Meci de tradiție la Pitești, 
unde și gazdele, și dinamoviștii se 
gîndesc la o cit mai avantajoasă 
poziție pentru startul din primă
vară ; joc pentru clasament și la 
Bacău, unde cele două formații se 
reîntîlnesc după numai trei zile, 
gazdele de azi știind că o înfrîn- 
gere, ca cea de miercuri (1—3), în 
Cupă, la Galați, le-ar „condamna" 
serios la retrogradare, în timp ce 
Steaua nu vrea să părăsească po
diumul de toamnă; meci de am
biții și la Cluj, acolo unde con- 
stănțenii nu vor să cedeze poziția 
secundă, deși universitarii nu o- 
cupă nici ei un loc pe măsura 
pretențiilor.

Liderul de toamnă, Universitatea 
Craiova, nu pare să aibă probleme,

tra- 
tre-

par

acasă, îp jocul cu Petrolul. Dar, 
deși Constantin Cernăianu... a fost 
cîndva ploieștean și-și cunoaște 
bine adversarul, Petrolul s-a trans
format mult în ultimul timp și 
tînăra echipă a lui Mircea Dridea 
a produs recent și o surpriză, la 
București, ceea ce spune că jocul 
poate fi mai dificil decît îl anunță 
calculul hîrtiei. Cum tot așa de 
dificile pot fi și partidele de la 
Tg. Mureș, București și Petroșani, 
deși, teoretic, gazdele dețin prima 
șansă. în schimb derbyul de la 
Arad este foarte echilibrat și prin 
prisma calculelor, pentru că cele 
două echipe, care nu 
tîlnit în campionat 
1963—64, sînt printre 
formă formații.

...Dincolo de calcule 
ceastă ultimă etapă a turului poate 
fi un epilog reușit, un final care 
să amplifice speranțele noastre pen
tru startul din primăvară.

s-au mai în- 
din ediția 

cele mai în

și puncte, a-

Programul complet al ultimei etape:
SPORTUL STUDENȚESC — STEAGUL ROȘU

(stadion Republicii, ora 11,30)
— DINAMO
— STEAUA
— F. C. CONSTANTA
— POLITEHNICA TIMISOARA
— POLITEHNICA IAȘI 

(stadion Giulești, ora 14)
A.S.A. TG. MURES — C.S.M. REȘIȚA
JIUL — C.F.R. CLUJ
UNIVERSITATEA CRAIOVA — PETROLUL

F. C. ARGEȘ 
S. C. BACĂU 
„U“ CLUJ 
U. T. ARAD 
RAPID

Toate partidele din provincie încep la ora 14.

■SBP

care iau 
Schi-Bob 
participarea tuturor componenților 
loturilor și a antrenorilor, are me
ritul că decianșînd o discuție sin
ceră, deschisă, într-o atmosferă de 
lucru, a reușit să puncteze scăde
rile, insuficiențele și 
țele sezonului trecut 
pună lichidarea lor.

PREGĂTIREA LA
A FOST SLABĂ.

startul. Analiza F. R. 
de la începutul verii, cu

inconsecven- 
și să-și pro-

CLUBURI

Lucrînd puțin și cu întreruperi 
mari vara, folosind iarna distanțe 
scurte, trasee ușoare și, în gene
ral, antrenamente sau concursuri 
mai puțin dificile decît întîmpină 
la întrecerile externe, fondiștii au 
pornit din start cu handicapuri 
irecuperabile. Avînd adeseori ca o- 
biective numai titlurile naționale, 
cluburile au creat condiții limitate, 
cu pretenții doar la performanțe 
interne (modeste însă comparativ 
cu cele de pe plan internațional)

Dacă s-ar face o paralelă între 
cuantumul de pregătire (volum și 
intensitate) a schiorilor fondiști ro
mâni cu al celor străini afirmați 
pe plan internațional, s-ar consta
ta, fără dificultate, că primii re
alizează față de ceilalți doar 50—60 
la sută din munca de antrenament 
specifică pe zăpadă și, sub acest 
nivel în pregătirea pe uscat. Pregă- 
tindu-se la un nivel mediu, nici 
rezultatele fondiștilor nu pot fi 
altfel decît modeste. „Pregătirea 
la cluburi din timpul verii s-a 
făcut cu intermitențe" — afirma 
antrenorul Ștefan Stăiculescu. „Dis
continuitatea antrenamentului de-a 
lungul întregului an și Inconsec
vența antrenorilor și sportivilor în 
conștientizarea pregătirii sînt re
alități supărătoare, cauze ale a- 
cestei precare stări de lucruri" — 
relua Gh. Piștea. „Adevărata pre
gătire a sezonului a început numai 
din septembrie — și chiar mai tîr- 
ziu — și numai la intervenția fe
derației" preciza antrenorul Moise 
Crăciun.

Mihai BARĂ

(Continuare in pag. a 3-a)

Clubul bucureștean. Voința s-a 
făcut de multe ori. remarcat da
torită unor reușite ■— nu arareori 
excelente — acțiuSiî sportive de 
masă. Normal așadar, ca prilejul 
oferit de inițierea „Cupei tinere
tului" să fie exploatat din plin, 
și încă cu cîteva. zile înaintea star
tului oficial de astăzi.

Ne face plăcefe de a consemna 
cîteva imagini surprinse vineri după 
amiază pe mai, multe baze spor
tive ale clubului. Pe stadionul a- 
flat la capătul tramvaiului 5, vreo 
30 de ucenici de la cooperativele 
Instalatorul și, Tehnometalica se 
inițiau sub conducerea lui H. Giur
giu și a conducătorului lor profe
sional, Gheoițghe Guță, în tehnica 
alergării cu schiurile ; jucătoarele 
de popice din echipa reprezentativă, 
Crista Szdcs și Elisabeta Badea 
supravegheau primele bile lansate 
în viața lor de către tinerele Măn- 
dica Ion, Jeana Lungu. Floarea Bo- 
liu, Marilena Strugariu, Marioara 
Popa și multe dintre colegele lor ; 
sala Sparrtac de pe cheiul Dîmbo
viței găzduia întîlnirile de tenis de 
masă ale unor fete și băieți, înce
pători în această disciplină (deose
bit de dotate ni s-au părut foarte 
tinerele salariate de la Tricotextil, 
Maria Popa, Aurelia 
Viorica Mocanu, Florica 
nescu și Gabriela Leahu, 
colegii' și colegele de la 
greș, Electrobobinajul, 
tapiețerie și Sporul) ; în frumosul 
club, deși improvizat, al coopera
tivei Cartonajul, membrii asocia
ției sportive (vicepreședinte O. Ră- 
doi, secretar, Marga Plomaritis) se 
juca șah la 5 mese și pin-pong la 
una ; în fine, și la alte coopera
tive (Artă și precizie, Mobilă și ta
pițerie), programele sportive cu ca
racter de inițiere au continuat fără 
încetare, pînă seara.

Cu prilejul vizitelor făcute de-a 
lungul unei întregi după-amieze am 
putut constata cu plăcere că „Cupa 
tineretului" s-a bucurat, în cadrul 
clubuhli Voința, de o serioasă pre
gătire organizatorică.

Gheorghe, 
Constanți- 
alături de 
Radiopro- 
Mobilă și

ANIVERSAREA CLUBULUI
UNIVERSITATEA CRAIOVA

Jucătorii Universității Craiova, la ultimul antrenament pentru meciul de astăzi, de încheierea sezonului, cu 
Petrolul, Campionii ie to^mjiă priyeșc, cum se vede, cu toată grija înțîlnțrea cu formația ploieșțeani „

Ieri după-amiază a avut loc în 
sala de festivități a Universității 
din Craiova adunarea festivă con
sacrată aniversării a 25 de ani de 
la înființarea clubului sportiv U- 
niversitatea din localitate.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de vicepreședintele clubului, 
prof. dr. C. Boțea, care a adresat 
un cald salut partlcipanților 
marea sărbătoare 
iovean, prof. dr. 
ședințele clubului 
făcut o amplă 
activității de performanță în cei 25 
de ani care s-au scurs de la pri
mele începuturi ale mișcării spor
tive studențești din Craiova, pînă 
astăzi. Au urmat apoi la cuvînt 
o serie de participant la aduna
rea festivă, care au adresat emo
ționante cuvinte de salut cu acest 
prilej : 
partea 
invățămîntului,
Bunescu, fostă componentă a echi
pei de volei, lector N. Ionescu, 
fost jucător în echipa de baschet, 
ing. N. Pădureanu, de la Electro- 
putere Craiova, prof. V. Marti- 
nescu din partea membrilor susți
nători, Viorica Bistriceanu, din 
partea Comitetului județean Dolj 
al U.T.C. și Constantin Fira, pre
ședintele Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport Dolj.

în continuare, tov. Ion Cetățea- 
nu, secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., a felicitat căl

la 
a sportului cra- 
T. Nicola, pre- 
Universitatea, a 
retrospectivă a

prof. Maria Login, din 
Ministerului Educației și 

prof. Cornelia

duros pe sportivii clubului studen
țesc craiovean, urîndu-le 
cese în viitoarea lor 
sportivă de performanță.

In încheierea adunării 
a luat cuvîntul tov. general loco
tenent Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al C.N.E.F.S., care — 
subliniind semnificația deosebită 
a evenimentului aniversat — a 
reamintit sportivilor de la Univer
sitatea Craiova marile obligații' 
care stau în fața lor, pe linia dez
voltării continue a sportului ro
mânesc. Cu această ocazie, prim- 
vicepreședintele C.N.E.F.S. a în- 
mînat diploma de onoare a Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport președintelui clubu
lui, prof. dr. T. Nicola, vicepreșe
dintelui clubului, prof. dr. C. Bo
țea, precum și conf. univ. C. Bar
bu, ing. I. Constantinescu și prof. 
I. Dobrițoiu.

De asemenea, au fost acordate 
titlul de maestru al sportului lui 
Marin Marcel și Nicolae Ivan (fot
bal) și Cornelia Bunescu (volei) și 
titlul de maestru emerit al sportu
lui jucătorului Ion Oblemenco, că
pitanul echipei de fotbal Univer
sitatea Craiova. Unui număr de 25 
de foști sportivi și activiști li s-au 
acordat diplome și insigne pentru 
merite sportive deosebite.

Programul manifestațiilor orga
nizate cu prilejul aniversării clu? 
bului craiovean continuă astăzi.

noi suc- 
activitate

festive,
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■ REGULAMENTUL COMPETIȚIEI DE MASĂ CU CARACTER REPUBLICAN
„CUPA TINERETULUI
Cupa Tineretului**, competiție sportivă de masă cu caracter re

publican, pentru pionieri, elevi, studenți, militari, tineri munci
tori și țărani, are ca scop cuprinderea acestora in practica

rea în mod organizat a exereîțiilor fizice și sportului, in vederea 
dezvoltării armonioase, fizice și morale, intăririi sănătății și călirii 
fizice, pentru ridicarea capacității lor de muncă. In același timp, 
asigură posibilitatea copiilor și tineretului să se intreacă in mod 
organizat intr-o competiție de mare amploare, creind in acest fel 
premisele depistării și selecționării dintr-un număr mare de copii și 
tineri a unor elemente dotate pentru activitatea sportivă de per
formanță.

TINERI DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREAS
CA — PÎNA LA 30 ANI

STUDENȚI — PINA LA 39 ANI

/. PARTICIPANT!
La această competiție pot participa 

tinerii între 6—30 ani care NU SlNT 
MÂȚI la una din ramurile de sport la 
asociație 
sportiv.

„Cupa 
șoară pe

— pionieri și școlari
— pionieri și școlari
— elevi, tineri din întreprin
deri și instituții, din coope
rația meșteșugărească și din 
mediul rural
— tineri din cooperația meș
teșugărească
— tineri muncitori din între
prinderi și instituții 

•— tineri din mediul rural

sportivă sau unitate școlară

Tineretului" se organizează și 
următoarele categorii :

toți copiii și 
*“ LEGITI- 

un club, 
cu profil

se desfă-

— 6 — 10 
—11—14

—15—19

i

1973

ani; 
ani ;

ani;

— pînă la 30 ani;

— pînă la 30 ani;
— pînă la 30 ani ;

— studenți — pînă la 30 ani ;
— militari — pînă la 30 ani ;

Concurentul care a luat parte la prima etapă 
a competiției și pe parcursul desfășurării ei de
pășește limita de vîrstă prevăzută în regulament, 
poate concura și în celelalte etape în cadrul gru
pei de vîrstă la care a început competiția. De 
asemenea, un concurent poate participa în con
tinuare la competiție dacă» după ce a luat parte 
la una sau mai multe etape, a fost legitimat în 
cadrul unei unități sportive școlare, asociație sau 
club sportiv.

Nu au drept de participare la această compe
tiție, sportivii care au obținut titlul de maestru 
emerit al sportului, maestru al sportului, dețin 
sâii au deținut categorii de clasificare sportivă.

Toți participanții la „Cupa Tineretului” 
obligați să-și efectueze Vizita medicală.

sînt

Atletism
Handbal
Popice

— băieți
— băieți
— băieți

Și
Și
Și

fete. 
fete 

fete

TINERI DIN MEDIUL RURAL —
LA 30 ANI

Atletism 
Handbal 
Oină 
Trintă

— băieți
— băieți
— băieți
— băieți

PINA

și fete, 
și fete.

IV. TITLURI
învingătorii etapelor I, a II-a, a III-a vor fi 

declarați cîștigători ai competiției pe asociația 
sportivă, școală, institut, oraș, municipiu, centru 
universitar și județ, în cadrul fiecărui departa
ment sau în cadrul categoriei de vîrstă 15—19 
ani.

învingătorii la finalele pe țară vor primi ti
tlul de campioni ai „Cupei Tineretului".

In cadrul fiecărei etape, sportivii și echipele 
clasate pe primele trei locuri vor fi premiațl

II. CONDUCEREA, ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA 
„CUPEI TINERETULUI"

In toate 
desfășoară 
lui"

etapele, 
întîlnirile

Atletism — băieți Și fete.
Baschet — băieți Și fete.
Fotbal — băieți
Handbal — băieți Și fete.
Orientare turistică — băieți Și fete.
Volei — băieți Și fete.

VI. DISPOZIȚII FINALE r.

MILITARI — PINA LA 30 ANI
Atletism, box, fotbal, gimnastică sportivă, 

bal, înot, judo, lupte, 
aplica tiv-militare.

Șl PREMII

oină, tir, volei Și
hand- 
probe

Pentru stimularea unui 
participanți, instituțiile 
și locale pot oferi și alte premii, ce se vor acor
da pe baza altor criterii decît cel al învingă
torului (pentru cei mai tineri participanți în ca
drul unei categorii, pentru copiii cu cele mai 
bune perspective de afirmare sportivă, pentru par- 
ticipanții cu cele mai bune rezultate profesionale 
etc.).

V. CONDIȚII ADMINISTRATIVE

număr cit mai 
și organizațiile

mare de 
centrale

Organizarea și conducerea acestei competiții re
vine Censiliului National pentru Educație Fizică 
și Sport, împreună cu Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului » Comunist, Con
siliul Național al Organizației Pionierilor, Uni
unea Asociațiilor Studenților Comuniști din Ro
mânia, Ministerul Educației și Învățămîntului, 
Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de In
terne, Ministerul Sănătății,. Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești și Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de Producție, 
iar pe plan local, organele subordonate acestora. 
Reprezentanții acestor organizații formează Co
misia centrală, iar la nivelul județelor, munici
piilor și orașelor se constituie comisii similare.

în școli, instituții de învățămînt superior, în
treprinderi, instituții, cooperative, unități militare 
și la sate, organizarea întrecerilor revine consi
liilor asociațiilor sportive, organizațiilor de pio
nieri, U.T.C., U.A.S.C.R. și sindicale, cu spri
jinul conducerilor unităților respective, sub în
drumarea organelor și organizațiilor de partid.

„Cupa Tineretului" se organizează atît în ediție 
de IARNĂ, cît și de VARĂ, desfășurîndu-se 
astfel :

La ramurile de sport individuale, din cadrul 
întrecerilor pentru tinerii din mediul rural, nu
mărul participanțllor va fi stabilit de organi
zatori.

în funcție de bondițiile existente și posibilită
țile de 
invitat! 
locurile

Organizare din fiecare localitate pot fi 
la această etapă și sportivii clasați pe 
IV—Vî la etapa I.

ETAPA______ A III-A — PF, CENTRU UNIVERSITAR. 
JUDEȚ ȘI MUNICIPIUL BUCUREȘTI

La această etapă pot participa în întreceri pri
mii trei clasați la ramurile de sport individuale 
(pentru tinerii din mediul rural numărul parti- 
cipanților va fi stabilit de organizatori) și echi
pele clasate pe locul I la etapa pe centre de 
comuhă, instituții de învățămînt superior, orașe, 
municipii și sectoare în municipiul București.

bazele sportive pe care se 
din cadrul „Cupei Tineretu- 

vor fi puse la dispoziție în mod gratuit.
De asemenea, nu se plătesc haremuri pentru

jocurile sau reuniunile arbitrate în etapele I, a 
II-a și a III-a. Arbitrajele prestate în etapele 
interjudețene’ și la finala pe țai-ă pot fi plătite 
cu respectarea prevederilor legale.

Cheltuielile privind acțiunile de popularizare 
ale competiției, transportul, cazarea, masa, scoa
terile din producție și premiile pentru pârtiei- . 
panți sînt suportate de 
cum urmează :

Consiliul Central al 
dicatelor, pentru tinerii 
tuții; Comitetul Central al Uniuhii Tineretului 
Comunist, pentru elevi (15—19 ani) și tinerii din

fiecare departament după

Uniunii Generale a Sin- 
din întreprinderi și insti-

mediul rural ; Ministerul Educației și învăță- 
mîntului, Consiliul Național al Organizației Pio
nierilor și consiliile populare județene prin in
spectoratele școlare, pentru pionieri ți școlari; 
Ministerul Educației și Invățămîntului și Uniu
nea Asociațiilor Studenților Comuniști din Ro
mânia, pentru studenți; Uniunea Centrală a 
Cooperativelor Meșteșugărești, pentru tinerii din 
cooperație; Ministerul Apărării Naționale și Mi
nisterul de Interne, pentru militari.

Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport va suporta cheltuielile pentru propagandă, 
confecționarea diplomelor, insignelor, medaliilor, 
tricourilor de campioni, haremurile, masa, caza
rea și deplasarea pentru arbitrii la etapele a 
iV-a și a V-a, precum și cele legate de organiza
rea etapelor interjudețene și a finalelor pe țară.

1. In cadrul primelor două etape ale competiției, atît la 
ediția de iarnă, cit și la cea de vară, în funcție de spe
cificul, tradiția șl posibilitățile locale, se vor Organiza În
treceri pentru toate categoriile de tineri și la alte ramuri 
șl probe sportive in afară de cele prevăzute în regulament.

2. Consiliile locale pentru educație fizică și sport, școlile, 
asociațiile și cluburile sportive au obligația permanentă 
ca la toate etapele competiției și în special la primele 
două, care au un larg caracter de masă, să urmărească 
și să sprijine depistarea și promovarea copiilor și tinerilor 
talentați. eu perspective în obținerea unor rezultate înalte 
în sportul de performanță. De asemenea, federațiile spor
tive vor acorda asistență tehnică în desfășurarea compe
tiției șl vor urmări depistarea unor elemente talentate, 
precum și cuprinderea acestora în forme organizate de 
pregătire șl perfecționare.

3. în vederea promovării celor mai bune elemente, Ia 
unele ramuri de sport, conform prevederilor din proto- 
roale, participarea la finalele pe țară este condiționată 
de îndeplinirea unor baremurl valorice, în cadrul etapelor 
județene.

4. Consiliile pentru educație fizică șl sport vor lua mă
suri să asigure un cadru tehnlco-organizatorlc corespun
zător prin participarea profesorilor, antrenorilor, instruc
torilor și sportivilor fruntași care să acorde asistență teh
nică de specialitate; vor delega arbitri, atit dlh rîndul 
celor tineri cit șl al celor cu experiență, cu un stagiu mal 
îndelungat de activitate șl cu clasificare superioară; vor 
programa bazele sportive necesare desfășurării întreceri
lor; vor participa nemijlocit la organizarea tuturor etape
lor.

5. La etapele finale pe țară, în cadrul fiecărei categorii 
de vîrstă și ocupații, se va întocmi un clasament pe ju
dețe. iar prin cumularea numărului de puncte obținute 
în.’clasamentul departamental, se va stabili clasamentul 
general pe județe al „Cupei Tineretului".

6. La toate ramurile de sport, întrecerile se desfășoară 
în conformitate cu regulamentele federațiilor de specia
litate. unele precizări șl amendamente sînt cuprinse în 
protocoalele pe discipline, prevăzute în anexă, care fac 
parte integrantă din prezentul regulament.

7. Legitimarea participanțllor se face pe baza carnetului 
de elev, student, militar, a legitimației de serviciu pentru 
tinerii din întreprinderi și instituții, a adeverinței de coo
perator pentru tinerii din cooperația meșteșugărească, a 
adeverinței eliberate de la locul de muncă — pentru tine
rii din mediul rural — care să ateste că muncesc și locu
iesc în comună.

Dreptul de participare la faza superioară se certifică 
prin înscrierea în concurs de către consiliul organizației 
pionierilor șl conducerea școlii, consiliul U.A.S.C.R din 
institut, asociația sportivă și organele teritoriale departa
mentale, pe baza rezultatelor obținute în fiecare etapă.

începînd cu etapa a n-a, validarea participanțllor se 
face în ședința tehnică, înainte de începerea concursuri-, 
lor, în prezența delegațllor echipelor sau sportivilor, pen
tru validare se prezintă tabelul nominal cu concurențil 
sau echipele, vizat de conducerea unității pe care o re
prezintă, conform prevederilor de la paragraful anterior. 
La etapele județene, Interjudețene șl Ia finala pe țară, ta
belul va purta viza consiliului pentru Educație Fizică șl 
Sport respectiv. Tabelul va fi vizat de medic.

8. Perioadele de desfășurare a etajelor se stabilesc a- 
nual de Comisia centrală, odată cu elaborarea calenda
rului activităților sportive de masă.

K-

W-

ETAPA I — IN UNITĂȚILE DE BAZĂ: ȘCOALA, 
FACULTATE, ÎNTREPRINDERE, INSTITUȚIE, 
COOPERAȚIE MEȘTEȘUGĂREASCA, COMUNA. 

SAT, UNITATE MILITARĂ
întrecerile se organizează în toate școlile ge

nerale de 8 ani, instituțiile de învățămînt su
perior și asociațiile sportive din școlile generale 
de 10 ani, licee, școli profesionale și tehnice, 
întreprinderi, instituții, comune și sate, unități 
militare, începînd cu clasa, anul de studii, ate
lierul, secția, sectorul de producție, satul etc.

Pentru obținerea dreptului de participare la 
etapele superioare este obligatorie organizarea 
etapei I în toate unitățile.

ETAPA A ÎV-A — INTERJUDEȚEANĂ
Etapa interjudețeană se desfășoară numai pen

tru acele ramuri de sport care necesită aceasta, 
cu participarea cîștigătorilor etapelor pe centre 
universitare, județe și municipiul București.

Ramurile de sport la care se organizează aceas
tă etapă se stabilesc de către Comisia centrală.

ETAPA A V-A — FINALA PE ȚARA
La această etapă participă sportivii care s-au 

clasat pe primul loc în etapele pe centre uni
versitare, județe și municipiul București, pre
cum șl echipele cîștigătoare ale etapelor interju- 
dețene pentru ramurile de Sport la care se or
ganizează această etapă.

PROGRAMUL
EDIȚIEI 

DE IARNĂ
PATINAJ iS

ETAPA A II-A — PE CENTRU DE COMUNA. 
ORAȘ, MUNICIPIU ȘI SECTOR ÎN MUNICI 

PIUL BUCUREȘTI
La această etapă participă în întreceri primii 

trei clasați la ramurile de spori individuale la 
etapa I și echipa selecționată a unității (școală 
generală de 8 ani, institut, asociație sportivă).

PIONIERII ȘI ȘCOLARII CUPRINȘI ÎN CA
TEGORIA DE VÎRSTĂ 6—10 ANI PARTICIPA 
ANUAL NUMAI LA PRIMELE DOUA ETAPE

Competiția se desfășoară de la etapa 
etapa a V-a inclusiv, pe categorii de 
ocupație, adică pe departamente.

Tinerii care sînt incluși în categoria 
15—19 ani concurează în prima etapă 
tiției în cadrul unităților din care fac parte, ur
mînd ca, începînd cu etapa a II-a, să se în
treacă direct între ei, indiferent de departa
mentul de care aparțin.

I pînă la 
vîrstă și

de vîrstă 
a compe-

III. RAMURILE DE SPORT PE CATEGORII DE PARTICIPANT!

Concursurile cte patina) vor fi organizate individual 
pentru băieți și fete, după cum urmează :

— 6—10 ani 100 m băieți și 60 m fete ;
— 11—14 ani 200 m băieți șl 100 m fete.
Pentru desfășurarea întrecerilor se vor folosi supra

fețe de gheață naturală. In cazul utilizării gheții na
turale (lacuri, rfuri) vor fi luate măsurile de secu
ritate necesare pentru prevenirea oricărui accident.

Concursul se desfășoară în serii de cite doi patina
tori care aleargă concomitent. Perechile șl ordinea 
de plecare a acestora vor fi stabilite prin tragere ia 
sorți.

Concurenții vor lua startul de pe loc. Dacă un con
curent se face vinovat de două startajrl greșite, el va 
fi descalificat. I

întrecerile nu se organizează contracronometru ; par
ticipanții se Întrec între ei pînă cînd, 
se stabilește un învingător.

In cadrul unei reuniuni (îrrtr-o zi), 
poate lua maximum trei starturi.

Se va concură cu patine obișnuite.

unometru ; par- 
prln eliminare,

EDIȚIA DE IARNĂ: Schi
Tenis de masă

— băieți și
— băieți și

fete. 
fete.

PIONIERI ȘI

latlnaj viteză 
ian ie 
chi
enis de masă

ȘCOLARI — 6—10 ANI ȘI
11—14 ANI

— băieți Și fete
■— băieți Și fete
— băieți Și fete.
— băieți Și fete.

DIN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTI-

PIONIERI ȘI

MILITARI — PINA LA 30 ANI
Schi

EDIȚIA DE VARĂ:
ȘCOLARI — 6—10 ANI

ANI
ȘI 11—14

ÎLEVI, TINERI---------------_
rUTli, din cooperația meșteșugăreasca 

ȘI DIN MEDIUL RURAL — 15—19 ANI
lanie ~ băieți și fete
chi — băieți și fete
'enis de masă •— băieți și fete

Atletism
Fotbal
Gimnastică
(not
Orientare turistică

Și fete.

INERI DIN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII - 
PÎNA LA 30 ANI

— băieți și tete.
— băieți și fete.

Tir

— băieți
— băieți 
•— băieți 
—> băieți
— băieți 

pentru 
de vîrstă 11—14 
ani

— băieți și fete

fete, 
fete.

fete,
Și
Și 
și 
categoria

■hi
înis de masă

ELEVi, TINERI MUNCITORI DIN ÎNTREPRIN
DERI ȘI INSTITUȚII, DÎN COOPERAȚIA MEȘ- 

---------------- Mediul rural
INERI DIN COOPEr AȚIA MEȘTEȘUGĂREASCA 

— PÎNA LA 30 ANI
— băieți și
— băieți și

hi
;nis .de masă

fete, 
fete.

TINERI DIN MEDIUL RURAL — PlNA
30 ANI

LA

teșugareasca și din Mediul 
15—19 ani

— băieți 
— fete

— băieți
— băieți
— băieți
— băieți

Atletism
Gimnastită modernă
Handbal
înot
Orientare turistică 
ffir

Și

Și 
Și 
Și 
Și

fete.

fete, 
fete, 
fete, 
fete.

ii
nis de masă

■— băieți și
— băieți și

fete, 
fete TINERI DIN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII- 

PINA LA 30 * 'ANI

I

STUDENȚI — PINA LA 30 ANI
— băieți și fete.

Atletism
Handbal 
Popic?

— băieți
— băieți
— băieți

și fete, 
și fete, 
și tete.

Concursurile de schi din cadrul Cupei Tineretului" se organizează la probe individuale pentru băieți și 
fete astfel :

Crosul pe schiuri se organi
zează- în toate județele, âvîn- 
du-se în vedere următoarele :

— terenul pe care se orga
nizează concursul poate fi plat 
sâu cu porțiuni de urcare și 
coborîre ;

— urcușul continuu nu tre
buie să aibă o lungime mai 
mare de 50 m ;

— locul din care se dă star
tul trebuie să fie plat, des
chis și bine amenajat, pentru 
a permite plecarea în bloc a 
concurenților ;

— pe parcurs, traseul tre
buie să fie marcăt vizibil, pen
tru a înlesni o bună orientare 
a concurenților, iar în punc
tele mai dificile, care pot crea 
confuzii sau în care concu
renții pot să-și creeze avantaj 
neregulamentar, vor fi insta
lați arbitri ;

— plecarea tuturor concurenților se va da în bloc, 
iar clasamentul se va stabili In ordinea sosirii.

★
Proba de slalom se va organiza numai în județele 

care au pe teritoriul lor condițiile naturale necesare.
Proba va consta dintr-o coborîre dirijată, cu porți 

de slalom așezate la distanțe mai mari, în funcție de 
configurația terenului.

Pîrtille pe care se organizează concursurile în pri
mele etape vor avea o lungime de minimum 120—150 m 
și o diferență de nivel de 40—60 m. Pe parcurs vor 
fi instalate porțl pentru a dirija în așa fel coborîrea 
îneît viteza să fie moderată, evitîhd totodată porțiu
nile periculoase ale traseului (liziere de păduri, hopuri 
etc.).

un participant

Concursul de sanie Se organi
zează pentru băieți și fete în 
cadrul categoriilor de 6—10 ani, 
11—14 ani și 15—19 ani. se va 
concura individual.

PÎRTIA DE CONCURS
în primele două etape, lungi

mea pîrtiei de concurs va fi sta
bilită de organizatori în funcție 
de condițiile locale.

Etapa județeană se va organi
za pe o pîrtie cu lungimea de 
minimum 500 m și inaximum 
1 000 m. Pentru finala pe țară, 
traseul va avea circa 2 000 m 
pentru băieți și 1 000 m pentru 
fete.

în alegerea și amenajarea pîr
tiei, organizatorii vor lua toate 
măsurile de

Pîrtia nu 
denivelări 
abrupte sau 
fâvorizeze zborurile mai 
2—3 m. Acoio unde concurenții 
au viteză mai mare, pîrtia nu 
trebuie să prezinte porțitini în
guste, dimpotrivă, ea 
gită.

O atenție deosebită 
se acorde porțiunii de 
trebuie să fie lungă* 
obstacole, terfriinîndu-se printr-o 
zonă plată sau cu contrapantă.

Pîrtia vă fi pregătită și marca
tă înaintea concursului.

securitate, 
trebuie să 
accentuate, 
discontinui

prezinte 
porțiuni 
care să 

lungi de

va fi lăr-

trebuie să 
sosire care 
largă, fără

Proba Cros pe schiuri Slalom

Categoria Etapele : Finala
de tineri I II iii pe țara

6—10 ani B = 1,200 km F = 800 m da

11—14 ani B = 2 km F =■ 1 km B = 2 
F = 1

km 
km da

km
■R — 3 km15—19 ani B = 3 F = 1,5 km F = 1,5 krn da

Tineri din întreprinderi, 
instituții, mediul rural șl B = 5 km dastudenți B — 3 km F = 1,5 km F = 3 km

Tineri din cooperația 
meșteșugărească

B = 5 km
B =» 3 km F — 1,3 km F = 3 km

Concursul de slalom la finala pe țară se organizează
E- : V: * ’T-J?',--................... ' ““
o diferență de nivel de circa 
vor instala 33—40 de porțl.

Atît la proba de cros cît șl 
mai mulțl concurențl termină 
pe locul superior concurentul

pe o pîrtie cu o lungime de 200—250 m, care va avea 
( m și pe care se

1

la slalom, dacă doi sau 
la egalitate, se clasează 
mai tinăr.

ConcUrenții au dreptul de a 
efectua cu o Zi înainte de con
curs 2—3 coborîri de antrena
ment, din care una obligatorie 
pe pîrtia pregătită șl marcată, 
in orele stabilite de către or
ganizatori.

REGULA DE CONCURS
Concursul se va desfășura în 

două manșe, pentru clasament 
luîndu-se în considerare timpul 
total realizat de concurențl. Or
dinea de plecare în prima man
șă se Va stabili prih tragere la 
sorți, iar în a doua se va pleca 
în ordine inversă primei cobo
rîri.

Pe cît posibil, startul se va 
da într-o porțiune de teren plat, 
în așa fel îneît după semnalui 
de Start concurentul să împingă 
sania pe o porțiune de 10—15 m, 

coborîreaînainte de a începe 
propriu-zisă.

Concurentul trebuie 
curgă tot traseul pe 
poziție șezînd. Este interzisă fo
losirea poziției culcat înainte pe 
sanie.

în timpul cursei, concurentul 
nu are voie să primească nici 
un fel de ajutor.

Un concurent va fi descalificat 
în următoarele situații :

să par- 
sanie în

— se prezintă în concurs cu o 
sanie a cărei construcție nu co
respunde condițiilor tehnice pre
văzute ;

— se antrenează pe o pîrtie in
terzisă accesului concurenților 
sau modifică marcajul pirtlel ;

— se abate de la traseul mar
cat ;

— înttrzle la start ;
— nu respectă poziția, „șezînd1* 

în timpul coborârii ;
— nu respectă regulile de se

curitate stabilite de organiza
tori ;

— primește în timpul cursei 
ajutor.

MATERIALE DE CONCURS
La toate etapele competiției se 

““ ............. metal sau
sistem de 
a viraje-

Vor folosi sănii din 
lemn fără 
frînare sau 
lor.

Lungimea __ _____ __ _
tălpicelor va fi cuprinsă între 
60 șl 160 cm., iar lățimea su
prafeței acestora între 2 și 4 cm.

Lățimea săniuței nu Va depăși 
60 cm, iar greutatea totală a să
niei — 20 kg.

Verificarea dimensiunilor săni
ilor se va face în preziua con
cursului de către oficialii desem
nați de ’comisia de organizare.

nici un 
executare

porțiunii drepte a

întrecerile de șah din cadrul „Cupei Tineretului 
organizează individual pentru băieți șl fete.

In funcție de numărul participanțllor, organizatorii 
stabilesc sistemul de desfășurare a concursului, în ca
drul fiecărei etape.

în cadrul întrecerilor organizate după sistemul eli
minatoriu, în caz de remiză se califică concurentul 
mai tinăr. Aceeași prevedere se aplică și în situația 
în care doi sau mai mulțl concurențl au același nu
măr de puncte în clasament. Ih finala pe țară, între
cerile se organizează după sistemul elvețian, numărul 
de runde și durata partidelor urmînd a fi stabilite în 
funcție de condițiile concrete. La această etapă parti
dele se joacă cu ceasuri de control și cu înscrierea 
mutărilor în fișe tip.

Concursurile de tenis de masă se organizează la bă
ieți și fete, numai la proba individuală pentru toate 
categoriile de tineri.

In primele două etape, întrecerile se organizează sub 
formă de turneu tur-retur. In funcție de condițiile 
de organizare și de numărul de participant!, turneul 
se va orgăhiza pe una sau mai multe grupe. în cazul 
mal multor grupe, cîștigătorul va fi desemnat prin- 
tr-un turneu final.

Dacă după desfășurarea turneelor, do! sau mai mulțl 
concurenți sînt la egalitate, se clasează pe un loc su
perior concurentul mai tinăr.

Clasamentul în cadrul turneelor se stabilește prin 
adiționarea numărului de puncte obținute astfel :

— joc cîștigat
— joc pierdut
— neprezentare

2 puncte ;
1 punct ;
0 puncte.

La etapele județene și la finala pe țară, sistemul de 
desfășurare va fi stabilit de organizatori.

Toate jocurile de tenis de masă din cadrul $,Cupei 
Tineretului" se desfășoară după sistemul două seturi 
cîștigate din trei. (
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Șl SECRETARILOR DE ASOCIAȚII SPORTIVE
DIN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
o

TROFEUL FOTBAL ’73"?

Constantin 
Consiliului 
Miron Ol- 

Vor-

s-a Încheiat cursul de perfecționare a președinților

Timp de două săptămîni, la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu" din Ca
pitală a avut loc — în organizarea 
Consiliului Central al U.G.S.R. — 
un curs de perfecționare la care 
au fost prezenți peste 100 de pre
ședinți șl secretari de asociații spor
tive din întreprinderi și instituții.

Ieri, cu ocazia încheierii cursuri
lor, în fața celor prezenți au fă-

cut expuneri tovarășii 
Mindreanu, secretar al 
Central al U.G.S.R. și 
teanu, secretar al C.N.E.F.S.. 
bitoril s-au referit la sarcinile mai
importante privind dezvoltarea ac
tivității sportive de masă, în lu
mina Hotărfrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie a.c. Echipa de sabie Petrolul Ploiești (de la stingă la dreapta) : T. Spinii, 

C. Georgescu, D. Mancaș, C. Soare și E. Grosu I
<

în campionatul Capitalei la tir cu aer comprimat I

[JUNIOARA DUMITRA MATEI (Dinamo) A DEVENIT Șc. Sp. nr. 1 București (floretă fete), Sc. sp. Oradea (floretă-băieți).
I

Petrolul (sabie) fi I.E.F.S. (spadă) I
RECORDMANĂ ABSOLUTĂ LA PROBA DE PUȘCĂ

Ieri, In Întrecerile campionatului 
Capitalei și primul concurs de selec
ție pentru campionatele europene de 
tir în sală, ce se dispută pe poligo
nul Dinamo, pe prim plan s-au si
tuat trăgătorii tineri, care s-au re
marcat în mod deosebit. Performera 
zilei a fost junioara dinamovistă Du
mitra Matei, care la proba de pușcă 
a întrecut și cele mai optimiste pro
nosticuri, cîștigînd de o manieră ca
tegorică, cu un rezultat excepțional 
pentru o trăgătoare tînără, 386 puncte 
din 400 posibile, ceea ce echivalează 
cu recordul național al seniorilor și 
depășește cu mult cele mai bune ci
fre de pe tabela recordurilor la cele
lalte categorii de

Tinăra Dumitra 
noscutei pistolare 
șoara Matei — a 
foarte bine, punctînd din primele 10 
„focuri" 96 p, apoi în „decada" a 
♦“oua a reușit 97 p, în cea de a treia 
Jă coborît la 95, ca în ultima, să se 
concentreze la maximum, și să punc
teze 98 ajungînd astfel la acest re
zultat de o excepțională valoare. Ea a 
avut 3 „diabolouri" trimise in „ine
lul" care valorează 8 puncte, 8 „nouari" 
și 29 de „decari". Amintim aici că 
punctul cel mai valoros al minusculei 
ținte de la proba de pușcă cu aer com
primat, „decarul", este cît semnul pe 
care-1 lasă pe hîrtie un vîrf de cre- 

rriill- 
de

sportivi.
Matei — sora cu- 
dinamoviste Ani- 
inceput concursul

pe pagina I, pa coloana destinată 
fruntașilor In producție. Cu rezulta
tul de 388 p Dumitra Matei devine 
recordmana absolută a țării la proba 
de pușcă cu aer comprimat. Recordu
rile naționale la această probă sînt 
următoarele : la seniori — 386 p, la 
senioare 382 p, la juniori 381 p și Ia 
junioare (vechiul record) 380 p ! în 
acest sezon Dumitra Matei a avut 
punctaje între 377—378, a cîștigat toate 
concursurile și deține titlul de cam
pioană a țârii la pușcă cu aer com
primat și armă standard 60 focuri 
culcat.

Un alt tînăr evidențiat în concursul 
de ieri a fost și Ionel Trăscăveanu 
(Steaua)- care cu 380 p, deține cel mai 
bun rezultat al întrecerilor la seniori 
— pușcă. Trăscăveanu a dat dovadă 
în acest sezon de multă constanță, a 
cîștigat „Cupa Vrancei" cu 379 p, în 
„Cupa Olimpia" s-a clasat pe locul 
IV cu 378 p, iar în etapa a III-a a 
campionatului divizionar al Capitalei 
a obținut 377 p.

T. RĂBȘAN

Ultima etapă a campionatului di
viziei secunde de scrimă, desfășu
rată în cursul zilei de slmbătă In 
sala Floreasca, avea de rezolvat 
problema a trei cîștlgătorl, întru- 
cît la spadă, echipa I.E.F.S.-ului 
îșl asigurase încă din episoadele 
anterioare 
vantaj de 
rînd avea 
promovării 
chipa de floretă-băieți 
sportive din Oradea (antrenor: 1. 
Gyulafalvi). Practic, floretiștii o- 
rădeni aveau nevoie de o victorie 
asupra formației aflată pe locul 
secund în clasament, Medicina Tg. 
Mureș. Și ei au obținut-o — este 
drept, după o luptă foarte strînsă 
— cu scorul de 9—7.

La floretă-fete, Farul a dus o 
luptă încununată cu victorii (chiar 
și asupra echipei fruntașe a cla
samentului : Școala sportivă nr. 1 
București) dar fără prea mari spe
ranțe de a se reîntoarce pe prima 
scenă a scrimei noastre. Terenul 
pierdut la începutul campionatului

ale competiției un a- 
nerecuperat. Foarte cu- 
să încheie cu emoțiile 
în pirma divizie și e- 

a Școlii

ion... bine ascuțit, adică, un 
metru.- în acest punct a tras 
de ori Dumitra Matei !

Junioara clubului Dinamo are 
ani, practică tirul de performanță de 
cițiva ani, sub atenta supraveghere 
și îndrumare a antrenorului Viorel 
Manciu. Ea este montatoare la sec
ția lamelaj-trâfo de la Uzinele Elec
tronica din București, unde se bucură 
de aprecieri pentru comportarea ei la 
locul de muncă. într-un număr al ga
zetei de uzină „Electronica" fotogra
fia Dumitrei Matei a fost publicată

29

AZI VOR FI LANSAȚI DIN „PIAȚA 
SCÎNTEII" 800 DE PORUMBEI

20 de
Expoziția „AVIROM 73" va oferi demonstrații de dresaj și curse de ogari

PRONOSPORT

Inaugurarea expoziției „AVIROM 
’73“ se va face azi la ora 10,30 
în Piața Scînteii cu o spectaculoasă 
lansare în văzduhul Bucureștilor a 
800 porumbei călători aduși din 
toate colțurile țării.

Din fața Pavilionului B, unde 
este organizată expoziția „Asociația 
crescătorilor de păsări și animale 
mici din România" porumbeii vor 
pleca spre satele și orașele lor, ca 
mesageri ai păcii și prieteniei.

„Dorim ca prin această lansare 
de porumbei — ne-â spus dr. Al-

TRAGEREA SPECIALĂ LOTO 
DIN 11 DECEMBRIE 1973 VA A- 
VEA LOC LA BUCUREȘTI ÎN 
SALA CASEI DE CULTURA „PE- 
TOFI SANDOR", INTRAREA ZA- 
LOMIT CU ÎNCEPERE DE LA 
ORA 18,00. LUNI 10 DECEMBRIE, 
ULTIMA ZI PENTRU PROCURA
REA BILETELOR.

fred Dumitrescu, vicepreședinte al 
Avirom, — să atragem o dată mai 
mult atenția asupra acestei expozi
ții foarte interesantă nu numai 
pentru specialiști dar și pentru ti
neret. Vom prezenta peste 2 500 de 
exponate, păsări de curte, de vo- 
lieră, iepuri de casă, animale de 
blană, cîini de rasă, acvarii 
tice etc. Expoziția va rămîne 
chisă pînă la 16 decembrie 
Zilnic vor fi demonstrații de 
saj și curse de ogari".

exo- 
des- 
a.c.

dre-

din cauza indisponibilității Elenei 
Pricop (element de bază al for
mației) nu a mai putut fi recu
perat în întregime. în felul acesta, 
extrem de tînărul cvartet al Șco
lii sportive nr. 1 
nori : C. Pelmuș 
făcut

La 
date 
iești, 
și C.S.M. Iași) au luat un start 
bun. Ploieștenii au dispus catego
ric de Politehnica Timișoara 
(15—1), bucureștenii au întrecut pe 
Victoria Cărei CU 12—4, iar sabre- 
rii din Iași au demarat și ei cu o 
victorie asupra studenților din Ti
mișoara (12—4). în momentul în care 
au început întîlnirile directe între 
fruntașii clasamentului, lucrurile 
au început să se clarifice. „4“-ul 
Școlii sportive nr. 1 i-a scos din 
cursă pe ieșeni întreeîndu-i cu 
10—6 (Petrică și Pantelimonescu 
— cîte 3 v, Stan șl Marin — cîte 
2 v; pentru învinși au punctat: 
Neagu și Michere — cîte 2 v, Gro
su și Bițucă — cîte 1 v). Bucu
reștenii au mai cules apoi o vic
torie în meciul cu Politehnica Ti
mișoara (13—3), iar Petrolul a dis
pus de Victoria cu 12—4. Câștigă
toarea probei de sabie avea să se 
decidă abia în ultima partidă, cea 
dintre Șc. sportivă și Petrolul.

Autentic derby al etapei, meciul 
dintre Petrolul și Șc. sp. nr. 1 a 
prilejuit o luptă strînsă, de un bun 
hivel tehnic în care Victoria a re
venit sabrerilor ploieșteni (9—7), mai 
deciși în acțiuni. Așa dar, Petrolul 
(antrenor : G. Isopescu) va activa 
anul Viitor în Divizia A.

CLASAMENTE. — FLORETA FE
TE : 1. Șc. sp. nr. 1 Buc. ; 2. Farul ; 
3. C.S.M. Cluj. FLORETA BĂIEȚI: 
1. Șc. sp. Oradea ; 2. Medicina Tg. 
Mureș ; 3. Șc. sp. nr. 1 Buc. SABIE: 
1. Petrolul Ploiești ; 2. Șc. so. nr. 1 
Buc. ; 3. C.S.M. Iași. SPADĂ: 1. 
IEFS ; 2. Dunărea ; 3. Progresul.

București (antre- 
șl M. Bejan) a 
în divizia A. 
cele trei candi-

marele pas 
sabie, toate 
la promovare (Petrolul-Plo- 
Șc. sportivă nr. 1 București

Sebastian BONIFACIU

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
NALE PRONOEXPRES DIN 

BRIE 1973

EXCEPȚIO- 
t DECEM-

C ATEG. 2: 3 variante,___  -Autoturisme 
'„TRABANT 601“ (32 800 lei) ; CATEG.
3 : 6,13 variante a 12 ooo lei din care o 
excursie de 2 ‘
CATEG. 4 : 
o excursie
CATEG. 5 :
6 : 216,70 a
a 200 lei ; CATEG. 8 : 616,45 a îoo lei. 
Autoturismele au fost cîștigate de Vir
ginia Ungureanu din Bacău șl 
Mei las “ “
1900/,.

locuri
22,70 a 5 275 
de 1

79,55 a 5 275
500 lei ; CATEG.

loc
in U.R.S.S. !
lei din care

in u.R.s.s. ;
lei ; CATEG.

“ ~ 7 : 334,25

din Zalău, pe bilete
Andrei 
Jucate

■e
PRONOSPORT

Rubrică redactată 
LOTO

+Unde mergem
BOX : Casa de cultură a tineretului

— sect. IV (Str. Turturele): finala 
„Memorialului MIelu Doculescu".

FOTBAL : Stadionul Giulești, ora 
12: Rapid — Politehnica iași (tineret- 
rezerve); ora 14: Rapid — politehnica 
Iași (Divizia A) ; Stadionul Repu
blicii, ora 11.30: Sportul studențesc — 
Steagul roșu (Divizia A): stadionul 
Politehnica, ora 10: Sportul studen
țesc — St. roșu (tineret-rezerve); 
Teren Autobuzul, ora 11: Autobuzul
— Tractorul Brașov (Divizia B).

HÂNDBAL : Sala Floreasca, de la 
ora 15.30, jocuri In cadrul „Cupei 
30 Decembrie" (junioare); Sala Con
structorul, de la ora 16, jocuri în ca
drul „Cupei Municipiului București" 
(juniori, etapa a D-a).

TENIS DE MASA. Sala Progresul, 
de Ia ora 9- Progresul București — 
Locomotiva București (m); de la ora 
11.30: Progresul București 
București (f) — meciuri
campionatului Diviziei A.

TIR : Poligonul Dinamo, de la ora 
8.30: întreceri la arme cu aer com
primat : campionatul Capitalei șl con
curs de selecție pentru C.E. de sala.

VOLEI : Sala Constructorul, de la 
ora 9: Constructorul — Farul Con
stanța (f. A), Viitorul - universi
tatea (1. B): sala Giulești, de la ora 
9- Rapid — Medicina București (f.
A) Electra .— Farul Constanța (m.
B) , I.E.F.S. — C.S.M. Sibiu (f. A).

— Bp-artac 
în cadrul

I

După cum se știe, revista „Fot- 
il“ organizează in aceste zile, 

conform unei tradiții de opt ani. 
ancheta sa pentru desemnarea ce
lui mai bun fotbalist român al 
anului 1973.

Criteriile pe care se bazează 
desemnarea laureatului „Trofeului 
Fotbal *73“ sînt aceleași ca și în 
anii precedențl, adică :

1. media notelor obținute in 
campionat In sezonul de primă
vară și cel de toamnă ;

2. voturile celor 18 antrenori 
principali al echipelor divizio
nare A ;

3. părerea ziariștilor sportivi, • 
radio și telecomentatorilor ;

4. media notelor obținute 
meciurile echipei naționale A, 
partidele oficiale și amicale de 
parcursul anului respectiv ;

5. voturile primite de la cititori.
Pentru flecare din aceste cinci 

criterii se alcătuiesc clasamente 
separate, care apoi sînt contopite 
într-un clasament general final. 
După cum se vede, desemnarea 
laureatului se face după o largă 
și competentă consultare, precum 
și pe baza unor criterii obiective 
exacte, cifrice, notele acumulate 
pe timp de un an. Revista „Fot
bal", deci, nu desemnează ea lau
reatul ci face doar oficiul de a 
însuma opinii și elemente obiec
tive, publicînd rezultatul obținut.

în ultimele sale două numere, 
revista „Fotbal" a publicat cu
poane de participare. Se reamin
tește cititorilor că aceste cupoane 
trebuie expediate pînă Ia daia de 
10 decembrie inclusiv (data ștam
pilei poștei, aplicată pe plic).

In 
în 
Pe

CAMPIONATUL DE

seria a viu-a: 4. S. A. Tg. MUREȘ

• CONDIȚIILE UNEI EXPRIMĂRI CONVINGĂTOARE
Emil Tamaș — Iozsef Suto, loan Iva- 

nlcl, Gheorghe Iemean, Fereno Boer — 
Leventa 
Szekely, 
Iozset 
Fereno 
Dalt

Acesta 
pel A.S.A. Tg Mureș, liderul serlei a 
vni-a a campionatului republican. O 
formație viguroasă, care nu a părăsit 
terenul învinsă, de-a lungul turului, de- 
cît o singură dată, după meciul de la 
Deva, cu Liceul nr. 2. Acolo a fost În
vinsă, cu 1—0, prlntr-un gol dlntr-un 
penalty ! „Am reușit să jucăm mal rea
list — afrlma Arcadie Kiss, antrenorul 
celei mal bune echipe din serie. Mult 
mal realist decit in anii precedent!. I- 
vanici a evoluat excelent ca libero, iar 
atacul a izbutit să fructifice multe din 
ocaziile de gol ivite. Cît privește seria 
noastră, trebuie să remarc făptui că 
A.S.A., peste tot unde a jucat in de
plasare, a fost bine primită, meciurile 
fiind programate pe cele mai bune te
renuri din respectivele orașe. Din păca
te, nOI, Ia Tg. Mureș, n-am putut răs
plăti in același fel pe oaspeții noștri, 
partidele jucîndu-se pe un teren cu zgu
ră prost întreținut. Ne pare rău, dar 
asta-i situația..." O situație care ar tre
bui, zicem hol, să-și găsească un reme-

Zsok, Zoltan Gereb — Lajos 
Sandor Papp, Aurel Stanca, 

Baca. Au mal jucat, In tur 
Danguli, Ștefan Suclu, Fereno

a fost „ll“-le de bază al echl-

TINERET - REZERVE 
PENTRU• • •

DIVIZIA A?

dlu adecvat pentru a doua parte a 
campionatului.

Au existat deci, ta această serie, pre
ocupări din partea celor mal multe a-* 
soclațll față de propriile lor echipe de 
juniori. Faptul este îmbucurător, cu 
atît mal mult, cu cît asemenea atitu
dini, deși foarte normale, nu le-am prea 
lntllnlt ți in celelalte grupe ale campio
natului.

O a doua dominantă pozitivă a aces
tei serii o constituie șl numărul destul 
de mare de jucători evldențlați pe par
cursul celor 13 etape ale turului. Nu 
știm cît de pretențioși au fost „cava
lerii fluierului" care au condus meciu
rile seriei, dar din moment ce șase 
dintre ei au simțit nevoia să însereze 
în rapoartele lor că Mircea Ștefănescu 
de la Liceul nr. 2 Deva (născut la 
1.III.1957) este un jucător care are toa
te însușirile pentru a urca treptele 
performanței (gabarit, forță, rezistență, 
tehnică foarte bună, clarviziune) — în
seamnă că, intr-adevăr, este vorba de 
o excepție, de un talent veritabil, iată 
un nume despre care, probabil, se vor 
mai auzi multe lucruri frumoase. Ală
turi de atacantul liceului din Deva, re
velația turului, alți cițiva 
întrunit sufragiile celor ce 
meciurile seriei ale celor 
dintre ei — arbitrii. înalt, 
sament foarte bun, calm, 
nil M. Windt (Gaz metan, 
șl-a salvat de mai multe ori echipa da 
la Infrîngere. Excelent a jucat, la Me
talurgistul Cugir, fundașul central Z. 
Czako (n. 1957), V. Banei și N. Baciu 
(Chimica), nr. 9 și 11, adică partea 
stingă a atacului. Lista evldențlațllor 
e destul de lungă șl cuprinde jucători 
din aproape fiecare echipă a seriei. Dar, 
permanent bine au evoluat Ivanici șl 
Stanca (A.S.A.), Petac, Ivașcu șl Ma- 
tula (Corvlnul). Crăciun (Metalul Aiud), 
Galiceanu (Mureșul) etc., etc. Jucînd 
pe terenuri bune, cu gazon, era foarte 
normal ca cel mal talențațl dintre com- 
ponențil formațiilor seriei să-și etaleze 
întregul lor bagaj de cunoștințe căpă
tate pe parcursul procesului de ins
truire. Această constatare simplă, ne 
face să regretăm, și mal mult faptul că 
nu la fel s-au prezentat lucrurile și în 
celelalte serii ale campionatului, în care 
majoritatea partidelor s-au jucat în con- 
dițt necorespunzătoaie.

Laurențiu

jucători au 
au vizionat 
mai neutrii 
cu un pla- 
ager, porta- 

n. 1957)

Un meci oarecare disputat de cu- 
rînd .Ja Brașov, partida Steagul roșu — 
„U“ Cluj, ne-a sugerat o întrebare 
demnă de foarte multă atenție, atunci 
cînd discutăm despre acest campio
nat de tineret-rezerve. In acea parti
dă, în echipa de tineret a clujenilor 
debutaseră nu mai puțin de trei ju
niori, fapt lăudabil la o primă vede
re. Numai că debutul acelor copilan
dri, talentați, s-a datorat unor îm
prejurări speciale. Pentru că titularii 
formației de tineret a universitari
lor, juniori și ei, fuseseră lăsați în 
mod special acasă pentru ...deibyul 
cu Industria sîrmei Cîmpia 1’urzii, 
din campionatul republican de juni
ori. Sigur, e lăudabilă preocuparea 
și atenția acordate juniorilor de că
tre „U“ Cluj, dar. logic, ne-am în
trebat: acest campionat de tineret- 
rezerve e un laborator de pregătire 

competiția de juniori sau ■ - - - ,
întrebarea nu vizează, desigur, nu

mai pe „U“ Cluj. întrebarea aceasta 
relevă, de fapt, anumite carențe de 
fond prezente ia această competiție. 
Pentru că, ne dăm seama acum cînd 
ne apropiem de bilanțul turului, mă
sura federației luată la începutul In. 
trecerii, măsură ce viza obligativita
tea prezenței a trei juniori în formația 
de tineret, a fost tratată cu foarte 

multă superficialitate și înțeleasă, de 
regulă, greșit Au existat și excepții, 
știm, mai știm că trebuie să mai aș
teptăm In cazul cîtorva adolescenți 
lansați în acest sezon, dar „media 
generală" a campionatului de tineret- 
rezerve este foarte scăzută. Făcînd o 
simplă trecere in revistă a promovă
rilor din cele 16 ejape de pînă acum 
constatăm că foarte puțini, neașteptat 
de puțini din cei ridicați în prima 
scenă, au rămas acolo. Am putea 
spune că doar Bișniță 'și Bălăci au 

t „probele de control" ale pri
mei divizii, ei fiind astăzi titulari de 
bază ai Rapidului și Universității 
i.olu.a. și Bălăci care jucau,
de fapt, de mai mult timp în echipa 
de tineret-rezerve.

Au mai existat și alte încercări, 
■ cele mai multe forțate de acci

dentări, indisponibilități șl suspen- 
Idări. Rapidul ar fi poate exemplul 

cel mai nimerit. Portarii Ioniță șl 
Roșea, mijlocașul Pleșoianu și, re
cent, atacantul Stanca au primit în 
acest campionat botezul primei divi
zii. Toți talentați. dar poate nu su
ficient de pregătiți pentru „marele 
salt"", toți, însă, pină la urmă „piese 
de schimb" alese drept ultimă solu
ție. Tot așa am putea vorbi si des
pre Radu Dan (Steaua). Naghi șl Su- 
ciu („U' Cluj), Roșea (C.S.M. Reșița), 
Chivu și Berneanu („Universitatea"

>'c. .Xc .'*> j'c j'c. X
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Craiova), Voinea (S. C. Bacău), Luca 
(Jiul) șl alții. Repetăm, însă, toate a- 
cestea au însemnat debuturi de cir
cumstanță, a căror cauză principală au 
fost valoarea ridicată a tinerilor — me
nirea adevărată a campionatului de ti- 
neret-rezerve. Ultimele etape au adus 
în scena mare și alți titulari ai echipe
lor de tineret. Unii (Purcaru și Hlr- 
lab — Steagul roșu) impuși tot de 
absențe, alții (Spirea — Politehnica 
Iași ; Ologeanu — C.S.M. Reșița) și 
din Intenția antrenorilor respectivi de 
a Întări anumite posturi din echipa 
mare. $1, totuși, exemplele acestea 
nu pot scuza nivelul general scăzut 
al „rezervelor", al selecției șl pregă
tirii din eșalonul în care ne-am pus 
atîtea speranțe.

I pentru... competiții 
pentru Divizia A ? 

bchiorii îondiști se pot prezenta la porțile performanței i
(Urmare din pag. I)

ele lăsînd numai pe seama lo
tului, a federației, sarcina pregă
tirii și reprezentării internaționale, 
îmbucurător este faptul că atît 
sportivii cît șl antrenorii, sesizînd 
lipsa de unitate de obiective și, 
deci, principala cauză a unei stag
nări valorice și-au exprimat dez
acordul solicitînd cantități mai 
mari de efort, o permanență de 
pregătire, o echivalare la nivel 
internațional a antrenamentelor și 
concursurilor.

în acest sens, o selecție judicioa
să a celor mai talentate elemente, 
cu pregătiri aflate permanent sub 
controlul antrenorilor federali ar 
crea condițiile unui debut în per-

formanța autentică pentru un nu
măr de tineri foarte bine dotați 
din care am reținut pe Urs, Duca, 
Catargiu, Foriko, Mocanu, Costeâ, 
Mandruș, Gîrniță, Bășa, Mititelu, 
Pața, Tudor Vilma și alții.

biatloniștii se aleg dintre fondiștii 
cu calități, dar odată operația în
cheiată, drumurile de pregătire tre
buie separate, inslstîndu-se în con
tinuare asupra amănuntelor care 
construiesc succesul.

«
I
I

Mircea M. IONESCU

1. A.S. Tg. Mureș
2. Liceul nr. 2 Deva
3. Corv. Hunedoara
4. Chimica Tîrnăveni
5. Mfet Cugir
6. Gaz metan Mediaș
7. Mureșul Deva
8. C.F.R. Sighișoara
9. Metalul Aiud

10. C.F.R. Simefia
11. Șc. sp. Tg. Mureș
L2. Arieșul Turda
L3. Șc. sp. Mediaș
L4. Unirea Alba Iulia

19
19

DUMITRESCU

după 16 etape CIFRELE VORBESC...

SEPARAREA DE BIATLON..,

în schi, la nivelul exigențelor 
actuale, se impune o separare între 
biatlon și probele clasice de fond, 
atît în ceea ce privește selecția e- 
lementelor cît și în direcția pre
gătirii lor. împărțiți pe mai multe 
grupe de activitate și utilizînd me
tode de pregătire specifică, mo
destă cantitativ și ca intensitate, 
în ambele discipline fondiștii ră- 
mîn în mediocritate. E drept că

CONCURSURILE INTERNE - 
TESTE REALE, DE DIFICULTATE.

I

• In cele nouă partide ale etapei a 
XVI-a s-au înscris 23 de goluri, totalul 

— 265 gaz{jgie> jar 97

fost prima din a- 
care Universitatea 
să înscrie vreun 

și „U“ Cluj n-au

•h

REVISTA „VINĂTORUL Șl PESCARUL SPORTIV ii
»>

LA 25 DE ANI
Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de apariție, transmitem colegiului 

și colectivului redacțional ale revistei „Vinătorul și pescarul sportiv" 
spor la muncă și noi succese în activitatea de mobilizare și educare a 
vînătorilor și pescarilor sportivi în spiritul dragostei și al grijii pentru o- 
crotirea, creșterea și valorificarea rațională a faunei cinegetice și pisci
cole a țării noastre.

Luni, 10 decembrie 1973, orele 12,30 In sala Dalles

„Foriko n-a fost pregătit decît 
pentru 10 km, deși la C.E. de ti
neret a participat la 15 km” — 
spunea antrenorul I. Olteanu. „Am 
dificultăți ca să termin în forță o 
cursă de 20 km" — mărturisea N. 
Veștea. „Relieful și distanțele de 
la noi sînt mal ușoare și mai scurte 
decît Ia marile concursuri" — _ re
cunoșteau, pe rînd, Voicu, Foriko. 
Gîrniță.

Și este adevărat! Din teamă că 
nu vor tezista (știind probabil că 
nu ău o bază de .pregătire atle
tică, din vară) sau că nu 
vor prinde „momentul formei 
scurte" la naționale, dintr-o ten
dință rău înțeleasă și respinsă 
chiar de concurenți, traseele con
cursurilor sînt înscrise, în general, 
la limita inferioară și uneori sub 
limita regulamentelor internaționale 
ca distanță, diferență de nivel, grad 
de dificultate. în plus, folosind me
reu aceleași și 
antrenamente și 
creat stereotipii 
și pregătire care 
riior de valoare, 
tire și concurs, 
tăților, sînt necesități obiective, 
chiar obligatorii ale drumului spre 
afirmare.

aceleași pîrtii în 
concursuri s-au 

dinamice de efort 
nu servesc crește- 
Variația în pregă- 
alternanța dificul-

„ASPECTE ALE REFACERII SI RESTABILIRII

ORGANISMULUI DUPĂ EFORT"

IN ESENȚĂ,MUNCA REZOLVA 
TOTUL...

I
I
I spune

trecut
moi /I

Iuuza ai napiau 
Craiova. Rîșniță 
de fapt, de mai

I AI dar

I
I
I
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CENTRUL DE CERCETĂRI 
ȘTIINȚIFICE ȘI DOCUMENTARE 
TEHNICA al C.N.E.F.S., Consiliul 
municipal București pentru educa
ție fizică și sport, în colaborare 
cu Universitatea populară Bucu
rești, anunță ținerea cursului de 
reciclare — masă rotundă — cu 
tema : „ASPECTE ALE REFA-

PORTANT
întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante bucurești 
ANUNȚĂ CA FILIALELE SALE DE TURISM DIN CALEA VICTORIEI 100 
ți B-DuL REPUBLICII 68 SÎNT DESCHISE PENTRU PUBLIC DUMINICA, 

9 DECEMBRIE A.C. INTRE ORELE 9— IX
(7477)

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
Vă asigură petreceiea revelionului într-un cadru plăcut 

prin participarea la una din excursiile organizate cu acest 
prilej în cele mai pitorești zone turistice ale țării: Valea Pra
hovei, Valea Oltului, litoralul Mării Negre, Nordul Moldovei, 
cabanele montane din Carpați.

înscrieri Ia sediile și filialele 
rism din țară.

oficiilor județene de tu-

(7315) PUBLITURISM

ȘI RESTABILIRII ORGA-CERII .. . _ „
NISMULUI DUPĂ EFORT".

Masa rotundă sub conducerea 
iov. dr. Ion Drăgan va avea Ioc 
in sala Dalles (B-dul N. Băleescu 
nr. 18), luni 10 decembrie 1973, 
orele 12,30.

Va urma un film artistic.

Performanța nu mai este posi
bilă numai din talent. Fără o mun
că enormă, conștientă, azi nu te 
mai po i afirma pe plan interna
țional. Este o modificare de men
talitate pe care schiorii fondiști 
antrenorii participant! la analiza 
mintită o cunosc și doresc s-o 
dopte. Iată de ce așteptăm, plini 
speranțe, efectele acestei noi 
titudini, începînd din acest sezon.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. M-aț fi 
mirat ca muza dv. să treacă indiferentă 
pe lingă cele trei înfrîngeri ale

EXTEMPORAL!
CE VEȚI FACE IN VACANTA DE IARNA?

Noi, în vacanța de iarnă, vom pleca cu autocarul, în 
peexcursiile de o zi organizate de către 

diferite itinerarii:

Cîmpina Doftana

I.T.H.R. București,

© București
— Sinaia

© București — Predeal
® București — Poiana Brașov
O București — Văleni — Cheia
© București — Slănic — Tîrgoviște

In preț vom avea inclus și un dejun.
— De unde știți, elevi? ,
— Ne-am informat — și înscris — la filialele de turism din 

Calea Victoriei nr. 100 și Bdul. Republicii nr. 68, tel. 15.74.11* 
și 14.08.00*

— Preț
— Preț
— preț
— Preț
— Preț

48 lei
50 lei 

56,50 lei
48 lei
50 lei

lot ajungînd la 362 : 
oaspeții.
• Această etapă a

cest campionat In 
Craiova n-a Izbutit 
gol. Echipele Rapid . „ . ___
mal marcat de patru etape.
• Bojln (Politehnica Timișoara) este 

singurul jucător căre a reușit să înscrie 
duminică 3 goluri. Această performanță 
au mal reallzat-o Dembrovschi (etapa 
a V-a) Adam (a Vl-a), Mărculescu 
(a VII-a), Bălan (a xn-a). Radu (a . _. ... > ». re.

go-
Xll-a) șl Mulțescu (a XIII-a). be 
marcat că Nestorovlci â tnărcat 4 
lurl In etapa a Il-a.
• In partida F. C. Constanța — 

pld, gazdele au stabilit un record 
solut al acestui camplohat : au expediat 
K de șuturi spre poarta iul ităducanu. 
Tot în acest meci, rapidiștli au egalat 
șl ei un „record" : nu au tras nici un 
șut pe spațiul porții lui Popa.
• Au mai rămas doar 4 echipe — 

Universitatea Craiova, F. C. Argeș, 
A.S.A. Tg. Mureș și Steagul roșu — 
care nu au pierdut pe teren propriu, 
iar 7 formații care nu au ciștlgat în 
deplasare : Steaua, C.S.M. Reșița, Poli
tehnica Timișoara, Sportul studențesc, 
Steagtal roșu, C.F.R. Cluj și S. C. Ba
cău.
• In această etapă s-au dictat 4 lo

vituri de la 11 m : 3 transformate, una 
ratată de Simionaș. Pînă în 
s-au acordat 28 de penaltyuri 
formate 4 ratate) : de 21 ău 
gazdele, iar oaspeții numai
• Un aspect îmbucurător : 

mic al cartonașelor galbene : 
timele patru etape am consemnat nu
mai 26 de cartonașe, adică media eta
pelor a X-a, a Xl-ă, și a Xll-a. ,

Ra
nh.

prezent, 
(24 trans- 
bfehefleiat 
de 7.

numărul 
5. în uî-

• încă 5 jucători și-au făcut apariția 
în actualul campionat : Doru Nicolae 
(Steaua), Chivu (Univ. Craiova) Popa 
(F. C. Constanța), Ciocan („U“ Cluj) șl 
Unchiaș (A.S.A. Tg. Mureș). Cele 18 
divizionare A au utilizat 350 de jucă
tori, cel mal mulți — cite 22 — Rapid 
și Steaua, iar cel mai puțini — 15 — 
a rulat U.T.A.
• Cei nouă arbitri, care au condus 

partidele etapei a XVI-a, au primit, 
din, partea cronicarilor ziarului nostru, 
43 de stele (cel mal mare număr de la 
începutul campionatului) : 
iar 2 cite patru.
• Lă Cele nouă partide

asistat 50 300 de Spectatori ___ ___  ___
număr din actualul campionat), cei mal 
mulți — 10 000 — au urmărit îhtilrilrca 
Politehnica Timișoara — F. C. Argeș, 
iar cei mai puțini — 3 090 — au fost 
prezenți la meciul Poiitehhlca iași — 
A.S.A. Tg. Mureș, tocmai la îhtîlhlHiâ 
în care s-au marcat cele mal multe go
luri : 7 șl respectiv 5 (aproape 50 la 
sută din totalul etapei).
• Clasamentul orașelor, pe baza me

diei de spectatori (cifra aproximativă), 
după 16 etape, se prezintă ăstfel : 1. 
CRAIOVA 27 800 ; 2. Timișoara 18 700 ; 
3. București 16100 ; 4. Constanța 14 200 ; 
5. Rdșița 13 600 : 6. Arad 11 700 ; 7. Tg. 
Mureș 9 500 ; 8. Ploiești 9 000 ; 9. Cluj 
8 8Q0 ; 10—11 lași si Brașov 8 600 ; 12. 
Bacău 8 500 ; 13. Pitești 8 300 ; 14. Pe
troșani 4 800.
• Situația in „Trofeul Petschowschi",

fliipă 16 etape, esle următoarea : 1. ti
mișoara 9,88 ; 2. Constanța 9,37 ; 3. 
București 9.31 ; 4. Cfâiova 9,28 ; 5—6 Pi
tești și Arăd 9,25 ; 7—8. Reșița și Plo- t
iești 9,12 : 9. Cluj 9,06 ; 10—11. Iași și 
Bacău 9,00 : 12. Brasov 8.77 ■ 13. Petro
șani 8,62 ; 14. Tg. Mureș 8,00.

7 cite cinci,

ale etapei au 
(cei mai mic

I lui ,

BENDU, BUCU-ALEXANDRU
Spunînd «că pionul ajuns pe 

linie, poate fi transforrnat în

Stan Smith, în finala Cupei Davls, ca 
șl pe lîngă eșecurile acestuia în tur
neul de la Boston :

S-a sflrșit
Deodată mitul : 
Ieri, Stan Smith, 
Azi, Stan... Pățitul !

I
I
I

REȘTI. 
ultima_  , ___ .. ________ __ _
orice piesă aflătoare sau nu pe tablă, in 
momentul acela, am socotit superfluă 
precizarea : „în afară de rege". v-am 
deschis, în felv’ acesta, p'ortiță spre 
epigramă (recunosc : reușită).

Dacă după noua lege.
Inii transform pionii-n „rege", 
Chiar cu Fischer de-aș juca,
Mat el nu mă poate da 1
Răspunsul, ni l-ați sugerat char dv. s 
Nu I Nici Fischer — cert — nu poate, 
Deși le „vede" pe toate.
Dar se pune-o Întrebare :
Mai ajungi la... transformare 7
PETRE STOICA șl ION DAN, COMU

NA TALMACIU. „Sintem puși Ia punct 
cu regulamentul fotbalului, dar nu știm 
cum se procedează in cazul cartonașe
lor". Nu vă faceți griji din cauza a- 
ceasta. Bine că știe Comisia de dis
ciplină. ce trebuie să facă. Oricum, să 
vă lămuresc : dacă unui jucător, care 
a totalizat două cartonașe galbene, i se 
arată in alt meci cartonașul rOșu, pen
tru O infracțiune mâl gtaVă, el este 
judecat pentru această ultimă Infracțiu
ne, in dosarul său fiind însă menținute 
cele două cartonașe galbene șl, prin

FUIU VASItls, BRAȘOV. Ați pierdut 
pariul. Teoretic prin transformarea pio
nilor ajunși pe ultima linie, un sahlst 
poate avea, la un moment dat, pe ta
blă, 9 regihe. Asta, teoretic. Practic, el 
se poate considera fericit, dacă n-a 
plerdut-o și pe prima !

CONSTANTIN FRINTU. SIBIU. Regret, 
dar Pele n-a jucat nici măcar un sin
gur minut, în meciul cu Ungaria, din 
cadrul C. M. din 1966. Accidentat ușor, 
în primul meci, cu Bulgaria, el a stat 
pe tușă în cel de-al doilea joc, cu Un
garia, reihtrînd în îfitîlnirea cu Por
tugalia, unde s-a accidenat de-a bineleă 
(din cauza unei intrări dure a lui Mo- 
rais). trecînd figurant pe extrema 
stingă.

CONSTANTIN BALA, COMUNA TIS- 
MANA. „Vreau să știți că sînt Uh mate 
admirator al dv.“. în acest caz, poate 
că am șanse să mă credeți : nu s-a 
făcut nici o diferență între Deselnlcu 
și Beldeanu cum vi se pâre dv. șl, 
poate, și altor simpatizant! ai Universi
tății Crâiova. Ambii aveau cîte patru 
cartonașe galbene. Deselnlcu t-a primit 
șl pe cel de-al cincilea și a fost sus
pendat pe două etape Beldeanu s-a o- 

Iprit la timp. Dar, orice nou cartonaș 
îl aduce și lut o suspendare pe două 
etape. Poate, însă, că a învățat ceva 

de la... Deselnlcu 1

I
I
I
I
I

a-

ceasta, amenința-c-ă de a fi suspendat Pe 
o etapă, odată cu primirea celui de-al 
treilea. Dacă, fotbaliștii nu se vor po
toli, va fi nevoie să se apeleze la up 
creier electronic...

STAN N. MARIN, COMUNA ȘELArU. 
„Șint un mare simpatizant al echipelor 
Dinamo și Universitatea Craiova (n. n. : 
și ce faceți dînd joacă un_ cu alta ?). 
Nu știu cum aș putea obține de la ele, 
cite un tricou 7". Este erm dificil. Echi
pele de fotbal ău prea mulți simpati
zant! ți prea puține... tricouri. In orice 
caz, numărul lor este tnal mare decît 
cei al sinipatizanțllor.

VALENTIN LIPOVEANU. LUNCA DE 
SUS. Dv. țineți cu Politehnica Timișoa
ra, Iar colegul dv. cu Politehnica iași. 
Și vreți să Vă spun eti, cine execută 
mal bine loviturile libere : Bungău sau 
Lupulescu ? Să vă spun drept, eu sînt 
însă sub impresia loviturii libere exe
cutate de... Dumitru, în meciul Stea
ua — Universitatea... Poate eă, prin a- 
cest răspuns, i-am ambiționat atît pe 
Bungău cît și pe Lupulescu. In cazul 
acesta, mi se 6uVin 25 de puncte pen
tru răspuns 1

I. R. TtMl5OA.tA. 1 „La fotbal, un 
portar are voie să den’șească linia de 
centru Dacă n-așf fi văzut semnă
tura âș fl jurai că. Răducanu este a- 
cela care se interesează de acest lucru. 
Regulamentul nu-1 oprește.
da. 2. La handbal, portarul .... „___
depăși linia de centru, decît în cazul 
cînd el execută o lovitură de 
tri, lă poartă adversă.

Prudența, 
nu poate

la 7 me-

Ilustrații :
N. CLAUDIU
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JOCURILOR SPORTIVE ASIATICE
Năstase servind a- 
multe ori, nici nu

Competiția va avea loc anul viitor la Teheran

de handbal feminin

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT
CU 0 VICTORIE: 24-12 CU JAPONIA

ZAVIDOVICI, 8 (prin telefon, de 
|a trimisul nostru). In prezența a 
peste 1000 de spectatori, astă seară, 
£n sala „Sutieska" din localitate, 
reprezentativa României a susținut 
Socul de debut în cadrul grupei 
preliminare B a Campionatului 
tnondial de handbal feminin, care 
se desfășoară începînd de astăzi 
(ieri — n.r.) în mai multe orașe din 
Iugoslavia.

i După cum se știe, adversara for
mației noastre din acest meci inau
gural a fost reprezentativa Japo
niei, o echipă puțin cunoscută în 
handbalul mondial, deci și de 
handbalistele românce, care au a- 
bordat întîlnirea cu precauție, ju
rând cam rigid. Acest lucru va face 
ca pînă la pauză formația antre
norului emerit Constantin Popescu 
să înscrie mai puține goluri decît 
ar fi putut, dar să obțină, totuși, 
un avantaj care nu lăsa nici o 
umbră de îndoială asupra învingă-

toareL Scor la pauă: (10—4). La re
luare, scăpate de sub apăsarea e- 
moțillor, 
regăsesc 
pează în 
ordonat, 
vantajul. Pînă în finalul 
ele se vor detașa la 12 goluri. Me
ciul s-a încheiat cu scorul de 
24—12 în favoarea reprezentativei 
României care, după ce va avea 
duminică o zi de pauză, va întîlni 
luni seară selecționata Norvegiei.

Pentru echipa României au mar
cat: Sos (10), Arghir (4), Cojocaru 
(3). Petrovici (2), Furcoi, Oancea, 
Mikloș, Hrivnak și Ilie, iar pentru 
formația Japoniei : Kosahara (5), 
Tarumizu (2), Kurata (2), Makino, 
Shimada și Yone.

Alte rezultate : Iugoslavia — O- 
landa 20—4, R.D.G. — U.R.S.S. 
4—7 (!), Ungaria — Cehoslovacia 
12—7.

handbalistele noastre se 
treptat-treptat, se regru- 
apărare și atacă mult mai 
reușind să-și mărească a- 

partidei

Hristache NAUM ROZALIA ȘOS

HANDBALIȘTII ROMÂNI DIN NOU ÎN ÎNTRECERE

ÎNCEPÎND DE MARJI, UN MARE TURNEU 
INTERNATIONAL LA ROSTOCK

combe, sub privirile consternate 
ale spectatorilor, care doreau și 
ei, probabil, o revanșă cu Năstase. 
„Încă de la începutul partidei am 
simțit înțepături în genunchiul 
drept. Totuși, am condus destul de 
bine jocul și puteam chiar cîștiga, 
însă am socotit că e mai bine să 
renunț, căci a doua zi nu aș fi 
putut disputa finala" — a decla
rat John Newcombe la ieșirea de 
pe teren. După cum se știe, un 
incident similar s-a petrecut cu 
un an în urmă la „Turneul cam
pionilor", desfășurat la Barcelona, 
cînd americanul Tom Gorman a 
abandonat, în condiții aproape i- 
dentice, în timp ce juca una din 
semifinale cu Stan Smith. Finala 
care a urmat atunci a fost cîști- 
gată cu brio de Ilie Năstase, care 
și-a păstrat trofeul „Masters", cu
cerit cu tin an înainte, la

Semifinala dintre 
Jimmy Connors a 
venirea in formă 
român, 
în prima zi la Tom 
cat din ce în ce mai bine. Reușind 
trei „ași" în primul ghem al par
tidei, Năstase l-a descumpănit pe 
adversarul său, dominat și în con
tinuare. La sfîrșitul întîlnirii, Con
nors a declarat : „Niciodată nu

care, după

Paris.
Ilie Năstașe și 
evidențiat re- 

a campionului 
eșecul suferit 
Gorman, a ju-

l-am văzut pe 
tît de bine. De 
mai zăream mingea, atît de fulge
rătoare îi erau loviturile". Cores
pondentul agenției „Associated 
Press" relatează : „Năstase s-a în
trecut pe sine, cucerind prin jocul 
său sclipitor și conduita sportivă 
exemplară, simpatia și aplauzele 
celor 4 500 de spectatori prezenți 
la Hynes-Auditorium. Connors a 
jucat]cu multă ambiție, dar vineri 
seara nimeni nu-i putea rezista lui 
Năstase, căruia i se oferă șansa de 
a cîștiga a treia oară consecutiv 
Turneul campionilor".

în ceea ce îl privește, Ilie Năs
tase a declarat că este mulțumit 
de felul cum a evoluat în ultime
le partide, dar ar fi preferat să-I 
întîlnească în finală pe John New
combe. Finala Năstase — Okker 
se anunță, totuși, pasionantă, ur
mînd să tranșeze o veche rivalita
te sportivă. Se prevede o dispută 
aprigă. în care stăpîmrea de sine 
și puterea de concentrare asupra 
jocului vor fi probabil hotărîtoare. 
Ultima reuniune a început la ora 
18 G.M.T. (ora 20, la București), 
cu finala Ilie Năstase — Tom Ok
ker. Este probabil că întîlnirea pen
tru locurile 3—4, care urma să 
opună pe Jimmy Connors lui John 
Newcombe, să nu mai aibă loc, din 
cauza accidentării australianului.

PREGĂTIRI PENTRU 
CEA DE A 7-A EDIȚIE A

Federația Jocurilor sportive 
luat ființă în anul 1949, la Delhi, 
primele țări care au semnat actul 
de instituire a competiției fiind 
Afganistan. India, Pakistan și Fi- 
lipine. Primele jocuri au avut loc 
în 1951. tot în capitala Indiei. De 
atunci o seamă de țări asiatice 
s-au alăturat acestor întreceri spor
tive, care au devenit astfel princi
palul eveniment sportiv în această 
parte a lumii.

Cea de a șaptea ediție a jocu
rilor sportive asiatice va avea loc 
în Iran, între 1 și 16 septembrie 
1974. Cea mai mare parte a probe
lor se vor desfășura în cadrul com
plexului sportiv „Ariahmehr", din 
Teheran. Complexul cuprinde 
stadion de 160.000 de locuri, o 
lă de sport cu o capacitate
12.500 lpcuri, un bazin acoperit, 
care poate să primească 7.000 de 
spectatori și alte nenumărate tere
nuri mai mici pentru diferite spor
turi. Organizatorii au socotit 
amploarea jocurilor va depăși 
sibilitățile actuale și au decis 
strucția a încă cinci obiective,

Scurta pauză apărută în activita
tea competițională internațională a 
handbaliștilor noștri fruntași a luat 
sfirșit. După consumarea „Trofeului 
Carpați". dispută la care a fost pre
zentă elita handbalului masculin și 
pe care selecționata țării noastre a 
cîștigat-o la capătul unei aprige lupte, 
pe agenda participărilor internaționale 
ale echipei reprezentative masculine 
de handbal apare acum un nou... ter
men : turneul internațional organizat 
de federația de specialitate din R. D. 
Germană. Este cea mai importantă 
confruntare din acest sfirșit de an, la 
startul ei prezentîndu-se echipele Ro
mânie, Cehoslovaciei, Ungariei. Islan- 
dei, R. D. Germane, cărora li se a- 
daugă formația secundă a țării gazdă.

După cum se vede dintre forma
țiile care și-au disputat întiietatea la 
Cluj, în cadrul „Trofeului Carpați" 
sînt prezente doar cele ale României 
și R. D. Germane, lor adăugîndn-li-se, 
însă, alte două puternice selecționate. 
Este vorba de formația Cehoslovaciei, 
medaliată cu argint la ultima ediție 
a Jocurilor Olimpice și cea a Unga
riei, care anul acesta, atît în cadrul

„.Cupa campioanelor"1 la șah

BAUMSTARCK A PIERDUT LA KUȘNIR

turneelor la care a luat parte (Bito- 
lia — Iugoslavia, Martin — Ceho
slovacia), cit și cu ocazia diferitelor 
întilniri bilaterale a obținut rezultate 
dintre cele mai bune, în ciuda fap
tului că o parte din jucătorii sai 
de bază nu mai fac parte din lotul 
reprezentativ. De asemenea, prezența 
handbaliștilor islandezi, cunoscuți prin 
vigoarea și viteza cu care joacă, dă 
o notă aparte acestui turneu interna
țional.

Dar, importanța acestei intrecerl 
internaționale se amplifică dacă a- 
vem in vedere că organizatorii vor 
face cu acest prilej și o repetiție 
generală în vederea apropiatei ediții 
a campionatului mondial, care va a- 
vea loc în R. D. Germană intre 28 
februarie și 10 martie 1974. Este pen
tru a doua oară cind federația de 
handbal din R. D. Germană primește 
această sarcină de răspundere (în 1958 
a mai organizat o ediție a C.M.) și 
avem convingerea că, din acest punct 
de vedere, turneul de la Rostock se 
va dovedi mai mult decit interesant, 
însă, cum pînă la cea de a VIII-a 
ediție a C.M. mai este încă timp, să 
rămînem, deocamdată, în sfera preo
cupărilor legate de turneul care va 
ineepe marți 11 decembrie și va con
tinua pînă duminică 16 decembrie. în 
acest sens, considerăm util să preci
zăm cititorilor noștri programul echi
pei române, făcînd totodată sublinie
rea că partidele se joacă nu numai

in Rostock, ei și in cîteva orașe si
tuate în aceeași regiune. Iată ordi
nea jocurilor și localitățile unde vor 
evolua handbaliștii români : ll.XII la 
Grimmen cu R. D. Germană II : 
12.XII Ia Rostock cu Ungaria ; 13.XII 
la Wismar cu Cehoslovacia ; in 14.XII 
este zi liberă pentru toate echipele ;
15. XII Ia Schwerin cu Islanda și
16. XII la Rostock cu R. D. Germană I. 
După cum se vede, este considerată 
ca finală, întîlnirea dintre echipele 
României și R. D. Germane, ceea ce, 
ținînd seama de rezultatele anterioare, 
ca și de cele obținute în acest sezon, 
reprezintă o apreciere justificată.

Selecționata țării noastre, care in 
vederea acestui turneu s-a pregătit cu 
seriozitate la Ploiești, în sala Victo
ria, va părăsi Capitala în cursul zilei 
de luni. Antrenorii N. Nedef și 
O. Vlase vor folosi în linii generale 
același lot care a evoluat în cadrul 
„Trofeului Carpați : Penu, Orban — 
portari, Birtalan, Kicsid, Voina, Tu- 
dosie, Stock!, Cîrlan, Ucu, Dan Ma
rin, Bota, Gunesch cărora li se vor 
adăuga, probabil, Stef, Drăgăniță și 
Hornea. Componenții formației noas
tre sînt hotărîți, după cum ne-au de
clarat antrenorii, să-și onoreze fru
mosul palmares din acest sezon și a- 
nume acela de a fi ciștigat toate 
turneele la care au luat parte. Noi 
le dorim succes !

Călin ANTONESCU

BELGRAD, 8 (Agerpres). — Du
pă desfășurarea a 7 runde, 
Cupa campioanelor europene 
șah, de la Vrnjacka Banja, conti-

Kușnir, 
kralova 
Verdczi
tidă mai puțin jucată, Baumstark 
(România) — 3‘/2 p, din șase par
tide susținute etc. Rezultatele din 
runda a 7-a *. Grumova — Stadler 
l;2—'h, Timmer — Angelleri 1—0 ; 
Kușnir — Baumstark 1—0. Restul 
partidelor au fost întrerupte.

în 
la

conducă maestra sovietică 
cu 51/! P, urmată de ■ Vo- 
(Cehoslovacia) — 4 p* (1), 
(Ungaria) — 4 p și o par-

Surpriză in concursul de
Competiția inaugurală a sezonului in

ternațional de schi „Criteriul primei 
zăpezi", contind pentru Cupa mondială, 
a continuat la val d’lsere. Proba fe
minină de slalom special a revenit con
curentei vest-germane Christa Zechmels- 
ter în etate de 16 ani, care, In cele 
două manșe, a realizat timpul total de 
80,72 sec., Hanny Wenzel (Lichtenstein) 
s-a clasat pe locul doi in 81,57, urma
tă de americanca Marilyn Cochran — 
82,13. Cunoscuta campioană vest-germa- 
nă Roși Mlttermaier a ocupat locul 4, 
cu 82,92. șt

Prima manșă a slalomului uriaș a 
fost dominată de tînărul schior italian 
Piero Gros, cronometrat cu timpul de 
1:31,74. Au urmat In clasament Helmut 
Schmalzl (Italia) 1:32.59 și Hans Hin- 
erseer (Austria) — 1:32,63. Unul dintre 
marii favorlți ai probei, elvețianul Ed
mund Bruggmann a ocupat locul 5, in 
1:37,00. De remarcat că nici un schior 
francez nu s-a clasat printre primii 20.

După desfășurarea probei feminine de 
slalom special, în Cupa Mondială, pe 
primele locuri în clasament se află 
Anne Marie PrSll (Austria) șl Christa 
Zechmeister. cu cite 25 p. Locul trei 
este ocupat de Gfolner (Austria) cu 
20 p.

Dialog cu secretarul general al F. R. T. M.,
Sever Dânef

• La campionatele internaționale ale României
se anunță o participare de prestigiu: sportivi reputați 
din R.P. Chineză, Japonia, Suedia, U.R.S.S., Iugoslavia

Noul sezon de tenis de masă 
cunoaște o activitate intensă. Au 
avut loc o suită de campionate in
ternaționale în diferite țări, iar 
altele vor urma. De asemenea, sînt 
în curs de desfășurare și diverse 
meciuri contînd pentru „Liga euro
peană", „Cupa campionilor euro
peni", ca să nu mai vorbim și de 
unele partide amicale. Este firească 
această efervescență, mai ales, în 
lumea sportului cu mingea de celu
loid de pe continentul nostru dacă 
ne gîndim că anul viitor, în aprilie 
(6—13), sînt programate la Novi 
Sad (Iugoslavia) campionatele Eu
ropei.

Dar, paralel cu pregătirile care 
se fac și participarea la numeroase 
întreceri și diriguitorii tenisului de 
masă european au o agendă de lu
cru încărcată. Astfel, de curînd, la 
Malmo (Suedia) Comitetul de di- 
decție al forului continental — 
U.E.T.M. s-a întrunit luînd o se
rie de hotăriri însemnate. Cum la 
reuniunea amintită a luat parte și 
secretarul general al F.R.T.M., Se
ver Dăneț, membru al amintitului 
organism și președintele comisiei 
Suropene de juniori, l-am rugat, la 
înapoierea la București, să ne fur
nizeze amănunte de la ședința la 
care a fost prezent,

— în primul rînd am dori să ne 
precizați dacă noul sistem de dispu
tare a probelor pe echipe la C.E., 
care va fi introdus chiar la Novi 
Sad, este asemănător cu formula 
campionatelor mondiale ?

— Da. La fete cit și la băieți s-a 
alcătuit cîte o grupă valorică, de 
categoria A, cuprinzînd fiecare 12 
reprezentative. . printre care și se
lecționatele țării noastre. Celelalte 
echipe vor concura în categoria B. 
indiferent de numărul lor. Ultimele 
două clasate în grupele de cate- 
gpria A vor retrograda, urmînd ca 
în locul lor să promoveze primele 
două clasate din categoria B. La 
individuale a intervenit o modifi
care <toar în privința programului. 
Prima zi va fi rezervată in exclu-

slvitate probei de dublu mixt, in
clusiv finala. La fel se va proceda 
și cu proba de dublu fete, în ziua 
următoare, astfel ca în ultimele 
două zile să se desfășoare întilniri 
la simplu fete, simplu băieți și 
dublu băieți, programul întregii 
competiții încheindu-se cu aceste 
trei finale. S-a mai stabilit ca edi
ția din 1976 să fie organizată Ia 
Fraga.

—în afara acestor probleme ce 
a mai figurat pe ordinea de zi 
a întrunirii la care ați participat ?

— S-a decis totodată ca la Con
gresul U.E.T.M. de la Novi Sad din 
aprilie viitor — să fie creată o co
misie a antrenorilor, in genul celor 
existente de acum la juniori, clasi
ficări, arbitri, propagandă. De ase
menea, în cea de a doua jumătate 
a lunii mai 1974, la Heidelberg 
(R. F. Germania), va fi organizată 
— pentru prima oară — o reu
niune științifică a antrenorilor de 
tenis de masă din Europa, cu o 
tematică complexă. In rest, au fost 
prezentate informări din partea 
membrilor Comitetului de direcție 
al U.E.T.M.

— In ceea ce privește calendarul 
internațional, știm că între 20 și 22 
ianuarie 1974, la Ploiești vor avea 
loc campionatele internaționale ale 
României to startul cărora 
invitați reprezentanții a 16 
confirmări ați primit pînă

— Au răspuns favorabil 
țiile de specialitate din R. 
neză. Japonia, Suedia, Iugoslavia, 
U.R.S.S., Anglia, Ungaria, R. D. 
Germană, Austria, Cehoslovacia și 
Bulgaria. Așteptăm în continuare și 
alte înscrieri. Din enumerările fă
cute însă se poate spune că „in
ternațional ele“ noastre se vor
bucura de prezența unora dintre 
cele mai prestigioase „palete" din 
lume și în acest caz apreciem că 
întrecerile de la Ploiești vor depăși 
chiar valoarea viitoarelor campio
nate europene.

adversarul lui Ilie Năstase din finala 
Boston...

...s-a născut la Amsterdam, la 22 februarie 
1944. Este cel mai bun tenisman olandez al tu
turor timpurilor. N-a ciștigat nici until din cele 
trei mari „clasice", dar se poate mindri cu o 
serie întreagă de performanțe remarcabile : 
campion la Roma *63 și Hamburg *70 (în finale 
cu Năstase...) ; locul doi în clasamentul profe
sioniștilor W.C.T. /71 și locul trei — W.C.T. /72 ; 
anul acesta, al treilea în Marele Premiu — 
F.I.L.T.

Rival de tradiție al lui Ilie Năstase, îl con
ducea cu 8—4 în palmaresul întîlnirilor directe, 
pînă la acest ultim meci. Iată „seria" : 1967 
(București) Năstase — Okker 8—6, 6—3 : 1968 
(Roma) O—N 6—3, 5—7, 6—2, 6—3 ; 1970 (Ham
burg) O—N 4—6. 6—3, 6—3. 6—4 ; (Bruxelles) 
O—N 6—3, 6—4, 0—6. 4—6, 6—4 ; 1971 (Monte
Carlo) N—O 3—6, 8—6, 6—1, 6—1 : 1972 (Stockholm) 
O—N 6—4, 6—7, 6—4 ; 1973 (Scheveningen) N—O 
------ (Los Angeles) O—N 2—6. 7—5.

(Madrid) O—N 6—4, 1—6, 7—5 ; (Chicago)
6— 4. 6—2. 6-4 ;
6—2 ; ..............
O—N 3—6. 6—3. 6—3 : (Paris) N—O 7—6, 6—2,
7— 5 ; (Londra) O—N 6—3, 6—4.

a • cum și utilizarea dotațiilor aflate 
în grădina palatului imperial, unde 
se află curtsuri de tenis și un poli
gon de tir.

Satul sportivilor a fost construit 
la 4 km depărtare de locul de des
fășurare a competițiilor, cu care 
este însă legat printr-o linie spe
cială de transport exclusiv. Centrul 
satului a fost proiectat în stilul 
vechilor bazare persane, unde spor
tivii vor găsi tot ceea ce face far
mecul acestor piețe orientale, cafe
nele, mici ateliere de bijuterii. 
După terminarea jocurilor, satul 
va deveni un complex universitar 
și sediul unui colegiu sportiv. 
Centrul de presă va găzdui 400 de 
ziariști. Construcțiile se desfășoară 
în ritm asiduu și vor fi gata în 
primăvara anului viitor.

un 
sa
de

TOM OKKER

TENISMANII MEXICANI 
SÎNT CONDUȘI

La Caii (Columbia), în prelimina
riile „Cupei Davis" (zona Americii 
de Nord și Centrale), echipa de 
tenis a Columbiei conduce cu 2—0 
în întîlnirea cu formația Mexicu
lui. Juano Velasco l-a învins cu 
6—3, 4—6 6—3, 7—5 pe Joaquin 
Loyo Mayo, iar Ivan Molina a dis
pus cu 6—1, 6—1, 7—5 de Râul 
Ramirez.

MONZON — NAPOLES 
LA 8 FEBRUARIE LA PARIS

A fost stabilită data meciului de box 
pentru titlul mondial la categoria mij
locie dintre dețînâtorui centurii, Carlos 
Monzon (Argentina), și mexicanul Jose 
Napoles. întîlnirea se va desfășura la 
9 februarie, la Paris.

A ÎNCEPUT CONCURSUL INTERNATIONAL
DE PATINAJ ft

ZAGREB, 8 (Agerpres). — La 
Zagreb a început concursul inter
național de patinaj artistic „Piru
eta de aur", la care participă spor
tivi și sportive din Austria, Bul
garia, Cehoslovacia, R.F. Germania, 
Franța, Polonia, România, Unga
ria și Iugoslavia.

PIRUETA DE AUR"
In concursul masculin, după pri

mele trei exerciții obligatorii, con
duce patinatorul sovietic Serghei 
Volkov, cu 76.57 puncte, urmat de 
francezul Gaillaguet — cu 68,70 
puncte și Vajda (Ungaria) cu 67,49 
puncte. G. Fazekas (România) o- 
cupă locul 6, cu 65,56 puncte.

TURNEELE FINALE ALE C. C. E. LA LUPTE

Ț.S.K.A. SOFIA -DINAMO BUCUREȘTI 6,5-3,59 7

TELEX’
Selecționata de fotbal a cluburilor diu 
U.R.S.S. șl-a continuat turneul în Ecua
dor, întîlnind la Guayaquil formația lo
cală Barcelona. Jocul a luat sfîrșlt cu 
un rezultat de egalitate : 2—2.

La Port au Prince (Haiti) in turneul 
contînd pentru preliminariile Campion,-: 
tului mondial de fotbal (zona Americă* 
de Nord, Centrale și a Mării Caraibi
lor), selecționata Haiti a învins cu 1—o 
(0—0) echipa Hondurasului. In fruntea 
Clasamentului se află Haiti, cu 6 p, 
urmată de Honduras — 3 p. Mexic — 

și Un meci mai puțin jucat etc.

luat sfirșit campionatele de volei 
R. P. Chineze. La masculin, titlul 

a revenit echipei orașului Șanhai. tn 
competiția feminină, pe primul loc a 
terminat echipa din provincia Liaoilln. 
Campionatele au început în 
aprilie, reunind în fazele 
circa 150 de formații.

cursul lunii 
preliminare

SOFIA, 8 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Azi au început 
în sala sporturilor „Sofia" din lo
calitate întrecerile turneelor finale 
ale Cupei campionilor europeni la 
lupte, greco-romane 
care participă și 
României, Dinamo 
Steaua, precum și 
U.R.S.S. (2 echipe), Polonia șî 
garia (2 echipe).

La greco-romane, în prima 
tidă, s-au întîlnit Dinamo București 
și Ț.S.K.A. Sofia, în care victoria a 
revenit echipei campioane a Bul
gariei la scorul de 6,5—3,5. întîl
nirea a fost de un nivel tehnic ac
ceptabil, românii avînd în I. Păun, 
N. Mareș, I. Enache și I. Gibu pe 
cei mai buni concurenți. Inexpli
cabil de slab s-a comportat greul 
Victor Dolipschi, care a fost între
cut clar la puncte, de către bulga
rul Dinev. Dar iată celelalte rezul
tate tehnice : cat. 48 kg — Angelov 
(Sofia) egal cu Gibu (București) ; 
52 kg — Naidenov (S) b. tuș Banda 
(B) ; 57 kg — Ștefanov (S) egal eu 
Mareș (B) ; 62 kg — Păun (B) b.p. 
Lazarov (S) ; 68 kg — Nedev (S) 
b. tuș C. Ionescu (B) ; 74 kg —
Toncev (S) b.p. Popa (B) : 82 kg — 
Slavcev (S) egal cu Enache (B) ; 90

și libere, la 
campioanele

București 
formații

i și 
din 

Bul-

par-

kg — Petkov (S) b.p. Fodorpataki 
(B) ; 100 kg — D. Mandea (B) cîști- 
gă prin abandon pentru itonire la 
Țankov (S). Meciul dintre Dinamo 
Tbilisi și echipa poloneză Wisloka 
Debica se dispută la ora cînd tele
fonez, conduc sovieticii cu 3—0.

LA LUPTE LIBERE : Ț.S.K.A. 
Sofia — Dinamo Mahacikala (URSS) 
5—5, echipa bulgară a fost decla
rată învingătoare, pentru că a avut 
mai multe victorii la tuș.

Steaua va intra în concurs dumi
nică dimineața.

TOMA HRISTOV

S-A ÎNCHEIAT REUNIUNEA DE LA LAUSANNE
PENTRU CLARIFICAREA PROBLEMEI AMATORISMULUI

Finala campionatului de volei 
feminin al R.D. Vietnam, disputa
tă recent pe stadionul ..Hang Day" 
din Hanoi, a opus echipele V.N.P.A. 
și o 
Quang 
ciștigat 
titlul.

selecționată a provinciei 
Ninh. Prima formație a 
cu 3—0 și și-a adjudecat

au fost 
țări. Ce 
acum ? 
federa- 

P. Chi

C. COMARNISCHI

LAUSANNE, 8 (Agerpres). — La 
Lausanne s-au încheiat convorbi
rile între reprezentanții Comitetu
lui Internațional Olimpic și ai fe
derațiilor sportive internaționale 
(F.S.I.). După cum se știe, princi
pala problemă pusă în discuție a 
fost modificarea regulii 26 din Car
ta olimpică, privind admiterea 
sportivilor la J.O. La Congresul 
Olimpic de la Varna, în rîndul fe
derațiilor sportive s-a conturat o 
tendință majoritară în favoarea u- 
nei redactări simplificate a textu
lui regulii 26. Recunoscînd autori
tatea C.I.O., federațiile sportive 
și-au exprimat totodată dorința de 
a lua asupra lor răspunderea cali
ficării sportivilor, în funcție de 
caracteristicile fiecărei ramuri spor
tive. Cu prilejul adunării generale 
de la Oklahoma City, federațiile 
sportive au propus, pentru regula

26, următorul text: „Pentru a par
ticipa la Jocurile Olimpice, un 
sportiv trebuie să respecte norme
le propriei federații internaționale, 
norme aprobate de Comitetul In
ternațional Olimpic. Un sportiv 
poate fi admis la Jocurile Olim
pice cu condiția să nu fi obținut 
profituri personale de pe urma 
sportului pe care-l practică, ' în 
timpul unor competiții".

Ținînd seama de dorința fede
rațiilor internaționale de a clari
fica această problemă spinoasă, re
prezentanții C.I.O. au avut schim
buri de vederi cu delegații a 25 
de federații, ajungînd la concluzia 
că este necesar să se redacteze un 
nou text al regulii 26. Noul text 
va fi ■ Supus spre aprobare la se
siunea C.I.O. care-și va ține lu
crările între 18 și 25 octombrie la 
Viena.

Foto : Phan Sang-Hanoi

Cupei Cam-
Echipa

A început turneul final 
pionilor europeni la . ____
M.G.U.-Moscova a învins cu scorul de 
4—i (o—o, 1—1, 1—o, 2—0) pe canottieri 
Neapole. în altă partidă, O.S.C., Buda
pesta a dispus cu 5—4 (2—1, o—o, 2—1, 
1—2) de Partizan Belgrad.
■
în runda a 9-a a turneului masculin de 
șah de la Madrid, Wolfgang Uhlmann 
(R. D. Germană) a ciștigat la iugoslavul 
Liubomir Liubojevici. Alte rezultate mai 
importante : Karpov (U.R.S.S.) — Hort 
(Cehoslovacia) to—to ; Furman (URSS) 
t- Garcia (Cuba) 1—0 ; TukmakOV 
(U.R.S.S.) — Portisch (Ungaria) 1—0 ; 
pomar (Spania) — PannO (Argentina) 
to—to- tn clasament conduce Uhlmann, 
CU 7 p, Urmat de Furman — 6</2 P» 
Hort — 6 p șl o partidă întreruptă etc. 
■
„Trofeul Fair Play" al presei sportive 
vest-germane a fost atribuit echipei de 
urmărire individuală a Angliei, care, 
la Campionatele mondiale de ciclism de 
Ta San Sebastian, a renunțat la me
dalia de aur în favoarea formației vest- 
germane ai cărei compopenți n-au pu
tut efectua ultimul tur fiind antrenați 
Intr-o busculadă provocată de un ar
bitru aflat pe pista velodromului.

al 
polo.

Italianul Gustavo Thoeni, cîștigător pen
tru a treia oară consecutiv al Cupei 
Mondiale la schi, a fost desemnat de 
un Juriu de ziariști de specialitate cîș- 
tigătorul trofeului „Schiul de aur" pe 
anul 1973. Thoeni este yrmat in clasa
ment de austriaca Anrie Marie F: >11 
și de elvețianul Roland Collombin.

FOTBAL Șl DOPING
Cind vine vorba despre doping 

și dopaj, prea bine nu se știe 
niciodată cit de adine e fundul 
apei. Din cind în cind, aproape 
ca și în modă, se revine la ace
lași subiect, dar sporturile care 
pricinuiesc noul cap de acuzare 
sînt mereu altele, sau cele vechi, 
dar în condiții deosebite...

In fotbalul francez, un pașnic 
meci de campionat, dintre Reims 
și St. Etienne, a generat în cele 
din urmă, spre surpriza generală, 
un scandal de mari proporții, 
care a făcut în soccerul galic să 
se vorbească timp de mai multe 
săptămîni numai despre acest su
biect. Cel care a declanșat scan
dalul — poate numai pentru fap
tul că meseria sa de bază este 
cea de medic — a fost oreședin- 
tele clubului 
care i-a acuzat pe jucătorii de la 
St. Etienne de o vizibilă nervo
zitate și surescitare, trăgînd în 
final chiar o concluzie atît de 
tranșantă, îneît elimină aproape cu 
totul factorul întîmplător -u așa 

.cum s-a încercat să se explice — 
în cazul în speță : ..Fotbaliștii noș
tri se folosesc azi de produse 
care, în cazul unui control anti
doping, i-ar pune în mod sigur 
intr-o postură foarte dificilă față 
de federația de specialitate. Pen
tru a se evita orice echivoc, ar 
fi bine să se treacă Ia aplicarea 
unui regulament mai precis cu 
privire la medicamentele utiliza
bile și la controlul strict al res
pectării lui".

Despre doping — si mai ales 
despre consecințele sale nefaste — 
s-au spus multe lucruri. In gene
ral, sporturile Individuale — se 
acceptă unanim — sînt activități 
sportive în care surplusurile 
medicamentoase ilegale se fac 
mult mai repede vizibile (prin 
rezultate superioare) în compe
tiție. Dar în sporturile colective, 
în jocuri ? Dar în fotbal ?

Aici problema este mult 
complicată. O echipă este forma-

Stade de Reims,

mai

tă din 11 caractere și organisme 
diferite, cărora nu li se poate în 
nici un caz administra în bloc 
injecția sau tableta „miraculoa
să". O individualizare foarte 
strictă este dificil de făcut. Cîteva 
exemple, mai ales luate din „is
toria" fotbalului, nu sînt se 
pare decît excepții curioase de 
Ia regulă. In 1954, la numai o lună 
de la senzaționala victorie, din 
finala campionatului mondial, a- 
supra echipei Ungariei, majorita
tea jucătorilor vest-germani s-au 
îmbolnăvit de hepatită... într-o 
vreme era foarte la modă zvo
nul conform căruia toate echipele 
italiene joacă numai după ce își 
primesc rația dopantă obișnuită. 
Era bineînțeles o exagerare, mai 
nimic neputînd fi dovedit. Fede
rația italiană practică și astăzi 
încă, la unele meciuri, controlul 
antidoping — fiind aleși, prin 
tragere la sorți, cîte doi, jucători 
din fiecare echipă —, iar rezul
tatele sînt mereu negative. Con
trolul împotriva dopingului s-a 
organizat cu mare atenție la cam
pionatele mondiale 
(Chile) și 1966 
rezultat pozitiv 
gistrat.

Să fie, deci, 
sioniști atît de ____ _
glia, arbitru] de renume mondial 
A. Ellis, bazîndu-se pe unele ob
servații personale, cere cu in
sistență organizarea unui sistem 
unic de control antidoping, care 
să se afle sub directa observare 
a forului fotbalistic european su
prem. Dar cine poate stabili ce 
le este interzis fotbaliștilor ? Va 
trebui mai intii alcătuită o pouă 
listă — specifică jocului de fotbal 
—, de medicamente și produse sti
mulatorii opuse spiritului echita
bil al întrecerii. Operațiune, de 
altfel, extrem de dificilă și — mai 
ales — cu consecințe greu de 
apreciat numai Ia o primă analiză...

din 1962 
(Anglia). Nici un 
nu a fost înre-

fotbaliștii profe- 
,curați" ? In An-

Dumitru GRAUR

In campionatul Diviziei A, la volei feminin 
I.T-B. — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 1—3

Aseară, în meet contînd pentru etapa 
a X-a a diviziei A la volei, formația 
bucureșteană I.T.B. a fost întrecută cu 
1—3 (—6, 12, —7, —11) de către Uni
versitatea Timișoara. Echipa gazdă, re
semnată cu gîndul ocupării ultimului loc 
în serie, s-a prezentat slab, atît in atac 
cit și in apărare. Studentele, deși au ve
nit la București cu unele indisponibili
tăți, au ciștigat mai ușoi decit arată 
scorul, ele au greșit doar în finalul se
tului doi. S-au remarcat Ileana Iliescu,
Olimpia Ionașcu, de Ia 1.7 B„ respectiv, 
Doina Coste, Mariana Duic și Emilia 
Cernega.

Au arbitrat N. Georgescu (Ploiești) și 
M. Oancea (București).

BOXERI ROMÂNI ÎN U.R.SS,
Un grw de boxeri români a plecat 

ieri în Uniunea Sovietică, pentru a par
ticipa la un mare turneu internațional, 
ce se va desfășura Ia Leningrad. La 
această competiției sînt înscriși pugi- 
liști (' n peste 10 țări. R mânia va fi 
reprezentată de Stefan Dr ninică (ca-

tegoria cocoș), Octavian Amăzăroaie 
(pană), Cornel Hoduț (ușoară), Ion Mo- 
canu (mijlocie mică) și iancu Anghel 
(grea). Antrenor : Eugen Fiirâșz, arbi
tru : Gabriel Danciu.

HOCHEIȘTII NOȘTRI AU SOSIT 
LA LIUBLIANA

Selecționata de hochei pe gheață a 
României a sosit la Liubliana tn vede
rea celor două meciuri amicale pe care 
le va susține in compania echipei Iu
goslaviei. Intîlnirile se vor desfășura 
marți șl miercuri pe patinoarul acope
rit „Tivoli", care, intre 20 și 31 mar
tie, va găzdui Jocurile Campionatului 
mondial .'.pa B.
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