
„CUPA TINERETULUI" lN PLINĂ ACTUALITATE

TEMPERATURA COBOARĂ! URCĂ NIVELUL PREOCUPĂRILOR 
PENTRU BUNA ORGANIZARE A ÎNTRECERILOR?

In lipsa condițiilor naturale favorabile sporturilor de iarnă, organizatorii „Cupei Tineretului” i-au îndrumat 
pe tineri spre tenisul de masă, spre disciplinele de interior. Iată un aspect surprins în sala Spartac din 
Capitală.

CORESPONDENȚE TELEFONICE t

Daca olimpiada
tru toți sportivii

bare legitimă și pentru federațiile care

—\ ACĂ OLIMPIADA DE LA MONTREAL ’76 AR FI MÎINE ? lată un subiect de meditație pen-
______ i români care doresc să fie prezenți în anul 1976 în Canada, la 

Jocurile Olimpice, firește, cu șanse de succese. De asemenea, aceasta ar fi o între
bare legitimă și pentru federațiile care râs pund de sporturi olimpice, pentru antrenori, 
specialiști, la urma urmei pentru întreaga noastră mișcare sportivă de performanță.

Desigur, răspunsurile la întrebare nu pot fi de pe acum foarte precise, de altfel 
aceasta nu este decît un pretext, 'însă, pentru toți aceia pe ai căror umeri apasă răspun
derea reprezentării olimpice românești, întrebarea trebuie să devină un semnal, chiar un 

DACA OLIMPIADA 76 AR FI MÎINE... 1

După cum aflăm din buletinele 
meteorologice, în următoarele 
zile vremea va continua să se 

răcească în Capitală, temperatura 
coborînd pînă la minus 8—10 grade. 
Vor fi, deci, condiții pentru asocia
țiile sportive, pentru consiliile sec
toarelor, de a recupera, Intr-un fel, 
întîrzierea startului în întrecerile de 
patinaj din cadrul „Cupei Tineretu
lui". De aceea ne-am și adresat, ieri 
dimineață, unor prim-vicepreședinți, 
secretari și metodiști al Consiliilor de 
sectoare pentru educație fizică și 
sport din Capitală.

Prim-vicepreședintele Consiliului 
Sectorului 1, Vasile Nicolae, ne spu
nea că s-au și luat măsuri pentru 
ca la patinoarele naturale de la Sta
dionul tineretului, Ia cel de pe Calea 
Victoriei (amplasat In fața Școlii 
Sportive nr. 1) și la cel din parcul

Kiseleff, să se organizeze concursuri 
la care să ia parte elevii școlilor din 
vecinătate.

„Patinoarul din parcul Progresul se 
prezintă foarte bine — aflăm de la 
tovarășul Petre Dudescu, secretarul 
C.E.F.S. al Sectorului 6. Dar abia 
sîmbătă vom organiza concursuri de 
patinaj. Pînă atunci avem în plan 
organizarea de întreceri de tenis de 
masă eu tinerii de la întreprinderea 
de panificație „Steagul Roșu".

Credem că, în condițiile disputării 
concursurilor pe patinoare naturale,, 
este mai mult decît obligatorie 
schimbarea din... mers a planului, 
astfel ca atunci cînd condițiile meteo
rologice permit, să se dea imediat 
startul în întreceri. Dacă vom aștep
ta pînă sîmbătă sau duminică, nu 
este exclus ca gheața să se topească 
din nou. Și iar va trebui să aștep
tăm...

De la Iași, profesorul Ion Șorcaru, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. ne 
aduce la cunoștință măsurile opera
tive întreprinse pentru organizarea 
întrecerilor de patinaj. Chiar în a- 
ceste zile se vor desfășura concursuri 
pe patinoarele de la Voința și pe 
cele de la ștrand. La Pașcani, de a- 
semenea,’ au fost amenajate, in cursul 
nopții de luni spre marți, două pa
tinoare pe baza sportivă a liceului șl 
un altul la lac.

Se constată, așadar, preocupare, 
dar și tergiversări în organizarea 
concursurilor de patinaj. De aceea, 
mai multă operativitate și măsuri 
care să permită schimbarea, în func
ție de condițiile atmosferice, a pla
nurilor de muncă. sînt absolut ne
cesare 1

DIN JUDEȚE
ORADEA. Și în asociațiile spor

tive din județul Bihor s-a dat star
tul în competițiile ediției de iarnă 
ale „Cupei Tineretului". La Ora
dea și Marghita a fost foarte pu
țină zăpadă, iar gheața s-a topit 
repede, astfel că întrecerile de 
schi, săniuțe și patinaj s-au în
trerupt. Totuși, cîteva școli au fost 
prezente cu elevi la întreceri.

în schimb, peste 100 de elevi de 
la Liceul din Marghita au partici
pat, la Casa 'de cultură a tineretu
lui, la un concurs de tenis de 
masă. (V. SERE)

BRAȘOV. Comitetul orășenesc 
U.T.C., Consiliul organizației pionie
rilor și Consiliul orășenesc al sindi
catelor, în colaborare cu C.O.E.F.S. 
Predeal, au organizat, duminică, des
chiderea festivă a „Cupei Tineretu
lui". Pe un timp favorabil practicării 
sporturilor de iarnă, 500 de elevi și 
pionieri din liceele și școlile gene
rale ale Predealului au participat la 
un concurs de schi. Concursurile de 
patinaj din cadrul „Cupei Tineretu
lui" s-au deschis cu o reușită de
monstrație, urmată de o întrecere Ia 
startul căreia au fost prezenți 53 de 
elevi. (I. CODREANU)

CINE VOR FI PREMIAȚII

v GRIJA PENTRU GOSPODĂRIREA Șl FOLOSIREA

BAZELOR SPORTIVE lN SEZONUL DE IARNĂ

SĂLILE BUCUREȘTENE ȘI-AU INTRAT lN DREPTURI, 
DAR NU TOATE LA CAPACITATEA MAXIMĂ

CROSURILOR BUCUREȘTENE ’ » ■
La începutul acestui an, cînd iniția 

suita celor 9 crosuri de masă în Ca
pitală, C.M.E.F.S. București făcea 
cunoscut că toți cei care’ vor lua 
parte la minimum 5 curse (și le vor 
termina), vor putea participa Ia o lo
terie cu premii, in materiaie și echi
pament sportiv, acordate — prin tra- 
gere la sorți — la sfirșitul anului.

I Și iată, sorocul a sosit. La 24 de
cembrie, în sala Floreasca, va avea

l loc această festivitate, In cadrul unul | 
, atractiv program artistlco-sportiv. | 
I Toți cei care dețin cel puțin 5 ti- I 
chete de participare la crosuri, se vor 
prezenta la consiliile pentru educație ! 
fizică șl sport din sectorul tn care I 
domiciliază spre a primi talonul al ■ 
cărui duplicat se va introduce în ' 
urnă. Se vor acorda, în total. 60 de ■ 
(.remit, cite 6 pentru fiecare categorie , 
de vîrstă, la fete șl băieți, constîhd |

i în treninguri, rachete de tenis, mln-'-j 
ș.a.

în statisticile noastre figurează mu!;, ■ 
! prieteni fideli al sportului — nelipsiți 
! la nici una din cele 9 curse dispu
tate. Printre ei se află șl eleva Tati
ana Bădeanu, în vîrstă de 13 ani, 
elevă în clasa a T-a a Școlii generale 
nr. 178 (sectorul 8), care nu numai 
că a participat la toate tntrecerilo 
dar a și sosit de fiecare dată, pe pri
mul loc !

avertisment încă de azi, cînd, în mod practic au mai rămas ceva mai mult de doi ani pînă 
Ia J.O. Montreal ’76. . v

De aceea, ne-am gîndit să-i înfățișăm pe sportivii noștri olimpici, cu realizările lor ac
tuale, «u perspective dar și cu dificultățile, cu distanțele care-i separă de podiumul o- 
limpic.

începem cu atletismul. .....
Analiza și comparațiile ne arată că, deocamdată, atletele și atleții noștri n^au făcut 

un salt post-miinchenez important, că ei sînt în mare majoritate încă departe de recor
durile mondiale.

Este motivul pentru care pagina a 2-a de azi a ziarului nostru, dedicata atletismului, 
se intitulează :

PASIUNE, PREGĂTIRE ASIDUĂ, CONTINUĂ, 
DISCIPLINATĂ, PENTRU CA LA MONTREAL
REZULTATELE ATLETICE ROMÂNEȘTI SĂ FIE 

SUPERIOARE ACELORA DE LA MUNCHEN!

A

O O
| Mul LflUVnilLi nvLilâVlin, Jl/U un niuiîuiiuii •

AZI, ÎN SEMIFINALELE C.M. DE HANDBAL FEMININ

ROMÂNIA ÎNTÎLNEȘTE CEHOSLOVACIA
Campioana mondiala eliminata 

din cursa pentru titlu!
NEGOTIN, 11 (prin telefon, de la 

trimisul nostru).
Mare senzație la cea de a V-a edi

ție a campionatului mondial de hand
bal feminin. Campioana „en titre", 
selecționata R.D. Germane, nu-și va 
putea apăra titlul cucerit în urmă cu 
doi ani în Olanda, fiind eliminată 
după întrecerile din grupe. Ceea ce 
luni la amiază părea pentru toată 
lumea prezentă la C.M. o certitudine 
— în mod normal handbalistele din 
R.D. Germană nu puteau pierde ca
lificarea — s-a transformat în noap
tea de luni spre marți într-o surpriză 
de cea mai mare proporție.

Terminînd Ia egalitate (11—11) cu 
formația Poloniei, după ce cu două 
zile înainte fuseseră întrecute de 
handbalistele sovietice, sportivele din 
R.D. Germană s-au trezit la egalitate 
de puncte cu adversarele lor de luni 
seara, dar cu un golaveraj mai slab, 
ceea ce a determinat scoaterea lor 
din cursa pentru titlu.

Fără Îndoială, „buturuga mică" a 
acestei competiții, reprezentativa Po
loniei, o echipă modestă dar foarte 
ambițioasă, a realizat marea surpriză. 
Atuurile echipei poloneze au fost pre
gătirea fizică și o îndrăzneală carac
teristică celor ce se află la începutul 
urcușului în ierarhia valorilor. „Carul 
mare" — formația R.D. Germane — 
iese din lupta pentru tiltul suprem 
după ce a tost încununată doi ani cu 
laurii victoriei din țara lalelelor.

Dominată de startul nefavorabil și 
avînd trei jucătoare (Tietz, Kahnt și 
Kretzschmar) accidentate în meciul 
anterior (Kretzschmar a jucat totuși,

Aruncă la poartă Roza
lia Șoș, cea mai eficace 
jucătoare a echipei Ro
mâniei în primele două 
jocuri susținute la a- 
ceastă a V-a ediție a 
Campionatului mondial.
dar cu mal puțin de jumătate din 
potențialul obișnuit), formația lui 
Hans Becker s-a dovedit o palidă 
imagine a aceleia pe care o cunoaș
tem. Meciul cu Polonia a fost dra
matic. Cu două secunde înainte de 
final, echipa R.D. Germane mai con
ducea cu 11—10. Prea grăbiți, ziariștii 
de la Sibenik au apucat să transmită 
că echipa R.D. Germane a obținut

Hristacho NAUM

Pentru sportivi venirea iernii a 
adus transferarea majorității pro
gramului de pregătire în săli, 
acolo unde condițiile sînt priel
nice pentru continuarea antre
namentelor în vederea viitorului 
sezon competițional.

Și, ca Ia fiecare început de iar
nă, am efectuat un raid-anchetă 
prin cîteva săli de sport bucureș-
GOSPODAR! CARE RESPECTA 

RESPECTĂ

Bine puse la punct, curate, sălile 
Dinamo, Steaua și Progresul ne-au 
întâmpinat cu tumultul antrena
mentelor intense. în fiecare dintre 
ele am remarcat judicioasa împăr
țire a spațiului — prin perdele sau 
plase — creîndu-se posibilități ex
celente de lucru pentru două și 
chiar trei echipe. Astfel, la Dinamo 
am găsit, în momentul vizitei, for
mația de rugby, care efectua un joc 
de... baschet, formația de volei fe
minin (ne-a surprins neplăcut fap
tul că antrenoarea Doina Ivănescu 
conducea lecția îmbrăcată nu în 
trening, ci în ținută de stradă) și 
pe cîțiva dintre cei mai tineri hand- 
baliști. Deci, densitate maximă. La 
Steaua, într-unul dintre cele două 
„compartimente" ale sălii, se gă
seau două formații oaspete. Echi
pele de handbal feminin I.E.F.S. și 
Rapid, care susțineau un joc de an
trenament, în timp ce, dincolo de 
plasa despărțitoare, se aflau junio
rii secției de handbal, conduși de 
fostul internațional Ion Popescu.

La Progresul — de asemenea — 
activitate intensă. în cele trei spa
ții delimitate de perdele, se pregă
teau componenții secțiilor de volei, 
tenis și handbal juniori, conform 
programului afișat la panoul din 
holul sălii.

Pretutindeni, am remarcat grija 
cu care sportivii respectau progra
mul stabilit de administrația săli
lor, precum și spațiile rezervate lor 
pentru desfășurarea antrenamente-

tene, în dorința de a vedea cum 
sînt folosite spațiile acoperite de 
către beneficiari și cum au fost 
pregătite ele de cci care le admi
nistrează Ca de obicei, raidul ne-a 
relevat atit aspecte pozitive, cît și 
negative dar — spre deosebire de 
ancheta efectuată în sezonul trecut 
— de această dată lucrurile neplă
cute s-au dovedit mai rare.
SPORTIVII Șl SPORTIVI CARE 

GOSPODARII

lor. Trebuie subliniată, de aseme
nea, ordinea păstrată la vestiare, 
ca și curățenia exemplară atît din 
sală, cît și de la instalațiile sani
tare.

LA „FLOREASCA" 
Șl „G1ULEȘT1" SÎNT ÎNCĂ 

SEMNE DE ÎNTREBARE

Complexele sportive Floreasca și 
Giuleștl au cunoscut și ele „toaleta" 
impusă de venirea sezonului rece. 
Dar, în timp ce sălile centrale, pen
tru jocuri, sînt bine exploatate și 
întreținute, corpurile auxiliare ridi^ 
că încă destule semne de înttfebare. 
Bunăoară, la sala Floreasca II, loc 
de pregătire și concursuri pentru

Nicoleta ALDEA 
Horia ALEXANDRESCU

VASILE IORGA 
ÎN CONCURSUL

La Teheran, a avut loc tradițio
nala competiție internațională de 
lupte libere, „Cupa Aryamehr", la 
care au participat și patru sportivi 
români. Dintre ei Vasile Iorga și 
Ladislau Simon au avut cea mai bună 
comportare, clasîndu-se pe locul III 
la categoriile 82, respectiv, +100 kg.

(Continuare tn pag. a 4-a)

SI LADISLAU SM - LOCUL III 
iii LUPTE IM DE LA TEHEDÂN

ECHIPA DE VOLEI A ȘCOLII 
SPORTIVE 2 BUCUREȘTI 
A EVOLUAT LA PRAGA
Echipa masculină de volei a Șco

lii sportive 2 București, campioa
nă republicană de juniori și șco
lari, a efectuat un turneu de patru 
jocuri la Praga. Tinerii voleibaliști 
pregătiți de prof. Ion Șoacă au a- 
vut o comportare bună, cîștigînd 
trei partide : 3—0 cu echipa Gim
naziului nr. 5, 3—1 cu Slavoj și 
3—0 cu U. Z. Stavebni Zavody și 
pierzînd doar una : 0—3 cu Loko
motiv Praga.

(Continuare în pag. a 3-a)

CU CINE VOR JUCA STEAUA SI I.E.F.S.s

IN SFERTURILE DE FINALĂ ALE CUPEI CUPELOR LA BASCHET
MUNCHEN, 11 (prin telefon, de 

la prof. AUREL PREDESCU, mem
bru în Comisia tehnică de organi
zare a Cupelor europene).

în ziua a doua a lucrărilor fo
rului de organizare a cupelor eu- 
ropetie, au fost stabilite grupele 
sferturilor de finală ale Cupei cu
pelor. La băieți, grupa A este for
mată din Ț.S.K.A. Sofia, Steaua 
roșie Belgrad șl Sacla Torino, iar 
grupa B din Spartak Brno, STEA
UA BUCUREȘTI și Estudiantes Ma
drid.

Reprezentanta României va juca 
cu Spartak Brno la 9 ianuarie la 
Brno și la 16 ianuarie la Bucu
rești, cu Estudiantes Madrid la 20 
februarie la București Și la 27 fe
bruarie la Madrid.

în competiția feminină, alcătu
irea grupelor este următoarea : 
grupa A: Spartakus Budapesta, 
GEAS Sesto San Giovanni, I.E.F.S. 
București sau Hapoel Tel Aviv 
(meciurile dintre aceste echipe se 
vor disputa la 9 ianuarie la Tel

Aviv și la 16 ianuarie Ia București); 
grupa B : Zelesnicear Sarajevo,
Spartak Leningrad, Kralovopolska 
Brno.

în caz că va trece de Hapoel 
Tel Aviv, I.E.F.S. Va juca cu Spar
takus Budapesta la 30 ianuarie la 
București și la 6 februarie la Bu
dapesta, cu GEAS Sesto San Gio
vanni la 20 februarie la San Gio
vanni Și la 27 februarie la Bucu
rești.

Cristian Emilian a ocupat locul V, 
la categ. 74 kg, iar Androne Petrone 
locul VI, la categ. 68 kg. In clasa
mentul pe națiuni primul loc a fost 
ocupat de Iran (33 p), iar pe poziți
ile următoare s-au situat : 2. HLR.S.S. 
( 31 p), 3. Bulgaria (27 p), 4. Turcia 
(15 p), 5. ROMANIA (7 p). De men
ționat că toate țările clasate înaintea 
României au prezentat echipe com
plete.

Iorga a susținut șase meciuri din-

tre care a cîștigat două prin tuș, cu 
iranienii Sharifzade și Ismailzadeh, 
a terminat la egalitate cu Ozturk 
(Turcia), a pierdut la puncte în fața 
lui Alidosti (Iran) și prin tuș la 
Ahmedov (Bulgaria) și Lavajilov 
(U.R.S.S.) — cîștigătorul categoriei. 
L. Simon l-a învins prin tuș pe Ali- 
zadeh (Iran) și a pierdut la puncte 
în fața lui Vasilov (Bulgaria) și Med- 
badzeh (U.R.S.S.) — primul clasat la 
categoria grea.

4 ARBITRI ROMÂNI DE SCRIMĂ 
LA MECIUL ITALIA -U.R.S.S.

Patru arbitri de scrimă români 
au fost invitați de federația italiană 
de specialitate să conducă dubla 
întîlnire dintre reprezentativa de 
sabie a acestei țări și cea a U.R.S.S. 
Cei patru arbitri — D. Mustață,

O. Vintilă, T. Mureșan și C. Pel- 
muș — au părăsit marți Capitala, 
îndreptîndu-se spre Livorno, unde 
va avea loc prima manșă a întîl- 
nirii.

Parficipafi 

la tradifionala 

anchetă

a ziarului nostru

„CEI MAI BUNI 
10 SPORTIVI ROMÂNI 
Al ANULUI 1973“

Și anul acesta, redacția zia
rului nostru organizează tradi
ționala anchetă in rîndurile ci
titorilor săi pentru desemnarea 
CELOR MAI BUNI 10 SPOR
TIVI ROMÂNI Al ANULUI 1973.

Cititorii, toți iubitorii sportu
lui care doresc să participe 
la această interesantă anchetă 
sînt rugați să ne trimită răs
punsurile lor — conținînd nu
mele celor 10 sportivi prefe
rați, scrise in ordine, de la 1 
la 10 — pinâ la 15 decem
brie 1973 inclusiv (data expe
dierii scrisorii prin poștă) pe a- 
dresa ziarului „SPORTUL", str. 
Vasile Conta 16, București, sec
torul 1, cu mențiunea „PEN
TRU CONCURS ’73".

Cei care vor indica ordinea 
finală exactă o celor mai buni 
10 sportivi români ai anului 
1973 vor primi premii.

REUNIUNEA FEDERAȚIILOR DE FOTBAL DIN BALCANI
Ieri a avut loc în Capitală reu

niunea reprezentanților federațiilor 
de fotbal ale țărilor balcanice. Au 
fost prezențj delegații forului de 
specialitate din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia. Turcia și România. In 
cadrul reuniunii au fost discutate

problemele legate de activitatea 
curentă, în mod special a celor 
privind tradiționalele competiții 
balcanice inter-reprezentative și 
inter-cluburi.

Tot cu prilejul reuniunii de ieri, 
Secretariatul activității fotbalistice

din Balcani a fost preluat de fede
rația noastră și, timp de un an, el 
va avea sediul la București.

în fotografie, aspect de ia des
chiderea reuniunii.

Foto : Vasile BAGEAC
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Dacă Olimpiada 76 ar fi mîine
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• 1973 nu a fost un sezon de „relaxare" © Sportivii noștri au înregistrat unele succese de prestigiu, dar 
nivelul general al atletismului românesc este, incă, mediocru • Sâ avem încredere in actuala 
generație de juniori, dar să avem și grijă de ea... • Citi dintre atleții fruntași își vor îndeplini 

îndrăznețele obiective stabilite pentru anul 1974 ?

CITEVA PERFORMANTE 
REMARCAEiLE...

Este indiscutabil că, pe plan ge
neral, anul 1973 a prilejuit atle
tismului nostru o creștere valorică ■ 
însemnată. în acest an au fost 
obținute' unele succese de prestigiu 
în mari competiții internaționale : 
Carol Corbu a devenit campion 
european de sală la trinlusalt (Va
leria Bufanu — medalie de ar
gint la 60 mg) ; Virginia Ioan la 
înălțime și Argentina Menis la disc 
au cucerit medaliile de aur și. 
respectiv, argint la Universiada de 
la Moscova; la „europenele" de 
juniori de la Duisburg, Gheorghe 
Ghipu s-a clasat pe primul Ioc la 
1500 m, Nicolae Onescu (1500 ni) 
și Gheorghe Megelea 
ocupat locul secund, 
Spînu (lungime) iocuj 
(1500 ni — 3:39,0) și 
liță — 82,26 ni) au stabilit recor
duri europene de juniori (Ghipu 
deține, de asemenea, și recordul 
în cursa de 1500 m a Cupei Eu-

(suliță) au 
iar Doina 
trei ; Ghipu 

Megelea (su-

și asociații etc.) care marchează o 
oarecare îmbunătățire a situație'i 
generale a atletismului nostru. Dacă 
am considera însă aceste realizări, 
și poate încă altele, ca suficiente 
am comite o mare gre4șeălă, căci 
atletismul nostru, pe toate planu
rile activității sale, are încă mulți 
pași de făcut pînă a se putea în
scrie în spiritul cerințelor actuale 
și de perspectivă, pînă a avea ni
velul competitiv așteptat de mai 
multă vreme.

Dacă Olimpiada de la Montreal, 
să zicem, n-ar fi în 1976 ci ar fi 
fost programată în aceste zile, doar 
puțini dintre atleții și atletele 
noastre ar izbuti o c'asare onora
bilă în finalele probelor respective, 
iar șiț mai puț:-ii ar putea cuceri 
atît de mult doritele și 
medalii. Dar nici una 
doar de argint sau de 
rezultatele din 1973, în 
concurs mare, ar putea 
menea medalii doar Virginia Ioan 
la înălțime, Argentina Menis Ia 
disc și, spunem noi, poate Valeria

prețioasele 
de aur, ci 
bronz. Cu 

condiții de 
obține ase-

O CONSFĂTUIRE FOARTE UTILA
Felicităm federația de specialitate pentru o acțiune excelent 

organizată, care își va arăta, sperăm, cît de curind roadele. Este 
vorba de tradiționala consfătuire anuală a cadrelor tehnice din atle
tism, desfășurată recent la Snagov, continuată apoi de cursul de 
perfecționare a profesorilor cu specializarea atletism (acesta din 
urmă organizat în colaborare cu Ministerul Educației și tnvăță- 
mintului). _

Am asistat la lucrările consfătuirii și putem spune că a fost 
extrem de utilă. S-au dezbătut, cu sinceritate și competență pro
bleme majore ale atletismului, s-au analizat neajunsuri ale muncii 
tehnicienilor noștri, s-a făcut — la un înalt nivel tehnico-metodic 
— un interesant schimb de experiență, toate avînd un singur țel; 
progresul atletismului românesc.

Au fost prezentate numeroase referate valoroase, cu o proble
matică interesantă: știința conducerii, selecție, biomecanica, metode 
și mijloace de pregătire a unor atleți români fruntași etc.

In plus, federația a pus la dispoziția antrenorilor participanți 
la consfătuire o serie întreagă de materiale — intre care 3 volume 
din lucrarea „ENCICLOPEDIA INTERNAȚIONALA A ANTRENO
RULUI DE ATLETISM", o foarte interesantă și utilă colecție de 
kinograme a celor mai buni atleți din lume și de la noi, bilanțul 
celor mat'“băni 'performeri europeni, cu date antropometrice etc.

central experimental de 
din Cîmpulung Muscel 

fie exemplul spre care să 
a-i

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Se spune că porțile lotului olimpte sînt larg deschise ! Da, așa 
este, dar ele sînt deschise larg numai pentru cei mai buni din

tre atleții noștri fruntași, pentru cei care muncesc foarte mult și 
foarte bine, pentru cei mai dotați, pentru cei disciplinați. Pentru a 
răspunde așteptărilor, într-o măsură mai largă decît pînă acum, este 
nevoie, în foarte multe cazuri, de o schimbare radicală privind con
cepția de pregătire, metodele și mijloacele de antrenament, în con
cordanță cu cerințele, în continuă creștere, ale atletismului in
ternațional.

Iată, mai jos, tabelul de norme stabilit de Federația română de 
atletism pentru selecționarea în lotul olimpic al țării noastre. Nor
mele pentru 1974—1976 sînt stimulatorii pentru o muncă de calitatea 
cea mai bună. După părerea noastră, ele vor trebui considerate 
doar ca o cerință minimală pentru fiecare atlet în parte. Mai 
ales în ceea ce privește tabelul de norme olimpice pentru anul 1976 
va trebui, la momentul oportun, să se facă corecțiile necesare căci 
după cum se constată din tabelul de mai jos recordurile mondiale 
sînt departe 1

obiectivele
care și le-au propus, 
pentru anul 1974, cîțiva 
dintre atleții noștri 
fruntași. între paran
teze am trecut cele mai 
bune performanțe ale 
resnectivilor sportivi în 
anul 1973 :
Menis 68 m 
la aruncarea 
Virginia Ioan 
rea recordului mondial 
La săritura în înălțime 
(1,94 m I. Blagoeva), 
Cornelia Popescu 1,92 
m (1,88 m) la aceeași 
probă, Ileana Silai 4:07

Argentina 
(66,82 m) 

discului, 
— ataca-

(4:12 în 
Natalia Andrei 

800 m (2:05,5) 
la 1 500 m 

Doina Bădescu 
400 m (54,3), 

Eva Zorgo 59 
aruncarea suliței (57,74 
m), Vioriea Viscopo- 
leanu 6,65 m la lungime 
(6,50 m). La băieți : Dâ
rei Cristudor 10.1 Ia 100 
m (10,2), Gheorghe 
Ghipu 1:45,9 (1:46,4) Ia 
800 m, Nicolae Onescu 
1:47,0 (1:49,6) la 800 m^sile Bogdan 
și 3:41 (3:45.9) la 1 500 (7 651 p) la 

50,8 Să vedem !

1973), 
2:03 la 
și 4:10 
(4:18,4),
52,7 Ia

m l.n

și 3:41 (3:45,9) la 
m, Iosif Korodi

(51,7) la 400 mg, Gheor
ghe Cefan 8:23 (8:26,2) 
la 3 000 m obstacole. 
Constantin Stan 1.27:00 
(1.28:01,4) la 20 km 
marș, Tuder Stan 71 m 
(67,26 m) la aruncarea 
ciocanului, Nichifor Li- 
gor 5,30 m (5,10 m) la 
săritura cu prăjina, • 
Gheorghe Megelea 87 m 
(82,26 m) la aruncarea 
suliței, Ion Zamfirache 
61 m (57,40 m) la a- 
runcarea discului. Va-

7 880 p 
decatlon.

ropei); la campionatele mondiale 
școlare de la Alenă Doru Oprea 
Ia înălțime și Adrian Caii mente la 
110 mg au cucerit medaliile de 
aur, Dorin Moruzan, la suliță, pe 
cea de argint, iar Viorel Dumitres
cu la 100 m Și Constantin Ciuplea 
la disc, pe cele do bronz.

Vom maî consemna, de asemenea, 
cele patru victorii realizate Ia 
Festivalul mondial al tineretului 
de la Berlin : Constantin Cîrstea 
(înălțime). Doina Spinu (lungime), 
Gheorghe Megelea (suliță) și Ni
colae Onescu (1500 m) ca șj ca
lificarea, pentru prima oară, a re
prezentativei României în finala 
feminină a Cupei Europei (Bruno 
Zauli) de la Edinburg. îit altă or
dine de Idei, trebuie subliniate : 
succesul pionierilor români la te- 
tratlonu] „Cupa Prieteniei" din 
Cehoslovacia, victoria echipei mas
culine de seniori a țării noastre 
Ia Jocurile Balcanice de la Atena, 
cele 12 titluri balcanice de seniori 
și 15 la juniori, cele 276 de recor
duri republicane realizate (67 se
niori, 181 juniori și 28 copii), ca 
și unele victorii repurtate de e- 
chipele reprezentative de seniori 
și juniori în diferite meciuri in- 
terțări.

Este, de asemenea, de notat făp
tui că mediile rezultatelor celor 
mai buni 10 atleți ai țării au fost 
superioare, față de anul olimpic 
1972, la .17 din cele 22 de probe 
masculine, dintre care Ia cîteva 
probe au fost înregistrate creșteri 
însemnate: 5000 m 14:16,38 fața 
de 14:25,60, 3000 m obstacole 8:52,02 
față de 8:58,80, 20 km marș
1.30:24,30 față de 1 33:16,22, 10 000 
m 30:13,16 față-de 30:44,22 etc. 
în probele feminine, însă, situația 
este mai slabă. Doar la patru pro
be (înălțime, pentatlon, 400 m și 
1500 m), media rezultatelor din 
1973 a fost superioară celei din 
1972, iar la o probă (100 m) a fost 
egală, în rest la 7 probe (!) rezul
tatele de ansamblu sînt în scădere!

Referindu-ne la anul în curs ar 
mai fi și alte aspecte (baza mate 
rială a atletismului, sporirea nu
mărului de practicanțj aj acestui 
sport, creșterea exigenței în pre
gătirea atleților, preocuparea pen
tru atletism la nivelul județelor, 
școlilor și a] secțiilor din cluburi

Bufanu (100 mg) ți Viorica Visco- 
poleanu (lungime), deși ultimele 
două nu se înscriu totuși printre 
primele trei performere ale sezo
nului.

în decursul 
al anului

...DAR SI ANGAJAMENTE 
NEONORATE I

Se poate constata că, 
sezonului competițional
1973, din 71 de atleți ai loturilor 
republicane de seniori și juniori, 
cu posibilități de a face parte din 
lotul olimpic, doar 27 și-au înde
plinit obiectivele de performanță, 
stabilite, încă din 1972, de ei și de 
antrenorii lor. Proporția 
obiectivele realizate este 
de mică și trebuie să dea 
gîndit celor în cauză. Se 
desigur, destule motive, 
pentru acest mare număr de ne
reușite. Unele sînt reale, obiecti
ve, altele însă (majoritatea) nu! 
După părerea noastră, singura ex
plicație adevărată a acestei situa
ții trebuie căutată la bază, adică 
la cit muncește fiecare atlet, cum 
muncește, ce regim de viață spor
tivă duce, cită preocupare are 
pentru propria-i pregătire, cît de 
exigent 'este față de sine însuși. 
Și, in legătură cu aceste chestiuni, 
s-ar mai putea vorbi despre com
petența, pasiunea, răspunderea 
antrenorului sau a profesorului 
respectiv, despre sprijinul pe care 
medicul sportiv îi aduce — sau 
nu-1 laduce — în mod concret ți 
în măsura trebuincioasă în proce
sul pregătirii, despre răspunderea 
pe care o au și pe care ar trebui 
s-o onoreze prin muncă (control, 
îndrumare, sprijin activ etc) biro
urile de secții, consiliile i 
lor, CJEFS-urile, comisiile 
și județene de atletism și 
cheind lista 
Și 
de

celor cu 
nepermis 
serios de 
pot găsi, 
explicații

cluburi- 
i locale 

— în- 
aceasta — colegiile 

comisiile din cadrul federației 
specialitate.

SÂ FACEM DIN SECȚIE 
UNITATEA — CU ADEVĂRAT 
— DE BAZĂ A ATLETISMULUI 

NOSTRU I
Adevărul este că, ÎN ACTIVI

TATEA NOASTRĂ ATLETICA, 
EXISTA ÎNCĂ. DIN NEFERICIRE, 
MULTE. FOARTE MULTE LIP
SURI. ÎNTRE ACESTEA. PĂCA
TUL CEL MAI MARE ESTE A-

CELA CA SE VORBEȘTE MULT 
ȘI SE FACE PUȚIN, în special, 
în secțiile de atletism, unde, de 
fapt, ar trebui să pulseze o viață 
trepidantă. Dar la noi, încă nu se 
poate vorbi despre secția de atle
tism ca despre o unitate de bază, 
bine organizată pe toate planuri
le, cu un efectiv corespunzător 
(seniori, juniori și copii), cu ca
dre tehnice calificate, cu medic și 
maseur, cu materiale și echipa
mente îndestulătoare, cu bază 
sportivă utilată astfel ca să răs
pundă nevoilor, cu mijloace de 
recuperare după antrenamentul 
sau concursul atleților, cu un plan 
de acțiune, eșalonat pe mai mulți 
ani, care să constituie temelia ac
tivității de azi Și de mîine. Cu ex
trem de puține excepții — dar 
nici acestea răspunzînd integral 
cerințelor — secțiile noastre de a 
tletism sînt ceva simbolic, „mate
rie primă" pentru rapoarte, sta
tistici. Poate că ar fi de compe
tența comitetului federal să dis
cute acest aspect al activității a- 
tletice și poate că s-ar ajunge la 
comasarea — eventual — a unor 
așa zise secții pentru a crea uni
tăți reale, puternice, cărora să li 
se stabilească obiective concrete, 
care sa fie controlate, îndrumate 
și sprijinite, secții în care să 
crească campioni și recordmani 
de valoare, pe care să se poată 
pune bază, să se conteze în orice 
moment.

Liceul 
atletism 
pare să
ne îndreptăm atenția pentru 
generaliza experiența pozitivă. 
La posibilitățile materiale, tehni
ce și de cadre de care dispun cî
teva dintre marile noastre cluburi 
(Dinamo, Steaua, Rapid, Metalul, 
C.A.U. etc) secțiile lor de atle
tism ar putea da mult mai mult, 
mal aproape de nevoile actuale și 
de perspectivă ale atletismului nos
tru. Ar putea da, nimic de zis, dar 
cu o condiție : să devină secții în 
adevăratul înțeles al cGvîntului I

Faptul că mulți atleți nu și-au 
îndeplinit obiectivele de perfor
manță pe anul 1973, înseamnă, de 
fapt, că ei nu și-au onorat obli
gațiile pe care și le-au asumat, cu 
care s-au angajat în fața colecti
vității atletismului 
este răspunderea atletului, 
trenorului, a profesorului, 
ducătorului de secție și de club ?

Zilele trecute s-a desfășurat, 
Snagov, anuala consfătuire a 
drelor tehnice care activează 
atletism. Au fost prezenți, de 
antrenorii emeriți pînă la cei 
abia acum s-au dedicat 
profesiuni, toți cei care selecțio
nează, formează, educă și-l pregă
tesc pe sportivi pentru perfor
manță.

La această consfătuire, între 
te multe chestiuni discutate 
lămurite, au fost prezentate șt 
biectivele de performanță ale a- 
tlețilar noștri fruntași pentru anul 
1974,^Bică angajamentele lor pen
tru anul campionatelor europene 
de la Roma, jumătatea drumului 
dintre Miinchen și Montreal. 
N-avem nici un moment intenția 
să discutăm aceste obiective. A- 
tleții și antrenorii lor își cunosc 
foarte bine posibilitățile.. După ce 
le-am cercetat cu atenție angaja
mentele și. de ce să n-o spunem, 
cu foarte mult interes, am compa
rat respectivele performanțe cu 
cele din acest an, la unii atleți 
ținînd seamă de Ntmnl de crește
re demonstrat în ultimele sezoane 
N-o să criticăm pe nimeni pentru 
că s-a arătat optimist sau prea 
optimist în stabilirea obiectivului 
personal pentru 1974, dar nici nu 
lăudăm pe nimeni pentru aceasta. 
Cerem îngăduința și ne rezervăm 
această plăcere, de a lăuda, Ia 
sfîrșitul anului ce vine! în orice 
caz, față de cifrele pe care și le-au 
propus cei mal mulți dintre atle- 
ții noștrj fruntași, înseamnă — 
nici mai mult, nici mai puțin — 
că 1974 va fi un an de excelente 
realizări ; înseamnă că atleții noș
tri s-au decis — în sfîrșit I — să-și 
schimbe optica pregătirii și că 
vor munci mai mult și mai bine 
decît au făcut-o oricînd pînă a- 
cum : înseamnă că antrenorii noș
tri au și început să devină maî 
exigenți cu propria lor activitate 
și cu cea desfășurată de elevii lor, 
că-i 
mal 
plan 
așa,

nostru. Unde 
a an- 

a con-

la 
ca- 
în 
la 

care 
acestei

al- 
și 
o-

interesează, într-adevăr, nu- 
performanțele competitive pe 
internațional. Să fie, numai, 

că va fi bfne!

Una din marile probleme 
ale atletismului românesc 
— nu este pentru nimeni 

un secret — este aceea, dintot- 
deauna, a nerealizării la vîrsta 
maturității a talentelor remar
cate în perioada junioratului. 
O problemă neplăcută, adesea 
discutată de specialiștii noștri, 
avînd cauze complexe, 
ple, o problemă pe care o ridi
căm pentru a nu știm cîta oară. 
O ridicăm, acum, la sfîrșitul 
unui an în care pășește la vîrs
ta majoratului una din cele mai 
valoroase generații de juniori 
pe care le-a avut 
românesc.

Succesele din acest 
tinerilor noștri atleți

probabil, cunoscute, unele din 
ele fiindu-vă prezentate chiar 
în această pagină. Nu avem

pot mîndri cu talente de cali
brul unui Gheorghe Ghipu sau 
Gtheorghe Megelea, fruntași

mniti- GENERAȚIA DE AUR“

atletismul

an ale 
vă sînt.

intenția de a- vi le reaminti 
aci. f

Am vrea numai să remarcăm 
— și au spus-o înaintea noastră 
cîțiva antrenori străini, tehni
cieni de faimă mondială — că 
nu multe sînt țările care se

mondiali în acest an în probe
le lor, recordmani continentali 
de juniori Nu prea multe, de 
asemenea, sînt țările care au un 
Iosif Korodi, un Nicolae Ones- 
cu, pe Niculina Lungu sau Doi
na Spinu.

1974 1976rec. mondial 1975
bărbați

190 Bl O,o ) 10,3 10.2 10,1
200 ni (19.8 ) 21,0 20,3 20.6
100 m (43,8 ) 46,7 45,2 45,7
800 m (1:43,7 ) 1:47.7 1:46,8 1:45,0
l 500 Bl (3:33.1 ) 3:41,0 3:39,5 3:38,8
5 090 ni (13:13,0 ) 13:48,0 13:37,0 13:29,0
10 009 m (27:30,8 ) 29:00,0 28:35,0 28:15,0
maraton — 2.21:00.0 2.17:00,0 2.14:00,0
20 km marș (1.25:19,4 ) 1.30:30,0 1.29:00,0 1.28:90,0
50 km marș (4.00:27,2 ) 4.15:00,0 4.11:00,0 4.08:00,0
3 000 m obst. (3:14,0 ) 8:32,0 8:28.0 8:25,0
110 mg (13.1 > 13,9 13,7 13,5
400 mg (47,8 ) 50,9 50,2 49,5
4 X 100 m (33,2 ) 40.0 39,5 39,0
4 X 400 m (2:56,1 ) 3:07,0 3:05,0 3:03,0
lungime (8,99) 7,75 7,85 8.00
triplu (17,44) 1 16.40 - 16,60 16,90
înălțime (2.30) 2,15 2,18 2,21
prăjină (5,G3) 5,05 5,20 5,35
greutate (21.82)., 18.00 19,00 20,50
disc (68,40) 60,00 62,00 64,00
ciocan (70,40) 68,00 70,00 72,00
suliță (94.0?) 80.00 82.00 85,00
decatlon (8 454) 7 650 7 850 8 000

FEMEI
IDO m (10,8 ) 11,6 11,4 11.2
200 m (-4,1 ) 23,6 23,2 22.9
400 m (51,0 ) 54,0 53,0 52,3
800 m (1:57,5 ) 2:04.0 2:02.0 2:09,0
1 500 m (4:01,5 ) . 4:13,0 4:10,0 4:07,0
18 9 mg (12,3 ) 13,4 13.2 13,0
4 X 100 m (12,6 ) 45,3 44,7 44,0
4 X 400 m (3:23,0 ) 3:36,0 3:34.0 3:32,0
lungime (6,84) 6,35 6,45 6,55
înălțime (1.94) 1,82 1,85 1,88
greutate (21.45) 17.00 18,00 18,80
disc • (69,48) 56,00 59,00 61,00
suliță (66.10) 55.00 58.50 60,50
pentatlon (4 932) 4 400 4 550 4 250

Prezentăm mai jos un clasa
ment pe care îl considerăm ex
trem de semnificativ: acela 
contribuției județelor țării și 
Capitalei la bilanțul general al 
letismului românesc.

Am ales, pentru alcătuirea 
cestui clasament, următoarele 1 
terii: 1. numărul atleților clasați 
între primii 20 de pe continent în 
1973, atît la seniori cît și la juni
ori ; 2. numărul atleților clasați în
tre primii 10 performeri români ai 
anului; 3. numărul Analiștilor la 
campionatele republicane (seniori, 
juniori I, II și III)

Și iată acum ierarhizarea celor 
39 de județe. Prezentăm clasamen
tul 
știe

1.
2.
3,
4
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. 
IX
14.
15.
16.
17.
18. 
li>. 
20. 
21.

integral, pentru 
unde anume se
Btlcurești 3 204,8 
Argeș 991,5 p, 
Cluj 373,1 p, 
Brașov 347 p, 
Iași 306 p, 
Neamț 254,5 p, 
Dolj 249 p, 
Prahova 211,5
Caraș-Severin 

Constanța 175 
Arad 151.2 p. 
Bihor 143,6 
Maramureș 125,5 p, 
Brăila 121,5 p. 
Mureș 109,5 p, 
Sibiu 105 p, 
Galați 100 p, 
Timiș 88 p, 
Suceava 48 
Covasna 35 
Bacău 33,2

al
a 

at-

a- 
cri-

ca fiecare 
află...

să

22. Vîlcea 28 p,
23. Buzău 25,1 p,
24. Botoșani 24 p.
25. Hunedoara 23 p,
26. Bistrița Năsăud 20 p,
27. Sălaj 15 p,
28. Mehedinți
29. Satu Mare
30. Ilfov 9 p,
31. Vrancea 7
32. Dîmbovița
Lipsesc din7

Alba, Gorj, Harghita, Ialomița, Te
leorman, Tulcea, Vaslui, iar jude
țul Olt deține tristul record ca, 
în întreg cursul anului, să nu fi 
înscris nici un atlet la vreun cam
pionat republican de sală, în aer 
liber sau de cros la seniori sau 
juniori 1

11,5 p,
10 P,

P.6 p.
clasament județela

P>

I S-A RENUNȚAT
P,

186 p,
P.

P,
P.

P.

LA CERCURILE OLIMPICE?

mai merituoși 
rîndurile elevi-

NU A TRAIT
Spuneam, Ia începutul retrospecti

vei publicată în numerele trecute ale 
ziarului, că anul atletic internațional 
1973 nu a fost unul obișnuit, de „re
laxare" post-olimpică. Și aceasta, în 
ciuda faptului că el nu a fost prea 
bogat în evenimente de cea mai mare 
importanță — acestea s-au redus, de 
fapt, do'ar la 
Cupa Europei, cărora le putem adău
ga obișnuitul 
european indoor. Și, totuși, așa cum 
afirmam, există numeroase argumente 
care susțin nota de interes pe care 
sezonul '73 a reușit s-o suscite. Este 
adevărat, 
a avut și 
îndeobște 
Olimpice 
in întreaga istorie a atletismului, ani 
post-olimpici la fel de „valoroși" ca 
aceia de disputare a Olimpiadelor — 
dar, repetăm, sezonul 1973 a reușit să 
iasă din umbra Munchen-ului.

Să notăm, mai întîi că am fost 
martorii unui număr neobișnuit de 
mare de recorduri mondiale ; 25 nu
mai in probele clasice, care figurează 
în programul J.O. și al campionate
lor europene 1 Interesant de remarcat 
că au fost depășite unele din cele 
mai vechi performanțe supreme, cum 
este cazul recordurilor masculine la 
110 mg (recordul lumii data din 1959) 
sau 890 m (vechiul record fusese sta
bilit în 1962), că au fost depășite sau

două. Universiada și
acum — campionat

anul care se încheie acum 
unele trăsături caracteristice 
sezoanelor de după Jocurile 
—ar fi imposibil să găsim.

I-am numit numai pe cei mai 
bunj — la ora actuală — dintre 
cei care ne fac sâ numim 
tuala promoție a atleților 
niori 
fi juniorj un an sau doi — o 
adevărată „generație de aur" O, 
generație care ne • poate aduce 
la confruntările de măre an
vergură (Jocuri Olimpice, cam
pionate europene), dintr-un 
itor maj îndepărtat sau1 mai 
propiat, acest metal prețios.

Este de datoria noastră, 
tuturor 
a celor care se ocupă direct de 
pregătirea lor — să avem grijă 
de aceste talente, să facem to
tul pentru ca această „comoară" 
să nu se piardă...

ac- 
ju- 

unij dintre ei vor mai

vi-
a-

a
dar în primul rî.nd

►

■ n

atinse granițe „spectaculoase" ale at
letismului — învingerea graniței celor 
11 secunde la 100 m fete sau a „ba
rierei" de 2,39 m la săritura în înăl
țime bărbați.

Se spune, -în general, că sezoaneie 
post-olimpice au ca principală trăsă
tură așa zisa „schimbare de genera
ții". In cazul anului 1973, am fi ten
tați să refuzăm această caracterizare 
afirmind, mai degrabă, că a fost un 
an de îmbogățire a generației de 
mari performeri, întrucît pierderile — 
citiți renunțările la performanță — 
au fost puține (mai evidente în cazul 
atletismului american, unde cariera 
unui sportiv durează rareori mai 
mult de un ciclu olimpic) în compa
rație cu cîștigurile — citiți : ascensiu
nea și afirmarea unor noi vedete.

Sîntem, de asemenea, tentați să 
așezăm pe cei remarcați de rezulta
tele obținute in acest sezon în mai 
multe grupe. In prima, aceea a ma
rilor revelații1, s-ar încadra, după opi
nia noastră, atleți care într-o probă 
sau alta nu figurau ta încheierea 
□nulul olimpic între primii 15—20 de 
performeri mondiali, cu alte cuvinte 
sportivi cvasirieeunoscuți, ee au reușit 
in acest an performanțe care i-au 
adus in prim planul atenției generale, 
unii dintre ei reușind chiar rezultate- 
record. Este, de pildă, cazul, tanza- 
nianului Filbert B.iyi, noul record
man al Africii la l 500 m, neînvins în 
1973 pe această distanță, al italianu
lui Marcelo Fîasconaro — cunoscut, 
este drept, dar ca specialist la 400 m 
— surprinzător recordman mondial la 
800 m după numai 3—4 curse, al 
sprinterului american Steve Williams, 
al polivalentei alergătoare finlandeze 
Monalisa Pursiainen, la fel de bună- 
la 100, 200 și 400 m.

O a doua grupă ar fi aceea a
firmărilor" cuprinzînd atleți cunos- 
cuți, valoroși, dar care abia în sezo
nul 1973 au reușit performanțe de ce! 
mai inalt nivel. Tot aici i-am include 
și pe cei cițiva învinși ai Olimpiadei 
m'"ncheneze care și-au luat acum, 
prin performanțele lor, oarecari re
vanșe îi vom cita re Al. Feuerbach, 
recordman- mondial la aruncarea 
greutății, pe Dwight Stones primul 
săritor la 2,30 m, pe Svetla Zlateva, 
noua recordmană la 800 m, pe mult 
comentatul Dave Bedford, pe Bur- 
glinde Pollak, care ne-a dovedit că 
ea este, totuși, cea mâi bună penta- 
tlonistă a lumii.

în sfîrșit, mai este categoria mari-

lor campioni care șirau redovedit 
inalta clasă : Rod Milburn, Emile 
Puttemans, Klaus Wolfermann. Re
nale Steeher, Anneiie Ehrhardt, Nă
dejdii Cijova, Faina Melnik și Ruth 
Fuchs se încadrează, după părerea 
noastră, în această categorie.

Au fost, desigur, și performeri 
pentru care anul 1973 nu a reprezen
tat decît unul de tranziție între J.O. 
1972 și C.E. 1974 — Borzov, Avilov, 
Vasala etc. — dar nu aceasta este 
nota dominantă a atitudinii veddteior 
față de anul atletic 1973.

Râmînem Ia convingerea că sezonul 
încheiat acum a fost deosebit de in
teresant, cu multe puncte de atrac
ție în privința performanțelor, cu 
multe nume noi în rîndul „marilor", 
nume pe care le vom auzi mult mai 
des în anii viitori.

Cîțiva dintre cei 
atleți proveniți din 
lor, deținători ai insignei „Cercurile 
olimpice" au evoluat, precum, se 
știe, la J.O. de la Ciudad de Me
xico și la cele de la Miinchen. 
Cornelia Popsscu, Gheorghe Ghipu, 
Roxana Vulescu, Eva Zorgo sînt 
număi cîțiva dintre purtătorii 
„CERCURILOR OLIMPICE- care 
au participat la J.O. și care astăzi 
se numără printre cei mai buni 
atleți din țara noastră, unii dintre 
ei fiind clasați și printre cei mai 
buni din lume.

„CERCURILE OLIMPICE" consti
tuie o posibilitate de pripi ordin de 
a populariza atletismul în rlnclul 
maselor largi de școlari, de a de
pista noi și noi talente pentru ac
tivitatea de performanță a acestui 
sport. De aceea, firesc, organizării 
diferitelor concursuri pentru cuce
rirea insignei trebuie să li se a- 
corde importanța cuvenită, normale 
care trebuie obținute să fie bine 
popularizate printre elevi iar pre
gătirea sportivă să se desfășoare la 
un nivel tot mai ridicat. Din pă
cate, pînă la această oră, nu se 
știe încă nimic concret despre ceea 
ce trebuie să realizeze candidații 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Și, iată, a trecut un an 
din cei patiu care despart Mun- 
chenul de Montreal !

Așteptăm normele și alte cerințe 
care au fost stabilite de organiza
tori — Ministerul Educației și în- 
vățămintului — pentru a le putea 
aduce la cunoștință, și pe această 
cale, celor interesați : elevi, profe
sori, directori de școli, părinți etc.

,con-

Este neîndoios că atletismul nostru, in ansamblu! activității sale a 
marcat, in acest an, un pas înainte. Dar, pasul făcut nu este 
nici suficient de hotărit, nici suficient de mare pentru a satisface 

pretențiile pe care le avem de la acest sport. Progresul înregistrat nu 
este nici general, nici la un plafon valoric prea ridicat, in măsură să 
ne poala tace să privim cu optimism campionatele europene de anul 
viilor, de la Goteborg și Roma, Jocurile Olimpice din 1976 de la 
Montreal.

Pentru ca atletismul nostru să devină competitiv pe plan interna
țional, trebuie acționat cu toată fermitatea in direcția consolidării orga
nizatorice, la țoale nivelele sale, in special in secții și în școală ; tre
buie serios îmbunătățit procesul de instruire și educație a tuturor’atle
ților, începind cu... începătorii și încheind cu campionii noștri ; trebuie 
impulsionată apropierea atletismului de știm/-, in special de medicină; 
trebuie ridicat nivelul de profesior.alitate a! diferitelor categorii de teh
nicieni ; trebuie sporită exigența în muncă, răspunderea față de activi
tatea desfășurată.

Primul an al noului ciclu olimpic s-a încheiat cu bilanțul cunoscut 
care, indiscutabil, putea și era de așteptat să fie și mai bogat. Ur
mează, pînă la Montreal, aproape 3 ani. Sînt anii hotăritori nu numai 
pentru ceea ce vor realiza atleții noștri pe stadionul olimpic din orașul 
canadian, ci și pentru ceea ce vor face, juniorii de astăzi, la Jocurile 
Olimpice din anul 1980, la toate competițiile de amploare de acum și 
pînă atunci.

Atletismului nostru i-au fost și ii vor fi asigurate condiții de activi
tate de care ere nevoie. Trebuie numai ca ateste condiții să fie folo
site Cu eficiență pentru ca randamentul, exprimat prin cifrele performan
țelor, prin succesele atleților fruntași, să fie cel dorit de toți cei care 
iubesc acest sport, care-i prețuiesc utilitatea și ii recunosc întiietatea 
in sistemul de educație fizică din țara noastră.

Pagină realizată de Romeo VILARA și Vladimir MORARU



Kîr. 7622 Pag. a 3-a

PRIMELE PflEGÂTlfil PENTRU C.f. OE ffl IN SA1A
® Constatări îmbucurătoare după prima seleefie

• S-a inaugurat poligonul de skeet din comuna Joifa
Sîntem în plin sezon de tir La ar

me cu aer comprimat. In Capitală, 
de o lună de zile încoace, la fie
care sfîrșit de săptămînă, au avut 
loc concursuri 1a care au partici
pat pe lîngă țintași începători sau 
cu categorii inferioare de clasifi
care și majoritatea fruntașilor a- 
cestui sport. La sfîrșitul săptămt- 
nii trecute, odată cu disputarea 
campionatului Capitalei, a avut loc 
și prima selecție în vedere alcătui
rii Ioturilor pentru campionatele 
europene, programate în luna fe
bruarie, la Enschede (Olanda).

Această primă selecție, exclusiv 
printre sportivii bucureștenî, a pri
lejuit o constatare îmbucurătoare 
și anume că unii dintre trăgători, 
componenți ai loturilor (la arme 
cu glonț mai ales) sînt într-o for
mă promițătoare.

La proba de pistol, o comportare 
bună a avut, în primul rînd, fas
tul campion european Dan Iuga 
(Dinamo). Idi concursul de selecție 
el a obținut 385 p (la trei puncte 
de recordul țării, deținut tot de 
el). La senioare, favorita nr. 1 a 
probei, Anișoara Matei (Dinamo) a 
tras mai slab la ultima întrecere 
(367 p), dar cunoscînd posibilitățile 
acestei sportive și ambiția cu care 
abordează concursurile, sperăm că 
ea va reveni pe primul plan, unde 
momentan se află reprezentanta 
clubului Olimpia, Ana Buțu (credi
tată La selecție cu 379 p — nou 
record personal). Rivalitatea spor
tivă dintre cele două pistolare poa
te duce la obținerea unor eifre su
perioare de către ambele trăgătoa
re. La proba de pușcă, rezultate 
mulțumitoare au reușit pînă acum 
I. Trăscăvcanu. P. Sandor, I. Co- 
dreanu (toți de la Steaua), St. Ca
ban, M. Ferecata (Dinamo) și al
ții. La junioare, un salt apreciabil 
a făcut în acest sezon tînăra Du

REPREZENTATIVA DE POLO
ARE UN CALENDAR BOGAT 

ÎN ANUL 1974
A. Grințescu și C. Vasilîu vor conduce pregătirile selecționabîlilor 

In sezonul următor
In ultima ședință a biroului F. 

R. Natație au fost desemnați teh
nicienii care se vor ocupa în 1074 
de selecționatele reprezentative. Ast
fel,. conducerea naționalei de se
niori a fost încredințată lui Anațol 
Grințescu și Constantin Vasiliu, 
antrenorii formațiilor Dinamo 
(eampidană) șl Rapid (clasată pe 
locul secund), care au și început 
din această săptămînă antrenamen
tele cu cei 18 jucători nominalizați.

Pentru o mai bună urmărire a 
evoluției celor mai talentați juni
ori, federația de specialitate a al
cătuit două loturi distincte. Primul 
(jucători născuți în 1955 sau mai 
tineri) va avea la conducerea teh
nică pe Paul Niculescu și Ștefan 
Kroner, iar cel de al doilea (năs
cut! în 1957 sau mai tineri) pe 
Theodor Angelescu și Alexandru 
Szabo-

S-a făcut cunoscut totodată și 
programul de joc al primei repre
zentative pe anul 1974, etapă im
portantă în pregătirea pentru J.O. 
de la Montreal. Pînă la această 
oră se știe în mod sigur că „7“-Ie

(Urmare din pag. 1)

scrimerii bucureștenî. ușile erau... 
închise. Motivul ? Preocupați să dea 
cît mai grabnic în folosință sala 
mare, gospodarii de aici au găsit de 
cuviință să se ocupe de renovarea 
clădirii destinate scrimei de-abia 
acum. Și iată că, pe timpul iernii, 
„mușchetarii" bucureștenî vor trebui 
să-și caute alte gazde... Lucrul aces
ta vine să eclipseze întrucîtva rea
lizările remarcabile obținute prin 
amenajarea unei foarte frumoase 
saune, a unei băi cu aburi, a ca
binetului de fizio-terapie și a mini- 
bazinului de inițiere în înot, desti
nat copiilor.

Și pentru că am amintit de înot, 
să consemnăm o opinie legată de 
activitatea desfășurată în piscina 
acoperită de la Floreasca. Opinia 
aparține tovarășului Constantin 
Dăscălescti, directorul Școlii sporti
ve l din București, care se afla la 
bazin în momentul vizitei noastre : 
„Programul de desfășurare a orelor 
de înot și polo nu este favorabil 
secțiilor de natație, mai ales celor 
care pregătesc copii. Una dintre po
lițiile acordate secției noastre, este 
cea dintre orele II și 12. Practic, 
nu putem folosi această oră. întru- 
eit copiii intră ia școală Ia ora 13 
și nu mai au timpul necesar să a- 
Jungi acasă, să mănînce și să se

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

ARGEȘ. Duminică, în orga
nizarea liceelor Zinca Golescu 
și Nicolae Bălcescu, a școli
lor generale 2, 10, 11 și 12,
precum și a școlilor profe
sionale C.F.R. și M.C.I., elevii s-au- 
întrecut în reușite concursuri de 
săniuțe, și tenis de masă.

Concomitent, în orașele Cîmpu- 
lung Muscel și Curtea de Argeș și 
îh comunele Buca, Gorj, Albești, 
Corbeni, Rucăr, Dîmbovicioara și 
Boțești — după scurte deschideri 
festive — au avut loo primele în
treceri de tenis de masă și 
săniuțe din cadrul „Cupei Tine- 
retului".

Participarea celor peste 15 000 de 
tineri la deschiderea festivă și la 
primele întreceri, demonstrează că 
în județul Argeș .„Cupa Tineretu
lui" a debutat cu perspective din
tre cele mai frumoase. (Ilie FE- 
ȚEANU). 

mitra Matei (Dinamo), care pe lin
gă faptul că a cîștigat trei con
cursuri în ultimul timp, săptămînă 
trecută a intrecut orice așteptări, 
realizînd un punctaj de valoare in
ternațională — 386 p, cifră superi
oară recordurilor naționale de ju
nioare, Juniori și senioare și echi
valentă cu ccl mai bun rezultat 
oficial al seniorilor I Dacă rezul
tatele Dumitrei Matei vor fi în 
continuare bune, în jur de 375—380, 
ea își va avea asigurat locul în Io
tul pentru campionatele europene.

la Joița un concurs de skeet (tale
re aruncate din turn) la care au 
participat numeroși trăgători frun-

în acest sezon, mai sînt cîteva 
concurfliri după care loturile vor 
fi mai bine precizate — o nouă

Junioara Dumitra Matei, autoarea unor rezultate foarte bune, printre 
care și un nou record național.

României va fi prezent la „Cupa 
Tungsram" (Budapesta, între 24 și 
23 iulie) unde mai sînt angajate 
echipele U.R.S.Ș., Iugoslaviei, 
S.U-A., Olandei și Ungariei, ca și 
la turneul de la Atena (2—5 mai), 
unde vor juca Ungaria, Cehoslova
cia șl Grecia. In prezent se duc 
tratative pentru două întîlniri bi
laterale în luna iulie, participarea 
la turneul Televiziunii iugoslave 
(11—14 aprilie) alături de selecțio
natele Ungariei, Iugoslaviei, 
U.R.S.S., Italiei șl R.F. Germania, 
și o pregătire comună cu poloiștil 
sovietici la sfîrșitul lunii mai- In 
sfîrșit, tricolorii vor. mai participa 
la Balcaniada de la Izmir (1—4 
august). Principalul obiectiv al na
ționalei noastre râmîne, însă, cam
pionatul european, programat la 
Viena între 18 și 25 august.

Cît privește tradiționala .-Cupă 
a orașului București", (12—16 iu
nie) au fost trimise pînă în prezent 
invitații primelor selecționate ale 
U.R.S.S., Ungariei, Iugoslaviei, I- 
taliei, Olandei și R.F. Germania.

odihnească, iar exemplul nu este 
singular..."

Aminteam mai sus că și la com
plexul sportiv Glulești există as
pecte nedorite. La sala de haltere 
am găsit un grup de componenți ai 
secției de juniori. Se pregăteau cu 
asiduitate. Numai că o făceau de 
capul lor. fără supraveghere. An
trenorul — Dumitru Hîtru — trasa
se sarcinile pentru ziua aceea și- 
plecase! Plecase pur și simplu. 
Unde ? Nu știm, pentru că n-a avut 
cine să ne spună. Dar dacă se în- 
tîmpla un acident ? Cine era răs
punzător în lipsa antrenorului ?

Sala de lupte ni s-a părut impro
prie pentru pregătire. Ne-a confir
mat acest lucru și antrenorul Ma
rin Belușica, același care l-a des
coperit pe campionul mondial Nicu 
Gingă, Profesorul Belușica ne spu
nea că se preconizează ca sala să 
intre în reparații abia în luna ia
nuarie. Tocmai iarna ?...

LA SALA „TINERETULUI" — 
O LINIȘTE ... NEFIREASCA

Sala Tineretului, vineri, ora 10,30. 
Ne îndreptăm spre acest tradițional 
loc de întîlnire a gimnaștilor bucu- 
reșteni eu puțină emoție. Aflasem 
că sala fusese redată sportivilor du
pă o mult așteptată renovare. Ia- 
tă-ne în fata ușii. Apăsam pe clan
ță. dar aceasta nu cedează. Ușa e

PE UN PETEC 
DE ZĂPADĂ...

Ferit de soarele cald al ultimelor 
zile, un petec de zăpadă a rămas pe 
versantul dinspre miazănoapte al 
dealului Cocioc, din Parcul tineretu
lui. C.E.F.S. al sectorului 5 a orga
nizat aici, duminică dimineață, un 
mini-concurs de săniuțe care a 
marcat startul în ediția de iarnă a 
„Cupei Tineretului". 80 de copii din 
școlile generale 100, 103, 111, 120 s-au 
intrecut pe o pîrtie care măsura 
doar 40 de metri. Dar și pe acest 
traseu- scurt lupta n-a fost lipsită 
de interes și, mai ales,, de... pasiune.

La sfîrșit a avut loc o originală 
festivitate de premiere, în care trei 
săniuțe au reprezentat, în mod sim
bolic, un podium.

Deschiderea festivă a competiției a 
avut loc, de asemenea, in toate șco
lile sectorului, urmată de concursuri 
de tenis de masă. 

confruntare cu caracter de selecție 
va avea loc, la sfîrșitul săptămînii, 
la Ploiești, cu ocazia întîlnirii In
ternationale România — Polonia.
PRIMUL POLIGON DE TALERE

IN MEDIUL RURAL 1
Duminică s-a omologat și inau

gurat un poligon de talere (skeet) 
în comuna Joi ța (jud. Ilfov) ame
najată cu sprijinul federației de 
tir, care a dotat noul poligon cu 
aparate de Lansare a talerelor.

Cu ocazia inaugurării a avut loc 

tași ai tirului cu arma de vînătoa- 
re. La concursul ce a avut loc, 
după 50 de talere, s-au clasat la 
egalitate Gheorghe Sencovici și 
Nicolae Vîădoiu, -fiecare cu cîte 49 
de talere lovite. La barajul de de
partajare Sencovici a țintit cu ma
ximum de precizie, punctînd 50 din 
tot atîtea posibile, iar Vlădoiu 49.

T. RABȘAN

ECHIPA U.R.S.S. ÎNVINGĂTOARE 
IN CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

DE TELEGRAFIE
Concursul internațional de tele

grafie pentru >,Cupa- Dunării",'‘des
fășurat timp de trei zile la Radio- 
clubul Central din București, a 
luat sfîrșit cu o categorică victo
rie a radiotelegrafiștilor sovietici. 
Cel mai bine pregătit dintre par
ticipant! s-a dovedit Stanislav Ze- 
lenov, învingător în toate cele trei 
probe. El a reușit și două noi re
corduri ale concursului, recepțio- 
nînd 370 semne (cifre) și transmi- 
țînd 253 semne (cifre) pe minut.

Dintre reprezentanții noștri o 
comportare destul de bună a avut 
Radu Bratu care a obținut o me
dalie de argint și două de bronz.

Rezultate tehnice (primii trei 
clasați). — Regularitate 1) Stanis
lav Zelenov (U.R.S.S.), 2 Radu Bra
tu (România), 3 Vladimir Ivanov 
(U.R-S.S.). Recepție-viteză. 1) S. Ze
lenov, 2) V. Ivanov. 3) R. Bratu. 
Transmitere-viteză 1) S. Zelenov, 2) 
Gh. Cîmpeanu (România), 3.) R. 
Bratu.

încuiată. încercăm să privim prin 
dreptunghiul de geam. Nu reușim. 
Apare, însă, curînd îngrijitoarea 
sălii care ne lasă să privim 
înăuntru.

Sala ni se înfățișează în toată 
splendoarea ei, curată, cu parchet, 
saltele și aparate noi-nouțe. De 
sportivi. însă, nici urmă.

Căutăm din ochi un program, 
dar nu reușim să-1 găsim. Acele 
ceasornicului ne arată o oră Ia care 
cel puțin o secție trebuia să se afle 
la antrenament. Dar nu e nimeni. 
Oare sala a fost renovată ca să stea 
părăsită, în chip de... expoziție ? 
Credem că nu...

★

Din cît se vede, raidul ne-a 
oferit suficiente exemple de 
cum trebuie gospodărite sălile 
de sport în această perioadă cînd 
majoritatea echipelor își continuă 
pregătirea pe teren acoperit. Din 
păcate, însă, am consemnat și cîte
va aspecte negative, care se impun 
a fi remediate urgent de factorii 
răspunzători. Și subliniem acest lu
cru, cu atît mai mult cu cît — nu 
este un secret — există numeroase 
cluburi care ar fi fericite să dis
pună de săli proprii. în care să-și 
desfășoare activitatea un mare nu
măr de sportivi.

Sezonul rece este. însă, de-abia la 
început, iar sesizările noastre au ca 
scop tocmai înlăturarea lacunelor 
amintite, nentru ca toate sălile să 
poată fi folosite cu maximum de 
eficiență.

LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
SPECIALA LOTO DIN 11 DECEMBRIE

Fond general de premii: 1 277 708 lei.
Extragerea I : 51 3 35 42 64 15 10 9 72 ; 

extragerea a II-a ; 68 36 1 22 14 63 49 76 
«t : extragerea a Iii-a : 29 26 3 5» 17 87 : 
extragerea a IV-a : 29 66 69 41. 33 47 ; ex
tragerea a V-a : 37 30 53 55 05 72 ; ex
tragerea a Vl-a : 28 67 53 26 10 81.

Plata premiilor va. începe în Capitală 
de la 25 decembrie 1973 pînă la 11 fe
bruarie 1974 ; în țară de la 29“ decem
brie pînă la 11 februarie 1974 Inclusiv.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT, PROGRAM I DIN 9 DECEMBRIE

Categoria I (13 rezultate) : 974,90 va
riante a 80 lei :

Categoria a II-a (12 rezultate) : 10 434.05 
variante a 20 lei.
PREMIILE CONCURSULUI PROGRAM II 

DIN 9 DECEMBRIE 1973
Categoria I (13 rezultate) : 1 variantă 

50% a 3 378 lei ; 3 variante 25*'/» a 1689 
lei și 74 variante 10% a 676 lei.

Categoria a II-a (12 rezultate) : 198.20
variante a 334 iei.

Categoria a iri-a (11 rezultate) ; 16S{,7J 
variante a 63 ici.

IERI, LA PITEȘTI

SCHIMB DE EXPERIENȚĂ 
INTRE CLUBURILE DE FOTBAL
PITEȘTI, 11 (prin telefon). — Nu 

e vacanță pentru toată lumea ' Ia 
Pitești, de exemplu, astăzi, la 
două zile după terminarea sezonu
lui de toamnă, s-a desfășurat o 
foarte interesantă consfătuire a clu
burilor de fotbal din țară în aten
ta organizare a Iui F. C. Argeș, în 
colaborare cu forul de specialitate. 
La fructuosul și ineditul seminar 
organizat de primul club de fotbal 
din țară (întemeiat la 1 martie 
1968), au venit reprezentanții clu
burilor din prima divizie (Gh. 
Urich și Mihai Ionescu de Ia Pe
trolul, Constantin Mareș de Ia 
F. C. Constanța și Eugen Banciw 
de la Sportul studențesc) și ai ce
lor patru cluburi de fotbal din Di
vizia B (Radu Oprea de Ia Glo
ria Buzău, Pavel Caradinț și Ma
rin Dumitrache de la F. C. Galați, 
Vasile Popa de la F. C. Bihor și 
Ion Peteulescu de la Șoimii Sibiu).

A fost o zi plină, începută la ora 
10 cu vizitarea instalațiilor și ba
zelor clubului argeșean, raidul cu- 
prinzînd, în sfera sa, terenul cen
tral, două terenuri gazonate, unul 
de zgură și unul bituminizat de 
dimensiuni reduse, recentul corp 
de clădiri cu vestiare și dușuri al 
centrului de copii și juniori, clu
bul suporterilor și multe altoie. 
Filmul în culori „F. C. Argeș XX“, 
prezentat apoi Ia Tehnic-club avea 
să reprezinte preambulul punctu
lui central al zilei — consfătuirea 
ca atare. Acest schimb de experien
ță (care, vrem să credem, se va 
dovedi eficient în viitorul apropiat) 
a debutat prin interesantul și do
cumentatul referat prezentat de 
președintele clubului piteștean, 
Puiu Rapaport. „Sincerul schimb 
de experiență a surprins și reali
zările obținute pînă acum în direc
ția bazei materiale, a operativității 
în activitate, a consolidării organi
zatorice și dezvoltării unor trainice 
rc-lații de colaborare, dar, mal ales, 
necesitatea ca, pornindu-se de la 
succesele semnalate — să se caute 
cu toată convingerea și capacitatea 
profesională soluțiile ce var fi a- 
plicr.te, la început experimental, 
dar care, logic, trebuie să aducă 
revirimentul în fotbalul românesc, 
așteptat de sute de mii de oameni". 
Semnalîndu-se lipsurile, s-au făcut

DIN PROBLEMELE CENTRELOR DE COPII Șl JUNIORI (II)

ATRIBUTELE UNEI SELECȚII CORESPUNZĂTOARE
La Sportul studențesc, din 100 dp pitici 50 nu fac față cerințelor !
„A fust cea mai reușită consfătuire 

— ne spunea, miercuri 5 decembrie, 
antrenorul loan Kluge, coordonatorul 
Centrului de copii și juniori Progre
sul București. S-au pus în discuție 
multe dintre marile noastre proble
me, alo celor care lucrăm cu un ma
terial uman în plină formare..." 
Foarte exactă această afirmație. Pen
tru că, intr-adevăr, a patra consfătui
re cu antrenorii centrelor de copii ți 
juniori ți profesorii de la secțiile de 
fotbal din. școli a avut pe ordinea, de 
zi aproape toate problemele impor
tante ale respectivului eșalon. Prin
tre ele — SELECȚIA. S-a emis și 
vehiculat ideea potrivit căreia la 
baza penurie! de jucători buni, ca
pabili de un randament superior, 
conform cerințelor actuale ale fotba
lului de performanță, se află selec
ția necorespunzătoare și instruirea 
superficială, ambele făcute după re
pere învechite, neștiințifice. Dar, 
totul pornește de Ia selecție, de la 
modul cum au înțeles-o și o mai în
țeleg, încă, unii antrenori.

De la tribuna consfătuirii-, tehni
cieni cu mulți ani de activitate în 
eșalonul copii—juniori au subliniat 
adevăruri semnificative : ari» selec
ției se restringe necontenit ; timpul 
liber, iot mai redus, împiedică multi 
copii să vină la pregătire; se dă, 
actualmente, în școală o bătălie apri
gă, între toate sporturile, pentru a- 
tragerca celor mai dotate elemente. 
Și, in timp ce atletismul, handbalul, 
tenisul, baschetul aleargă iu tniimpi- 
narae unui material uman corespun
zător, FOTBALUL CONTINUA SA 
AȘTEPTE CA ACESTA SA-I VINA 
PLOCON. Un mie anunț, intr-o colo- 
niță de ziar, un afiș insignifiant pe 
o poartă de stadion și, înerucișîndu-șf 
brațele, fotbalul, așteaptă. Așteaptă 
și primește CE RÂMÎNE de ia... 
prînzul celorlalte sporturi, in perma
nentă ofensivă !

Ce trebuie făcut ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare nu-i... piatra filozo
fală ' Și nu-1 dăm noi. L-au dat tot 
ei. cei ce se ocună de copiii și ju
niorii fotbalului. Teoretic, el ar suna 
cam așa : trebuie căutate noi căi do 
atragere spre fotbal a unor elemente 
foarte dotate. Simplu. Foarte greu, 
însă, de rnateriali’a-t această idee. 
Dar cum nevoia te învață, iată eă,

Ciștigătorii excursiilor aieibuite Ia 
tragerea excepțională Pronoexpres 
din 2 decembrie 1973.

Categoria 3 (excursii de cite 2 
locuri in U.R.S.S. — cu trenul — 
pe ruta KIEV — LENINGRAD — 
MOSCOVA și diferența în numerar 
pînă la- 12.000 lei) : 1. Răși-naru 
Aurel — Sebeș jud. Alba ; 2. Peter 
Gheorghe — Nâsăud- jud. Bistrița 
Nâsăud : 3. Călin Ion — Galați ; 4. 
Miron Valentin — Iași ; 5. Negoiț.ă 
Dumitru — București. Categoria 41 
(excursii de cite 1 loc in U.R.S.S, — 
cu trenul — pe ruta KIEV — LE
NINGRAD — MOSCOVA și diferența 
în numerar pînă Ia 5.000 Iei) : 1. Chiș 
Alexandru — Sălaj ; 2. Buduru Va- 
sile — Alexandria; 3. Baciu Nadina 
— Negrești jud. Vaslui; 4. Balaban 
Alexandru — Rtn. Vitcea ; 5. Drăgan 
Ieșeanu Mircea — București-,

(Q.gjiaiU oUtlaătorl in ziarul de rnlino). 

propuneri concrete vizînd discuta
rea și aprobarea regulamentului de 
organizare și funcționare a clubului 
de fotbal în țara noastră, vizînd 
baza materială, sistemul da orga
nizare internă, transferările, mem
brii susținători cotizanți și, în mod 
deosebit, pregătirea și rezultatele 
antrenorilor și jucătorilor. „Expe
riența de viață", mai bogată sau 
mai nouă, argumentată și de di
feritele metode de lucru folosite, 
ca si propunerile făcute de repre
zentanții celor opt cluburi de fot
bal, au dat de înțeles că peste tot, 
în aceste unități, există preocupa
rea pentru crearea condițiilor ce
le mai proniee și responsabilitatea 
creșterii calitative a activității.

Această primă consfătuire a clu
burilor de fotbal (la care, din pă
cate, nu au participat și reprezen
tanții celorlalte cluburi și asociații 
care au fost invitați), a reprezen
tat, de fapt, așa cum spunea și tov. 
Flore» Tămisescu — secretar ge
neral al F.R.F. — un test reușit 
care va duce la consolidarea aces
tor unități specializate și va per
mite în viitor forului de specialita
te să contribuie la înființarea de 
noi asemenea cluburi în funcție de 
anumite condiții și nu numai de 
simpla dorință.

Reuniunea de la Pitești nu a fost 
o simplă consfătuire fotbalistică. 
„Seminarul cluburilor de fotbal" a 
însemnat în fond și un angajament 
pentru consolidarea bazei organiza- 
torice-materiale și contribuția la 
saltul calitativ ai fotbalului româ
nesc.

Mircea IONE5CU

CONSFĂTUIRE CU ARBITRII

DIN LOTUL DIVIZIONAR A

F.R.F. organizează, așa cum am 
mai anunțat, la București, dumini
că 16 decembrie, o consfătuire la 
care vor lua parte președinții cole
giilor județene de arbitri și cava
lerii fluierului din lotul divizio
nar A.

încet, încet, CAILE NOI despre care 
aminteam au început să apară. Ale
xandru Dan, coordonatorul centrului 
U.T.A.. vorbind despre rezultatele 
pepinierei arădene, Împărtășea Ta 
consfătuire marile cîștiguri obținute 
prin Înființarea subeentrelor in car
tierele orașului de pe Mureș ; „Prin 
apropierea acestora de școală și de 
blocurile unde locuiesc copiii, am ciș- 
tlgat aproape două ore în plus in 
favoarea pregătirii. Antrenorii fieeă- 
cărui subcenfru se ai’lâ Ia dispoziția 
copiilor, se află la un pas de școa
lă, cunosc foarte bine profilul clase
lor. pe profesorii elevilor, toi ce se 
Întâmplă în cartier..." Concluziile sînt 
foarte limpezi. Tot așa cum foarte 
clare ni s-au părut și preocupările 
clubului Sportul studențesc, expri
mate în prima zi a consfătuirii de 
vicepreședintele său, Eugen Banciu : 
„Știm care este în prezent bugetul 
de timp al copiilor. Știm, d-e aseme
nea, cum privesc multe familii fot
balul. Pornind de la aceste realități, 
ne-am gîndit că trebuie să fim noi 
mai activi decît piuă acum. Și pri
mai pas pe care-1 vom face va fi 
patronarea unor clase sau școli din- 
tr-un anumit cartier al orașului".

Cu alte cuvinte, centrele fotbalu
lui, cluburile trebuie să... întreprindă 
ceva, să vină cît mai grabnic in în- 
ttmpinarea celor dornici să practice 
fotbalul. Căutarea continuă a clemen-

MODIFICĂRI K CLASAMENTE IN MAI MULTE SERII
fn dlasansentele unor serii ale 

Diviziei C s-au produs unele modi
ficări, datorită măsurilor luate de 
comisia de competiții a F.R.F. — 
admiterea unor contestații, reomo- 
logarea unor jacuri — disputarea 
unor restanțe și... reorganizarea u- 
nei serii a competiției-.

In aeria. I s-au anulat rezul-
țațele efhipei Universitatea lași
(scoasă din campionat) ț ale ad-
versarelor ei.

1. AlS.A. C.lu-ng. Mold 14 7 4 3 2 9—10 18
2'. Unirea I-sși 14 « 6 2‘ 11— 7 18
3. Danubiana Roman 14 7 3 4 18-11 17
4. C.S. Botoșani 14 fr 5 3 2 3—18 17
5. S-n. muncit-. S’ti-eeava- 14 6 4; ■1 13— 9 Iii
6. ForeskA- IF’ăUi-eFt'Ki- 14, & 3- & 13—li 15
7. Cvistaial Dorohoi 14 6 2 6 24—13 14
8. NlcoTîu/i Iași 14 6 2 t> 10—17 14
9; Muî'. . Gura Humorului 14- (i 2 G 10—17 14

Ifr. Meta-ltili Kâ-dauți’ 14- 4 5 5 21—22 13
li. Construe. Botoșani 11 6 0 8 19—22 12
12. Avîntul Frasîn 14 4 4 6 17—23 12
13) Minotoradtti v. Bornei- 14 4 3 7 17—23 11
14. Construe.. Iasi ÎL 4 2 8 G—16- 1.0
15-. Viet. PTTB. Boto-wn 11 3 3 8 13—34 9

în seria a II-a s-a disputat me
ciul rasta-n-ță dia etapa a XlV-a 
dintre Locomotiva Adjud și Oituz 
Tg. Ocna, scor 2—1 (0—0). S-a 
jucat la Tecuci, terenul din Adjud 
fiind suspendat. Echipele respecti
ve își păstrează locurile :

13> OHHz Tg. Ocna 15 4 1 8 14—23 13
16. Locomotiva Adjud 15 3 4 3 11—31 19

în, seria a IV-a s-a reomologat 
rezultatul meciului Granitul Ba- 
badag — Arrubium Macin, din e- 
tapa a XV-a (pe teren 8—0) cu 
0—3 deoarece formația din Baba- 
dag a folosit un jucător care nu

_____ LA ORDINEA ZILEI ----------

NUME NOI, NUME VECHI 
PE LISTA PROMISIUNILOR 
în vreme ce suita de acțiuni de „încheiere a sezonului" dar 

reprezehtînd, în realitate, „startul sezonului 1974" este în plină des
fășurare — și dorim să le facem cunoscute cititorilor noștri cît de 
curînd — în vreme ce mai de mult anunțatele sau altele — deloc 
prevăzute — schimbări de conduceri tehnice par că se vor produce 
în viitorul imediat, deci în așteptarea unor asemenea puncte, ale ru
bricii, preferăm, pentru astăzi, un subiect mereu „La ordinea zilei": 
ce forțe noi, promițătoare, a dat anul 1973 — și eu precădere sta
giunea de toamnă — fotbalului de reprezentare internațională ? E 
o parcurgere a celor patru compartimente, cu citarea fotbaliștilor 
NOI, cei mai mulți foarte tineri, debutanți dar și unii mai demult 
intrați în campionatele de performanță dar reapăruți acum în mod 
convingător.

Grupul portarilor ni-i propune pe Jivan și Iorguiescu. Nici unul 
la prima tinerețe. Barem apariția primului la Po-litehnica Timișoara
— ca titular — era puțin scontată, mulți socotindu-1 un „util jucă
tor de B” (venea de altfel din eșalonul secund) ; al doilea are un 
itinerar asemănător. Părea la final de carieră la Galați, apoi la 
Metalul și, iată, vine la U.T.A. și termină campionatul în mod 
strălucitor. Nu sînt însă simple întîmplări. Pe Jivan l-a ridicat am
biția. Am citit rînduri dintr-o scrisoare a lui adresată unui antrenor 
în care vorbește eu pasiune de dorința de a ajunge un portar de 
frunte în fotbalul nostru. Iată, primii pași i-a făcut. Iorguiescu a 
lucrat cu ex-portarul Liviu Conian, acum antrenor-secund lu U.T.A., 
zilnic, ore la rînd și au venit și pentru el satisfacțiile. Și unul și 
altul au în față o poliță în alb, din partea noastră. Pentru ei, îna
intea semnăturii e scris un singur cuvînt : CONFIRMARE.

Fundașii au, lîngă mai vechile cunoștințe, Eueuță, Anghelini, 
Chivn cîteva „prospături" : Berneanu, Nițu, Matei și Kiikla. Primii 
trei provin din echipele de juniori sau tineret-rezerve și Univer
sitatea Craiova, Jiul și „U“ Cluj au beneficiat de- curajul de a-i 
promova și, mai cu seamă, de a-i menține. Ktikla e un caz aparte 
și de aceea îl și prezentăm : era un centru atacant care nu reușea 
să se ridice peste linia mediocrității. La C.F.R. Arad sau la for
mațiile timișorene a rămas în penumbră. Are 25 de ani și se ho- 
tărîse să abandoneze cînd cei de la U.T.A. s-au gînd'it să-L ia pen
tru postul... de fundaș central dreapta. Dacă nu o fi o „explozie" 
a momentului — și sperăm să nu fie — Kukla poate ajunge la ni
velul unui fundaș central cu ani și ani de activitate pe acest post. 
Are avantajul tehnicii atacantului, dar dispune șt de forța apărătoru
lui, de decizia necesară.

Mijlocașii îl au ca șef de promoție 1973 pe Bălăci. Probabil că 
e cel mai talentat produs de pînă acum al fotbalului craiovean și1
— dacă el o va dori, in primul rînd el — poate ajunge în linia me
diană a echipei naționale, fiind un complement ideal al lui Du
mitru. Aici îi mai găsim pe RisnițA și Pleșoianu — continuatorii 
tradiției halfilor în familia rapidistă — pe Schepp, Hurloi-, Romilă H, 
I.ața. Mult constatata afluență de halfi din fotbalul nostru nu se 
dezminte.

în fine, atacanții. Numai dacă îl luăm în considerare pe Bălan, 
care a apărut Ip Craiova în ultimele etape ale stagiunii di-n toamna 
lui i973, putem vorbi de o revelație în această atît de însetată-, 
de forțe, linie. Fără un stil spectaculos, nici măcar estetic, înaltul 
atacant din Craiova marchează de cîte ori apare în teren. Poves
tea lui amintește că și alți centri atacanți-pivoți de baschet — 
precum portughezul Torres sau grecul Antoniadis — au pătruns 
cu greu în aria consacrării dar s-au dovedit binefăcători pentru 
echipele de club și naționale prin performanțele eficacității. în 
rest, puține sau încă neconvingătoare apariții ; Stoichiță pare că 
dispune de certe calități, trebuie văzut însă cum i se vor doza- 

utilizările în formația Jiului. Mai departe, Angheț, Bartales, Eneseu... 
sau tot atîtea semne de întrebare.

Eftimie IONESCU

telor de mare perspectivă constituie 
O OBLIGAȚIE MAJORA a tuturor 
centrelor de copii și juniori. In ace
lași timp, selecția trebuie să fie re
zultatul unui examen medical riguros 
(făcut cu cea mai mare răspundere) 
și să aibă un caracter permanent, să 
se desfășoare pe întreg parcursul e- 
tapelor de creștere a unui viitor ju
cător. Medicul dr. N. Stănescu a ofe
rit consfătuirii un material valoros, 
referitor la particularitățile morfo- 
funcționale ale grupelor de vîrstă. 
Necunoscînd aceste particularități, 
antrenorii pot face greșeli iremedia
bile.

Incepînd cu 1974, centrele de copii 
și juniori vor avea un nou regu
lament de funcționare. Inain-te, însă, 
de a intra în vigoare, credem că 
este absolut necesară o cernere aten
tă a tot ceea ce există actualmente 
in cele 45 de cenire finanțate de 
F.R.F. Trebuie adoptat ceea ce co
respunde normelor științifice de pre
gătire, iar grupele completate, apoi, 
cu copii, pitici și juniori care răs
pund foarte bine la severul examen 
al medicului și tehnicienilor centru
lui. Pentru a nu avea surprizele 
Sportului studențesc unde, la un a- 
semenea examen, din 100 de copii și 
pitici, aproape 50 prezentau deficiențe 
care nu le-ar fi permit să facă față 
cerințelor fotbalului de performanță...

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA C

avea drept de joc, iar partida clin-
tre Știința Constanța și- Construe-
torul Tulcea, din etaipa a XV-a,
s-a omologat cu 3--0 deoarece tul-
eenii nu s-au prezentat La joc.
1. Chimia Brăila 15 11 1 3 21— 7 23
2. Marina Mangalia 15 9-4- 2 24— 7 22
3. Fortul Constanța 15 16 1 4 29—14 21
4. Dunărea Tulcea 1-5 8 4 3 23—10 20
S. EleetrLca Consta-nța 15 7 6 2 23—12 20
6. Viitorul BrăUa 15 8 2 5 20—15 18
7. Ancora Galați 15 6 3 4 17—12 17
». I.M.U. Medgidia 15 7 2 6 18—15 16
9. Cimentul Medgidia 15 7- 1 7 19—13 15

l(î. Bapicb Fetești 15 3 5 7 18—23 11
11. Granțitui Bațiadag 15' 5 1 9 17—24 11
12. Tehnometal Galați 15 4 3 8 18—30 11
13. Știința Constanței 15 4 1 10 19—21 9
14. Voința Constanța 15 2 5 8 11—27 9
15, Arrubium Macin 15 3 3 9 13—42 9
’G. Constr. Tulcea 15 3 2 10 12—34 8

Meciul dintre Azotul Slobozia și 
Flacăra roșie București (seria a 
V-a), care era programat în etapa 
a XV-a n-a avut loc dJeoareee te
renul din Slobozia era impracti
cabil. El a fost omologat, cu 3:—0 în 
favoarea formației bucureștene, 
care a urcat în clasament de pe 
locul 5 pe 3, avînd acum 20 p 
(24—15 golaveraj). .Azotul Slobozia 
a rămas pe 11 cu 14 p (19—28).

In seria a X-a, clasamentul a 
suferit modificări esențiale, datori
tă celor două neprezentări, omo
logate cu cite 3—0 (Bradul Vișeu 
— Gloria Baia Mare 3—0 și C.I.L. 
Sighetul Marmației — Măgura Șim- 
leul Silvaniei 3—0) precum și a 
contestației admise în favoarea for
mației Bradul Vișeu din meciul cu 
Topitorul Baia Mare (din etapa a
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AL REVISTEI

1
DIN CUPRINS:

• Două pagini de reportaje pe 
tema : „LA CABINE. ÎN MNB- 
rUL... 1531 AL TURULUI". (Im-

l tiresii „pe vîu" de la jocurile e- 
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XIII-a). Formația dim Baia Mare a 
recurs la falsificarea unor legiti
mații ale jucătorilor, (apt pentru 
care a pierdut cu 0.—3 (pe teren 
a fost 2—2) și au fost sancționați 
antrenerul Vojnovski și delegatul 
echipei, M. Bob, cu interdicția de 
a însoți echipa timp de 6 luni.

Jucătorul Both, de Ia- Unirea 
Zalău, a primit o foarte gravă 
sancțiune, suspendarea pe un am 
deoarece la meciul de la Baia Sprte 
(în etapa a XV-a) l-a lovit pe ar
bitrul întîlnirii, apoi l-a bruscat și 
pe unul dintre oamenii tfe ordine.

tul seriei a Xl-a : Fbresta a urcat 
pe locul 13 cu 12 p (golaveraj 19— 
27) iar Lacul Ursu a coborît pe po
ziția a, 14-a — 11 p (golaveraj 
22—33).

1. Min. Baia Sprie 15 10 3 2 28— 6 23
2. Someșul Sațu Mare 15 9 2 4 31—15 20
3. Unirea Zalău 15 7 5 3 20— 9 19
4. C.I.L. Siglret 15 8 3 4 25—19 19
5. Bihoreana Marghita 15 6 6 3 32—17 18
6. Minerul Borșa 15 6 2 7 22—19 14
7. Voința Cărei 15 5 4 6 21—22 14
8, Rapicl Jibou 13 4? 6: 22—25 14
9. Oașul Negrești 15 5. 3 7 23r-24 13

10. Bradul Vișeu 15 6 1 8 19—22 13
11, Topitorul. B. Mar& 15. 5 3 7 18—21 13
12. Gloria B. Mare 13 3 7 5 13—22 13
13. Minerul Sun cuiva 15- 5 3- 7 18— 26 13
11. Minerul Băița- 15 4. 4 7 14— 35 12
15. Victoria Zalău 15. 4 3 8 24—35 11
16. Măgura Șimleu 13- 4 3 8 14— 33 11

Neprezen tarea ech ipei LacUi
Ursu So vata 1a meciul de Ia B’s-
trița, cu Foresta (în etapa a. XV-aj.
s-a omologat eu 3—0 în favoarea
Forestei și astfel cele două echipe
au schimbat locurile î;n clasame:R-



DUBLA CONFRUNTARE
DINTRE TINERII PUGILISTI»

DIN R.D. GERMANA SI ROMÂNIA
9

e Anul 1974 este aproape. Pentru 
tinerii boxeri de pe bătrînul con
tinent el are o semnificație apar
te. La Kiev (U.R.S.S.) va avea loc 
o nouă ediție a Campionatelor eu
ropene de tineret. în vederea aces
tui eveniment major, fiecare fede- 

j -rație de specialitate a luat măsu
rile necesare pentru ca sportivii 
dor să se prezinte cît mai bina 
pregătiți la cea mai importantă 
competiție a tinerilor pugiliști eu
ropeni. De pe acum, boxerii ro
mâni au intrat într-un riguros pro
gram de pregătire. în vederile spe
cialiștilor a intrat un grup destul 
de numeros ce a început să fie 
verificat și rodat. în această ordi
ne de idei s-a contractat și dubla 
întîlnire dintre reprezentativele de 
tineret ale R.D. Germane și Româ 
niei de la sfîrșitul acestei săptă
mâni. Prima va avea loc la 14 de
cembrie, în localitatea Aschersle
ben, iar revanșa două zile mai tîr
ziu la Gdlzau. Antrenorul emerit' 
prof. Teodor Niculescu, secondat 
ds Constantin Ciucă și medicul Ni- 
cușo* Scarlat, a stabilit echipa ce 
va face deplasarea în R.D. Germa
nă. în dificila confruntare sporti
vă specialiștii noștri vor prezenta 
următoarea formație, în ordinea

celor 11 categorii: Paul Dragii, Niță 
Robu, Constantin Buzdugeanti, Flo
rian Ghiță, Vergii Sîrbti, Ionel 
Budușan, Damian Cimpoieșu, Pavel 
Istrate, Vasile Didea, Mircea Simon 
și Costică Dafinoiu,

întrebat ce crede despre această 
dublă confruntare, antrenorul prin
cipal al lotului. Teodor Niculescu, 
ne-a răspuns : „Tot ce întreprindem 
acum vizează Campionatele euro
pene din 1974. Am selecționat un 
lot numeros pe care îl supun ve
rificărilor, despre care este bine 
să se știe că nu s-au încheiat. Au 
fost trimiși Ia diferite turnee o se
rie de sportivi. Acum. în meciu
rile din R.D. Germană vor fi ve
rificați alții. Pînă Ia stabilireă 
echipei pentru C.E. de tineret mai 
este multă vreme..."

Paul IOVAN

LA TURNEUL

HANDBALIȘTII ALGERIEI
S-AU CALIFICAT

PENTRU FINALELE C.M.
Ciștigind cu. _ scorul de 14—9 (5—3)

meciul susținut la Alger cu formația 
Tunisiei, reprezentativa Algeriei s-a 
calificat pentru turneul final al cam
pionatului mondial masculin de hand
bal, programat anul viitor, între 28 
februarie șl 6 martie. In R.D. Germană.

Pentru faza finală a campionatului 
mondial mal sînt calificate pînă în 
prezent echipele Iugoslaviei, Ceho
slovaciei, Românîel. U.R.S.S., R.F. Ger
mania, Suediei, Ungariei, R.D. Germa
ne (primele opt clasate la turneul 
ollmplo de la MUnchen) șl selecționata 
S U.A., clștdgătoarea grupei preliminare 
americane.

S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
SEMINARULUI INTERNATIONAL

DE TENIS
® intervențiile specialiștilor

în Capitală a avut loc, între 6 și 
9 decembrie, un seminar internațio
nal al antrenorilor de tenis. Au 
fost prezenți invitați din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R, D. Germană, Po
lonia, Ungaria și România.

Au fost dezbătute, în referate și 
discuții, mai multe teme din pro
blematica acestui sport, dintre care 
unele deosebit de actuale, ele 
la ordinea zilei nu numai în 
sul din zona Europei ai cărei repre
zentanți au participat la seminar, 
dar și pe plan mondial : adoptarea 
tehnicii și tacticii corespunzătoare 
în jocul pe suprafețe rapide ; unele 
probleme de medicină sportivă le
gate de activitatea de pregătire și 
competițională și, în sfîrșit, proble
me de psihologie a tenisului.

Specialiștii români au adus

fiind 
teni-

O
contribuție substanțială la reușita

DE HANDBAL DIN R.D. GERMANA

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT
CU 0 VICTORIE DIFICILA

GRIMMEN, 11 
trimisul nostru), 
internațional de 
programat în aceste zile în cîteva 
orașe din R. D. Germană, a debu- 
țat marți seară cu jocul România 
— R. D. Germană II. Deși sarcina 
handbaliștilor noștri părea ușoară 
(chiar și în condițiile în care din 
formație lipsesc Gațu, Cosma și 
Licu — acesta din urmă a stat pe 
bancă, fiind accidentat) meciul a 
dovedit că tînăra garnitură a țării 
gazdă reprezintă o adversară redu
tabilă, pusă pe fapte mari. După 
ce echipa română a deschis scorul 
printr-un contraatac al lui Bota, 
handbaliștii din R. D. Germană au 
egalat repede și, în min. 7, aveau 
un avans de două puncte : 3—1.

(prin telefon, de la
Puternicul turneu 
handbal masculin,

La pauză, tinerii jucători din R.D. 
Germană conduceau cu 9—7.

In cea- de« a doua parte a întîl- 
nirii, reprezentativa României a- 
tacă mai decis și se regrupează în 
apărare, egalînd și preluînd iniția
tiva. Nu reușește, însă, să se și 
desprindă de adversara sa, care se 
menține mereu în „plasă". Echi
librul se va menține, de altfel, 
pînă în finalul jocului, cînd, dato
rită experienței, formația noastră 
va reuși să obțină victoria cu 19— 
14 (7—9). Principalul realizator al 
echipei noastre a fost Birtalan, au
tor a 12 goluri.

In altă partidă a zilei, prima e- 
chipă a R. D. Germane a învins 
cu 35—14 formația Islandei.

Călin ANTONESCU

ROMÂNIA ÎNTÎLNEȘTE CEHOSLOVACIA
Armare din pag. 1)

victoria in «xtremis. Noi, toți ceilalți, 
atlațl in grupele de la Sarajevo, Za- 
vidovlci și Varazdin, am crezut că 
sportivele din R.D. Germană reușiseră 
intr-adevăr să se califice. Abia tîrziu, 
după miezul nopții a survenit recti
ficarea, care a explodat ca o petardă... 
Egalarea se produsese în ultima se
cundă, 
vacarm.

Nici 
emoții 
mătatea 
s-a văzut condusă cu 
perspectivă nu prea roză pentru final. 
Mara Tortl 
cut pînă la

cum...) handicapul ce părea la un 
moment dat insurmontabil.

La Zavidovici, România — fără a 
juca spectaculos — a cîștigat meciul 
său cu Norvegia, în maniera in care 
trebuie să abordezi un meci de cam
pionat. Elementul decisiv al victorii
lor din preliminarii este, fără discu
ție, comportarea foarte bună în apă
rare. Explicația : cunoașterea adver-

în mijlocul unui veritabil
Iugoslavia n-a scăpat fără 
din preliminarii. La ju-' 
meciului său cu Danemarca 

7—4 și cu o
și colegele sale au refă- 
urmâ (nici ele nu știuurmă

dupăSITUAȚIA 
TRECERILOR

ÎNCHEIEREA IN- 
DIN GRUPE

Palmaresul formației române 
următoarele sale adversare :

CEHOSLOVACIA — 22 13 3 6 237-215 
UNGARIA — 23 11 2 10 222-226
în acest an :*• România — Ungaria 

11—14 la Nuebrandenburg, 11—14 la
Zombor și 12—8 la Pitești. Cu Ce
hoslovacia : 11—12 și 14—13 în depla
sare, la Cheb și Fraga.

De la ce situație vor 
trecerea următoare cele 
te ? Iată zestrea lor :

GRUPA A Sarajevo

români—unanim apreciate
prezentat referate 
Bosch („Analiza

seminarului. Au
prof. Gunther _____ _
comparativă a jocului pe suprafe
țe lente și repezi") ; prof. Ștefan 
Georgescu („Probleme de antrena
ment ce decurg din cerințele jocu
lui pe diverse suprafețe") precum 
și medicul dr. Ștefan Ion („Metode 
de apreciere obiectivă a stării de 
oboseală înainte, în timpul, și după 
competiție"). Au trezit, de aseme
nea, interes referatele invitaților 
din alte țări. dr. J. Hiihm (Cehoslo
vacia), F. Zentay (Ungaria), dr. O. 
Maska (Cehoslovacia), V. Romanski 
(Bulgaria) și alții. Mai trebuie a- 
dăugate și aprecierile de care s-au 
bucurat intervențiile la discuții ale 
antrenorilor români M. Bădin, I. 
Racoviță, T. Bădin. A. Segărceanu, 
E. Modiano, I. Spătaru și alții.

Temele abordate de specialiștii 
participanți Ia seminarul interna
țional de la București au fost exem
plificate și cu filme realizate în 
țara noastră. Prilejul a fost folosit 
de cei prezenți pentru a face un 
util schimb de experiență și asu
pra altor probleme care frămîntă 
lumea tenisului.

La acest sfîrșit de an, atenția 
iubitorilor de sport din Austria • 
fost concentrată spre fotbal. Din 
nefericire, însă, toate speranțele 
puse în echipa națională s-au dez
umflat ca un balon... Rezultatele se 
cunosc : 0—7 cu Anglia, 0—4 cu 
R.F. Germania în meciuri amicale! 
După aceste eșecuri categorice, în 
momentul cînd s-a aflat că Austria 
mai are o posibilitate de a se ca
lifica în turneul final al C.M. da
torită meciului de baraj cu Suedia, 
spiritele s-au mai liniștit. O victo
rie în meciul cu Suedia ar fi șters 
cu buretele înfrîngerile recente, dar, 
desigur, situația de fond din fotba
lul austriac nu s-ar fi schimbat cu 
nimic.

Așadar, a învins Suedia în me
ciul de baraj cu 2—1 și austriecii 
au rămas în afara turneului final. 
Există numeroase cauze care expli
că eșecurile înregistrate la fotbal, 
în primul rînd, lipsa unei baze de 
masă, îndeosebi’ în provincie, unde 
tineretul preferă să practice alte 
discipline decît fotbalul. Deși ia 
Viena numărul cluburilor și al ju
cătorilor este mare (265 cluburi cu 
un efectiv de 9 000 de jucători), a-

Ceștia sînt prezenți doar în eviden
țele echipelor ți mal puțin activi 
pe terenuri. De ce ? Deoarece pen
tru cei 9 000 de jucători (apaoape 
800 de echipe) nu sînt decît 90 de 
terenuri, dintre care multe neîn
grijite sau chiar în paragină ! Nu 
uitați că pe aceste terenuri se dis
pută meciurile de campionat (se
niori, tineret, juniori, pentru toate 
categoriile) și veți fi convinși că

Corespondentă din Viena

timpul afectat pentru antrenamente 
rămîne extrem de mic. Un tînăr 
care ajunge în prima divizie, într-o 
echipă vieneză, are o pregătire fi
zică și tehnică insuficientă.

Or, este greu să începi „A.B.C.“-ul 
fotbalului la 20—22 de a-ni !

★
în Tirolul austriac, ca pretutin

deni în Europa, iarna a venit mai 
repede decît se credea. Alpii sînt

ÎNTRECERILE PENTRU
Concursul Internațional de pati

naj artistic de la Zagreb, prima 
competiție de anvergură în actua
lul sezon al. sportului gheții. a re
unit . la start patinatori din 3 țări 
europene. în proba masculină, vic
toria și trofeul „Patinei de aur" 
au revenit cunoscutului patinator 
soviefîc Serghei Volkov, cu un to
tal., de 226,32 puncte. Pe locul doi 
s-a clasat primul reprezentant al 
Cehoslovaciei, Zdenek Pazdirek — 
212,74 puncte.

PATINA DE AUR“
Pe locul 7 din 13 concurenți, a 

terminat campionul nostru, maestrul 
sportului Gybrgy Fazekas. El a to
talizat 
cadrul 
figuri 
rotație 
cea mai mare dificultate, repetînd-o 
apoi eu prilejul demonstrației de 
închidere a concursului. Este pen
tru prima oară că un patinator din. 
țara noastră reușește să execute 
această dificilă figură, în condiții 
de concurs.

195,21 puncte, și a reușit, în 
evoluției sale în proba de 
libere, o săritură cu triplă 
(triplu-Salchow), element de

acoperiți de o zăpadă excelentă 
pentru schi și concursurile mici au 
și început în vederea noului sezon. 
Eșecul schiorilor alpini la Olimpia
da de la Sapporo se pare că va fi 
uitat odată cu campionatele mon
diale de la St. Moritz, programate 
anul viitor. Este semnificativă de
clarația antrenorului principal Toni 
Sailer, făcută în acest sens : „Nici
odată pînă acum schiorii din lot 
nu s-au antrenat cu atîta sîrg și 
plăcere în timpul verii, ca în acest 
an. Eu știu din experiență că suc
cesele realizate în timpul iernii în 
competițiile oficiale, se bazează pe 
felul și intensitatea antrenamentelor 
din timpul verii..."

★
Austria va fi in 1974 gazdă pri

mitoare a unor mari evenimente 
sportive internaționale. în ianuarie, 
la Kufstein, sînt programate cam
pionatele mondiale de săniuțe, în 
august — la Viena vor avea loe 
campionatele europene de natație, 
iar în octombrie se vor desfășura 
lucrările celei de a 75-a sesiuni a 
C.I.O., cu prilejul căreia se va ho
tărî și orașul care va găzdui Jocu
rile Olimpice din 1980.

Firește, calendarul acesta — a- 
mintind doar cele mai importanta 
evenimente — este de natură să 
bucure pe orice Iubitor al sportului 
din Austria. Dar, am fi mai feririțl 
dacă, în calitate de țară gazdă, îno
tătorii noștri ar putea să se claseze 
măcar la cîteva probe în finală. A- 
cest lucru este extrem de greu da 
presupus, deoarece, la ora actuală, 
decalajul care ne desparte de mari
le valori europene este enorm. 
N-ar fi deloc rău t— urmînd exem
plul hocheiului, de pildă — ca 
schimbul de experiență cu unele 
țări socialiste j (R. D. Germană, 
U.R.S.S., Ungarih), unde natația ara 
o reală valoare mondială, să se in
tensifice, în interesul acestor „copil 
ai nimănui", cum sînt — din pă
cate — priviți tinerii înotători aus
trieci...

1. Ungaria
2. Cehoslovacia
3. R.F. Germania 

(Rezultatele :
slovacia 12—7, 
Ungaria 7—18,
Germania 16—9).

4
2
0

1 2 0 0 30—14
2 10 1 23—21
2 0 0 2 16—34

Ungaria — Ceho-
R. F. Germania — 
Cehoslovacia — R«F.

GRUPA B Zavidovief

1. ROMANIA
2. N.orvegia
3. Japonia

(Rezultatele : 
21—12, Norvegia
România — Norvegia

2 2 o o :
2 10 1 :
2 0 0 2 :

România —
Japonia 

10—5).

34-17
21—19
21—40 
japonia

16—9,

0

GRUPA C — Sibenik

NEGOTIN
1. Ungaria
2. România
3. Cehoslovacia
4. Norvegia

1. U.R.S.S.
2. iugoslavia
3. Danemarca
4. Polonia

ZAGREB

uităm
DOINA FURCOI

pomi in în-
8 semifinalis-

că antrenorul 
urmărit în Finlanda 
norvegiene, iar cole- 

pe japo-

KURT CASTRA
Viena, decembrie 1973

CORESPONDENȚII NOȘTRI
DE PESTE HOTARE TRANSMIT

DUSSELDORF:BORUSSIA DORTMUND
Șl LUBANSKI IN PRAGUL FALIMENTULUI!

JAN WOJDIGA

.. s^a
c^i

varșovia: TOMASZEWSKI

antrenamente, așa

Turul campionatului Poloniei 
încheiat și jucătorii — inclusiv 
din lotul național — au intrat, pînă 

începutul lunii ianuarie, in vacan
ță.

Antrenorul echipei reprezentative, 
Kazmierz Gorski a alcătuit lotul care 
va intra în pregătire, incluzlndu-i 
bineînțeles și pe Lubanski și pe To
maszewski. După cum se știe, Luban- 
ski a suferit un grav accident în 
primul meci cu Anglia (2—0 in fa
voarea polonezilor) și a fost mai 
multe luni indisponibil. Abia săptă- 
mîna trecută el a devenit valid și a 
început ușoare ' ,
incit, se speră că la turneul final al 
C. M. el va fi din nou în plenitudi
nea formei. In schimb, acum, 
tervenit o altă accidentare, 
portarului Jan Tomaszewski, 
meciului de pe „Wembiey", la 
de 1—1. Tomaszewski suferă 
întindere de ligamente și este 
ponibil mai multe săptămîni, 
incit el nu va , fi apt la primele, an
trenamente ale lotului, programate 
în ianuarie.

a in- 
cea a 
eroul 

scorul 
de o 
indis- 

așa

Firește, atenția iubitorilor de fotbal 
din H.F. Germania este îndreptată în 
aceste zile mai mult spre campionatul 
naționai, spre pregătirile pentru tur- 

al C.M., a cărui gazdă va 
n in 1974 R.F. Germania și spre pre
parativele pe care Helmut Schdn le 
tace în cadrul lotului vest-german. Pînă 
la primul meci oficial al C.M., repre
zentativa R.F. Germania va mai sus
ține o serie de 5 teste : '.n februarie,
in Spania și Italia, apoi pe teren pro
priu, cu Scoția, Ungaria șl Suedia.

Dacă acestea sînt considerate preo
cupări majore, în schimb, altele, nu 
lipsite de importanță, sînt trecute... 
cu Vederea. Cotidienele publică zilele 
acestea știrea că renumita echipă de 
odinioară Borussia Dortmund, fostă 
campioană și cîștigătoare a Cupei cu
ltelor, este azi in pragul falimentului. 
Jucînd în campionatul regional, Bo
russia nu mai poate face față nume
roaselor cheltuieli, care nu pot fi 
acoperite din încasările realizate la 
meciuri. Pentru a ieși din marele im
pas, clubui din Dortmund a fost nevoit 
să vîndă municipalității orașului sta
dionul său contra sumei de 1.3 mili
oane mărci vest-germane ! Pentru a-și 
echilibra balanța. Borussia Dortmund 
mai are acum o datorie de 750 000 de 
mărci, pe care — după spusele pre
ședintelui clubului, dr. Walter Kliemt 
— le va realiza numai prin vînzarea 
celor mai buni jucători pe care-i are. 
Fiind într-o asemenea situație — se 
comentează in cercurile presei — Bo- 

află în pragul falimen-

ZURICH: SANCȚIUNI DRASTICE...
Ofensiva împotriva manifestărilor ne

sportive petrecute pe terenurile de 
. fotbal continuă. Atît F.I.F.A. cît și 

U.E.F.A., ca și federațiile naționale 
iau măsuri din ce în ce mai hotărite 
împotriva abaterilor care se înregis
trează. La sediul U.E.F.A. din Ztirich 
s-a aflat, de pildă, că federația de 
specialitate din Cehoslovacia l-a sus
pendat pe patru luni și jumătate 
(pînă la 18 aprilie 1974) pe cunoscutul 
internațional Josef Adamec, pentru 
„simplul motiv« că într-un meci de 
campionat și-a insultat adversarul (pe 
Zălud, de la Uni>n Teplice) ! “
fără îndoială, 
și se pare că. pînă la data 
dării, Adamee 
național.

Și iată alte exemple. Echipa Dundee 
United a fost amendată cu 10 000 de 
franci elvețieni pentru că unul dintre 
spectatori a aruncat cu o piatră în 
arbitrul de linie la meciul dintre for
mația locală și cea olandeză Twente 
Enschede, din cadrul Cunei U.E.F.A. 
La protestul echipei Dundee (care a 
arătat că acest caz a fost izolat și 
fără precedent). U.E.F.A. a redus suma 
la jumătate, adică la 5 000 de franci 
elvețieni, care și ea este considerabilă.

în fine, portarul echipei daneze Han
ders Freja, Ebbe Andersen, a fost sus
pendat pe trei etape din viitoarele 
ediții aie Cupei U E.F.A. pentru că 
a Insultat un adversar.

în aparență, abaterile comise sînt 
minore. Și totuși, sancțiunile sînt dras
tice, menite să stăvilească orice de
viere de la spiritui „fair-play“-ului.

PAUL BETSCHARD

russia se și 
tulul. . .
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Aires- PROPUNERI

AfiGENTIHIENE

Tomaszewski, „eroul" meciului Anglia — Polonia (1—1). ajutat să se 
ridice de englezul Currie, după o nouă paradă...

Foto : „SPORTOWIEC” — Varșovia

'ULTIMELE MECIURI ALE ANULUI
IN CUPA U. E. F. A.. Este,

o sancțiune exemplară 
sus'pery- 

va lipsi și din lotul

Un purtător de euvint al federației 
de specialitate din Argentina, Juan 
Carlos Da Terza a declarat recent că 
F.I.F.A. va trebui să ia unele măsuri 
urgente în ce privește modificarea 
regulamentului de joc. Propunerea se 
referă îndeosebi la desfășurarea me
ciurilor din. turneu! final al C.M., mal 
exact la timpul efectiv de joc. După 
cum spune La Terza, marea majo
ritate a partidelor sint întrerupte de 
mingile aruncate in afara terenului de 
joc de către eomponentil echipei afla
te In avantaj. In afară de faptul că 
arbitrul are latitudinea să prelungească 
meciul ca 
La Terza 
Tui să fie 
tot «tltea 
mcmentul _ ______ .
băiatul' aflat In apropierea 
arunca In joc un alt balon.

■acesta s-ar recupera minute 
de-a lungul unei nartide.

PEDRO VILA

sarelor (Să nu 
C. Popescu le-a 
pe handbalistele 
gul său Dan Bălășescu 
neze, în turneul din Iugoslavia) care 
a permis organizarea jocului în func
ție de atuurile adversarelor. în atac 
se joacă bine, sau aproape bine, pînă 
în momentul finalizării. „Atunci — 
ne spune antrenorul emerit C. Po
pescu — încărcătura emoțională parcă 
pune plumb în brațele fetelor noastre. 
Sper, insă, că în jocurile de Ia Ne
gotin tracul va fi aruncat în Dunăre

Și fetele vor arăta ceea 
ofensivă".

Iată-ne, deci, în fața 
campionatului mondial, 
angajate opt din cele 
echipe prezente la 8

cc știu și în astăzi, pro- 
, cade cor- 

pe scena programului interna- 
al anului, rezervat echipelor 

Mai exact, astăzi se Încheie 
etape

Odată cu meciurile de : 
gramate in Cupa U E.F.A., 
tina ] 
țipnal 
de club.
optimile de finală ale acestei 
cu partidele retur, urmînd ca la pri
măvară (la 6 și 20 martie) competiția 
să fie reluată (de altfel, 
C.C.E. și Cupa cupelor), cu 
de finală.

Care vor fi echipele care 
valoroasa performanță a calificării ? 
Prin prisma rezultatelor strînse înre
gistrate în tur, marea majoritate a 
competitoarelor păstrează această șan
să. Să trecem, deci. în revistă partide
le de azi (între paranteze fiind trecute 
rezultatele din tur) : Lokomotive Leip
zig — Fortuna Dusseldorf (1—2). Sîm- 
bătă, în campionatele naționale, Dussel
dorf a obținut o prețioasă victorie în 
fața echipei Eintracht din Frankfurt pe 
Main, în timp ce Leipzig, menajîn- 
du-se probabil pentru meciui de 
miercuri, a pierdut acasă în fața lui 
Wismut Aue. F C. K61n — O.G.C. Nice 
(0—î). Greu de prevăzut dacă forma
ției franceze îi va fi de-ajuns „zes
trea" din primul meci. V.f.B. Stuttgart 
— Dinamo Kiev (0—2). La prima vede
re, s-ar părea că avantajul de două 
goluri al echipei sovietice va fi sufi
cient. Să vedem ce va fi însă pe te
ren... Tottenham — Dinamo Tbilisi 
(1—1), Formația engleză este favorită.

Twente Enschede —
(0—1). Echipa engleză 
mare ........................ ..
cînd

Ipswich Town 
trece printr-o 

chiar simbătă, 
teren propriu în 
0—3, in timp ce 

2—0 cu 
ocupă 
Ruch 

(0—2). 
polonezi

criză, dovedită 
a pierdut pe 

fața lui Leeds cu 0—3, în timp 
formația Twente a cîștigat cu 
N.A.C. Breda, în deplasare, și 
locul 3 în campionatul țării. 
Cliorzow — Honved Budapesta 
Forma actuală a fotbaliștilor 
le poate permite o recuperare * a sco
rului și chiar calificarea. Vitoria Se- 
tubal — Leeds United (0—1). Ambele 
echipe sînt în formă deosebită, mani
festată în campionatele naționale, unde 
sînt clasate pe primele locuri. Stan
dard Liâge — Feyepoord Rotterdam — 
meciul tur a fost amînat din cauza 
zăpezii, așa îneît cele două formații 
se întîlnesc în prima manșă. .Standard 
a terminat la egalitate duminică (1—1) 
cu Beringen, în timp ce olandezii au 
cîștigat detașat, cu 6—1, în fața echi
pei N.E.C. Nijmegen.

semifinalelor 
în care sînt 
douăsprezece 
decembrie la 

start. La Zagreb, Iugoslavia va avea 
de înfruntat — pentru a se califica 
în finală — dîrza ripostă a echipelor 
U.R.S.S. și Poloniei. La Negotin, așa 
cum am mai spus, două sînt princi
palele favorite — România și Ungaria 
— deși nici echipa Cehoslovaciei nu 
poate fi considerată o victimă sigură. 
Să r.e amintim că, în ceea ce le pri
vește pe handbalistele cehoslovace, 
ele beneficiază de un antrenor iscusit, 
Mraz, care, la Pitești, în timpul 
„Trofeului Carpați» a fost un obser
vator permanent.

ca și in 
sferturile
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— Varazdin
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(Rezultatele ; Iugoslavia — Olanda 

Z0—4, Danemarca — Olanda 13—I,
Iugoslavia — Danemarca 11—10).

PROGRAMUL DE AZI

1. Iugoslavia
2. Danemarca
3. Olanda

GRUPA SEMIFINALĂ I 
ora 18 : Ungaria 
ora 19 : România

Negotin 
Norvegia 

Cehoslovacia

GRUPA SEMIFINALĂ 11 — Zagreb

W40l : U.R.S.S, — Danemarca
ora 18,45 : Polonia — Iugoslavia
ora 17.38 ; U.R.S.S.

turneul PENTRU LOCURILE 9—12
Novisad

ora 18 : 
ora 19 : 

Germania,

Japonia — Olanda
R. O. Germană — R. F.

POLOIȘTIt SOVIETICI
ÎNVINGĂTORI

MOSCOVA, 11 (Agerpres). 
„Cupa campionilor europeni" 
polo pe apă a fost cîștigată în 
cest an de formația M.G.U. Mos
cova, care a terminat neînvinsă 
turneul final al competiției desfă
șurate la Moscova. Pe locul secund 
s-a clasat O.S.C. Budapesta, urma
tă de Partizan Belgrad și Canot- 
tieri Neapole.

în ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
M.G.U. Moscova — Partizan Bel
grad 6—5 (2—1, 2—2, 1—1, 1—1); 
O.S.C. Budapesta — Canottieri 
Neapole 9—2 (3—1, 1—1, 2—0,
3—0).

la 
a- A.F.P. ÎL PREFERA PE JOHN

La Vrnjacka Banja

BAUMSTARK A ÎNVINS O PE TIMMER
’ BELGRAD, 11 (Agerpres). — 
ț,Cupa campioanelor europene" la 
șah a programat partidele între
rupte în rundele precedente. Re
prezentanta României, Gertrude 
Baumstark, a cîștigat la mutarea a 
56-a partida întreruptă cu olande
za Rye Timmer. Alte rezultate: 
Vokralova — Pihailici 0—1 ; Jur
cinska — Ranniku *7»—V«; Stadler 
— Ranniku V2—V2 ; Jurcinska — 
Angelleri 1—0; Ranniku — Kru- 
mova 1—0.

:c
în clasament, după opt runde, 

conduce Alia Kușnir (U.R.S.S.) cu 
7 puncte, urmată de Baumstark 
(România) — 5*/» p, Vokralova
(Cehoslovacia) — 5 p, Ranniku 
(U.R.S.S.) — 5 p, Veroczi (Ungaria) 
— 4Vz p, Stadler (Iugoslavia), Jur- 
cinska (Polonia) 4 p, Timmer (O- 
landa) — 3'/! p. Baumstark, Vo
kralova, Veroczi, Stadler au cîte o 
partidă în minus, din cauza nu
mărului impar de concurente (13). 
în runda a 9-a, Baumstark o va în- 
tîlni pe Jurcinska.

I i

urmare a „tragerii de timp1', 
propune ca în jurul terenu- 
postați 6 băieți de mingi, cu 
baloane la dispoziție. In 

cînd mingea iese din teren, 
fazei va 
In felul 
prețioase

NEWCOMBE...

vor reuși

IN PRELIMINARIILE C.M.

Ca la fiecare sfîrșit de an, servi
ciul sportiv al agenției internațio
nale de știri „FRANCE PRESSE" 
a alcătuit clasamentul celor mai 
buni tenismani din lume. Pe pri
mele locuri sînt trecuți John New
combe (Australia) și Ilie Năstase 
(România), în această ordine. Ur
mează : J. Kodes (Cehoslovacia), 
S. Smith (S.UA.), R. Laver (Aus
tralia), T. Okker (Olanda), J. Con
nors, A. Ashe (ambii S.U.A.), M. 
Orantes (Spania), K. Rosewall 
(Australia) și T. Gorman (S.U.A.).

Comentatorul francez îl califică pe 
Năstase drept „cel mai strălucit te- 
nisman al anului", dar îl așează 
totuși în urma lui Newcombe, pe 
motivul unor așa numite „contra- 
performanțe" ale românului, prin
tre care eliminarea sa timpurie în 
turneele de la Wimbledon și Forest

Hills, în fața unor, jucători mo
dești (Mayer și Pattison). Același 
lucru s-ar putea însă spune și des
pre australian, care a pierdut în 
„Cupa Davis“ la japonezul 
și cehoslovacul Hrebec, ca 
primele tururi la Roland 
(Holecek), Roma (Szoke) și 
burg (Gerken) !

Este cu atît mai curioasă această 
ordine dată clasamentului celor 
mai buni tenismani de către „Fran
ce Presse", mai ales că exact cu 
48 de ore înainte, aceeași agenție 
de știri transmitea din Boston, la 
încheierea „Turneului campioni
lor", un amplu comentariu în care 
se spunea printre altele : „...jiicînd 
la cea mai înaltă valoare a sa, ro
mânul și-a confirmat reputația, 
demonstrînd că este incontestabil

Sakai 
și în 

Garros
Ham-

jucătorul mondial nr. 1“. Iată deci 
o schimbare de optică, de ultim 
moment.

în clasamentul feminin al anu
lui, A.F.P. dă următoarea ordine: 
Margaret Court (Australia), Billie 
Jean King, Chris Evert (ambele 
S.U.A.), Evonne Goolagong, Kerry 
Melville (ambele Australia), Virgi
nia Wade (Anglia), Rosie Casals 
(S.U.A.), Helga Masthoff (R.F.G.), 
Olga Morozova (U.R.S.S.), Kazuko 
Sawamatsu (Japonia).

ECHIPA R.P. CHINEZE
A EVOLUAT IN ALBANIA
TIRANA, 11 (Agerpres). — Con- 

tinuîndu-și turneul în Albania, e- 
chipa de fotbal a R. P. Chineze a 
întîlnit în localitatea Lezha forma
ția locală Dinamo. Oaspeții au ter
minat învingători cu scorul de 
2—1 (1—1).

MEXICUL ELIMINAT
CALL 11 (Agerpres). — în pre

liminariile „Cupei Davis“ (zona 
Americii Centrale), selecționata de 
tenis a Columbiei a învins cu sco
rul de 4—1 echipa Mexicului. Re
zultatele înregistrate în ultimele

DIN 11 CUPA DAVIS“
partide de simplu : Ivan Mo- 
(Columbia) — Joaquin Loyo

două 
lina
Mayo (Mexic) 7—5, 1—6, 6—3, 6—3 ; 
Jairo Velasco (Columbia) — Luis 
Baraldi (Mexic) 7—5, 1—6. 6—2, 
4—6, 6—2.

în turneul de la Port au Prince, 
(Haiti), pentru preliminariile Cam
pionatului mondial (zona Americii 
de Nord, Centrale și a Mării Ca
raibilor), Trinidad Tobago a învins 
cu scorul de 1—0 formația Guate- 
malci.

în clasamentul turneului final al 
zonei, după trei etape complete, si
tuația este următoarea :
1. 
2.
3.
4.
5.
6.

Haiti
Mexic 
Honduras
Trinidad Tobago 
Guatemala
Antilele Olandeze

o
2
1 
o
2
i

Mexic

3
3
3
3
3
3

Derbyul zonei dintre _____ v.
Haiti se va desfășura la 18 decem
brie.

3
1
1 
1
0
0

0 
0
1
2
1
2

6
4
3
2
2
1

și

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
Cu prilejul unui concurs atletic desfă
șurat Ia Monroe (Louisiana), america
nul Rod Milbum, campion olimpic la 
J.O. de la MUnchen,, a egalat cea mai 
bună performanță mondială pe. teren 
acoperit în proba de 60 yarzl garduri,acoperit în proba de 60 
cu timpul de 6,8 sec.

Ciclistul belgian Patrick 
bllit al treilea record 
velodromul olimpic din Ciudad de Me
xico, reallzînd în proba de 1 000 m cu 
start de pe loc timpul de 1:05,50 (ve
chiul record era de 1:08.6). Dar, ca ți 
In cele două recorduri anterioare, per
formanța Iul Sercu riscă să nu fie 
omologată, cronometrajul fiind efec-

Sercu a sta-
mondial pe

tuat manual. După Cum se știe, in ul
timii ani, Uniunea Internațională de 
ciclism nu recunoaște decît recordurile 
Înregistrate prin cronometraj electronic.

■
Proba masculină de coborîre din ca
drul concursului 
li'Isere, contînd . _ ____ ___
dlțflă, a revenit, în mod surprinzător, 
tiiiărulul sportiv italian fterberto Plank, 
în vîrstă de 19 ani El a parcurs, tra
seul în lungime de 3 928 m în 2:11,39. 
Pe locurile următoare s-au clasat Wer
ner Grissmann (Austria) — 2:12,33,
urmat de Franz Klammer (Austria) — 
2:12,34. Cunoscutul schior austriac Rein-

de schi de la Val 
pentru Cupa Mon-

hard Tritscher a ocupat locul 4, cu 
2.12,63.. După încheierea concursului 
„Criteriul primei zăpezi*4, de la Val 
d’Isere. în clasamentul Cupei Mondia- 
le pe primul loc se află austriacul 
R. Tritscher cu 31 p, urmat de Hinter
se er (Austria) și H. Plank (Italia), cu 
cîte 25 p.

In clasamentul european al celor mal 
buni sportivi ai anului, alcătuit de a- 
genția „France Presse”. primul Ioc este 
ocupat de campionul mondial de auto
mobilism, scoțianul Jackie Stewart, ur
mat de recordmana mondială de natație, 
Kornelia Ender (R. D. Germană).
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