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Comitetului Central
ai Partidului Comunist Roman,
tovarășului MCOLAE CEAUSESCU

Sportivii, tehnicienii și activiștii din mișcarea sportivă, 
alături de întregul nostru popor, au urmărit cu deosebit 
interes, cu profundă satisfacție și mîndrie vizita istorică 
pe care ați intreprins-o în Statele Unite ale Americii și 
activitatea rodnică pe care ați desfășurat-o pentru afir
marea consecventă a politicii înțelepte promovată de 
partidul și statul nostru in relațiile internaționale.

înalta misiune de pace, prietenie și colaborare pe care 
ați indeplinit-o și cu prilejul acestei vizite a găsit in 
conștiința noastră un puternic ecou, aprobarea unanimă, 
adeziunea fermă și entuziastă.

Rezultatele remarcabile obținute în cadrul vizitei în 
Statele Unite ale Americii sint o nouă și strălucită con
firmare a eforturilor pe care le depuneți și a grijii per
manente pe care o manifestați pentru propășirea patriei, 
pentru fericirea poporului nostru.

Trăim sentimente de adincă satisfacție pentru că și de 
astă dată țara noastră a purtat solia inaltă și nobilă a 
păcii și demnității umane, pentru că, prin dumneavoastră, 
s-a făcut auzit, o dată mai mult, in arena politică inter-

națională, glasul României socialiste, generind ecouri 
puternice și subliniind prestigiul de care se bucură țara 
noastră, politica Partidului Comunist Român și activitatea 
dumneavoastră neobosită, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Manirestindu-și deplina și unanima adeziune față de 
politica partidului și statului nostru, mișcarea sportivă din 
România se angajează solemn in fața partidului, a dum
neavoastră personal, să urmeze neabătut, in relațiile cu 
organizațiile sportive și cu tinerii din alte țări, linia po
litică trasată cu atita claritate de dumneavoastră.

Muncind consecvent pentru înfăptuirea sarcinilor în
scrise in Hotărirea Plenarei Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român din 28 februarie — 2 martie 1973, 
ne angajăm să ne ccnsacrăm in continuare întreaga ca
pacitate și putere de muncă pentru îmbunătățirea și 
dezvoltarea educației fizice și sportului de masă, pentru 
creșterea continuă a rezultatelor sportive și reprezenta
rea cu demnitate a sportului românesc în competițiile 
internaționale.
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Începutul sezonului rece la sinaia

CUM SlNT PREGĂTITE CENTRELE DE ÎNCHIRIERE
A MATERIALELOR SPORTIVE PENTRU IARNĂ?
• Turiștii nu vor mai purta povara schiuri lor ureînd Ia cabane • Mai aproape de ce
rințele cetățenilor ® Concursuri populare duminicale • O unitate... zăvorită

Unde vă petreceți vacanța de iar
nă ? Ce sport îndrăgiți în zilele fri
guroase ? Cine se îngrijește de con
cursurile preferate și drumețiile pe 
cărările de munte ? Sînteți mulțumiți, 
de centrele de închiriere 
lelor și echipamentului 
stațiunile de odihnă ?

Aceste întrebări nu

să asigure oaspeților condiții de plă
cută petrecere a timpului liber.

IEFTIN Șl PENTRU TOATE GUSTURILE

a materia- 
sportiv din

ne aparțin.
Le-am auzit adesea rostindu-le nu-

Clubul sportiv orășenesc patronează 
un centru de închiriere aprovizionat 
pentru toate gusturile, iar de buna 
servire a clienților se ocupă harnicul 
magaziner Dumitru Barna și (soția

Cercetînd lista cu materiale puse la 
dispoziția vizitatorilor și prețurile lor 
de închiriere, am dedus că 
unii e mai convenabil să le 
de la tovarășul Barna, decît 
cu ei schiurile, bocancii sau 
cui. Dar mai bine să lăsăm 
bească, în 
£) pereche 
pe zi 3,50

pentru 
procure 
să care 
hanora- 
să vor- 
cifrele.graiul lor concis, 

de schiuri complete costă 
lei, iar dacă le închiriezi

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 10-8
® Lanțul surprizelor

NEGOTIN, 12 (prin 
trimisul nostru).

După o zi de pauză, întrecerile ce
lui de-al V-lea Campionat mondial 
de handbal feminin s-au reluat cu 
partidele din cadrul grupelor semifi
nale. înainte de orice comentariu, se 
cuvine să subliniem cel de-al doilea 
mare succes, înregistrat de reprezen
tativa Poloniei care, in grupa de la 
Zagreb, a furnizat o surpriză de pro-

continuă:
telefon, de la

REZULTATELE DE IERI

România — Cehoslovacia 10—8 
Ungaria — Norvegia 14—3 
U.R.S.S- — Danemarca 10—10 ! 
Iugoslavia — Polonia 8—9 !

PROGRAMUL DE AZI

Grupa I (Negotin) — ora 18 : 
slovacia — Norvegia 
ora 19 : România — Ungaria

Grupa a n-a (Zagreb) — ora 17.30 : 
Polonia — Danemarca 
ora 18.45 : Iugoslavia — U.R.S.S.

CRISTINA PETROVICI

Importante hotăriri ale reuniunii federațiilor
de specialitate din țările balcanice

servator din Iugoslavia) ; 20 martie : 
Levski Spartak—Bolu Spor (arbitru 
•— Grecia, observator — Albania) ; 
10 aprilie : Bolu Spor—S. C. Bacău 
(arbitru — Iugoslavia, observator — 
Grecia) ; 17 aprilie ; Levski Spartak 
—S.C. Bacău (arbitru — Albania, 
observator — Iugoslavia) ; 15 mai : 
Bolu Spor—Levski Spartak (arbitru 
— Grecia, observator — Albania) ; 
29 mai : S. C. Bacău— Bolu Spor 
(arbitru — Iugoslavia, observator — 
Grecia).

La aceleași date se vor desfășura 
și jocurile grupei A, din care fac 
parte reprezentante (încă nenomina
lizate ; numele echipelor vor fi co
municate pînă la 31 ianuarie 1974) ale 
federațiilor de fotbal din Albania, 
Grecia și Iugoslavia. Finala turneu
lui balcanic intercluburi se va dis
puta, tur-retur, la 18 septembrie și, 
respectiv, 2 octombrie 1974.
TURNEUL BALCANIC AL REPREZEN

TATIVELOR DE TINERET...
... va fi organizat în România 

în perioada 23—30 iunie 1974. Gru
pele, stabilite prin tragere la sorți, 
au următoarea componență :

gr. A : Iugoslavia, Bulgaria, Ro
mânia ;

gr. B : Albania. Grecia, Turcia.
„CUPA BALCANICĂ" PENTRU 

ECHIPELE NAȚIONALE A

începute în această toamnă, jocu
rile din cadrul „Cupei balcanice", 
rezervată echipelor naționale A, vor 
continua în anul 1974 cu un program 
mai bogat. Prin discuții bilaterale 
purtate de forul nostru de speciali
tate a fost fixat primul adversar al 
echipei României in „Cupa balcani
că". Astfel, echipa noastră naționa
lă va avea, ca prim adversar, re
prezentativa Greciei, cu care se va, 
întilni, la București, în cursul lunii 
mai. Returul 
desfășura, 
sau noiembrie

In sfîrșit, 
țiilor române

Așa cum am mai anunțat, marți a 
avut loc în Capitală reuniunea re
prezentanților federațiilor de fotbal 
din țările balcanice. Au fost pre
zenți delegații forurilor .de specia
litate din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, Turcia și România. La primul 
punct al ordinei de zi, Ibrahim 
Onuk, secretar general al federației 
turce, a prezentat raportul secreta
riatului permanent. Dintre probleme
le cele mai importante le semnalăm 
pe acelea legate de colaborarea, și 
relațiile dintre țările balcanice, 
precum și de organizarea și. desfă
șurarea competițiilor balcanice re
zervate atît echipelor de club, cit 
și celor reprezentative.

Apoi, s-a anunțat oficial trecerea 
secretariatului permanent pentru a- 
nul 1974 la Federația Română de 
Fotbal, activitatea sa urmînd a fi 
coordonată de către Ion Alexan- 
drescu, secretar general al F. R. 
Fotbal.
S. C. BACĂU, REPREZENTANTA 
NOASTRĂ IN TURNEUL BALCANIC 

INTERCLUBURI — EDIȚIA 1974
Tot cu acest prilej, s-a stabilit și 

programul jocurilor turneului bal
canic intercluburi, competiție în care 
fotbalul nostru va fi reprezentat de 
echipa Sport Club Bacău, clasată, 
după cum se știe, pe locul patru 
în campionatul 1972—1973.

Iată programul (inclusiv arbitrii șl 
observatorii) grupei B, din care face 
parte și Sport Club Bacău :

6 martie 1974 : S. C. Bacău—Lev
ski Spartak (arbitru din Albania, ob

echipa Iugoslaviei cu 
la capitolul surprize 

și „egalul" smuls de 
formația Danemarcei puternicei gar
nituri a U.R.S.S. (10—10).

La Negotin, reprezentativa Româ
niei a primit replica selecționatei 
Cehoslovaciei. După primele cinci 
minute de joc, handbalistele noastre 
conduceau cu 2—0 și se părea că, în 
continuare, inițiativa va fi de partea 
lor. Lucrurile n-au stat, însă, așa. Pe 
fondul unei inexplicabile căderi a

portii. intrecînd
9—8 (4—5). Tot 
poate fi trecut

echipei române, jucătoarele ceho
slovace înregistrează un puternic re
viriment, egalează în min. 9 (2—2) și 
se detașează la 4—2 (min. 13). Așa
dar, o suită de patru goluri, căreia 
elevele antrenorilor C. Popescu și D. 
Bălășescu n-au putut să-i răspundă 
decît în minutul 20, cînd au redus din

Hrisfache NAUM

(Continuare In pag. a 1-a)

Pirtule de schi ale cu
noscutei noastre stațiuni 
montane — Sinaia — a- 
trag numeroși vizitatori, 
de toate vîrstele, iar 
centrele de închiriere 
din localitate le facili
tează practicarea spor
tului preferat.

Au început inscrierile pentru cursurile de formare la sporturile aeronautice

acestei partide se va 
la Atena, în octombrie 

1974.
reprezentanții federa- 

,___ __ ___ și bulgare au căzut
de acord pentru perfectarea unui 
meci amical internațional între re
prezentativele A. Meciul se va 
pută la București, Ia 15 
mai 1974.

dis- 
sau 22

meroși tineri și vîrstnici, dornici de 
în timpul conce- 

la sfîrșit de 
către pitoreș- 
și agrement, 

povara usten-

„ieroși tineri și v 
a practica sportul 
diului sau atunci cînd 
săptămînă se îndreaptă 
tile locuri de odihnă 
fără a mai purta cu ei 
silelor și a echipamentului necesar. 
Cum sună răspunsurile la Sinaia, 
perla Văii Prahovei, unde oameni de 
diverse vîrste și profesii vin să se 
relaxeze, să-și refacă forțele de mun
că ? In mai multe moduri, reflectind 
preocupările celor care au obligația

sa. Aci, se găsește echipament și di
verse materiale pentru sport, începînd 
cu mănuși și terminînd cu ghete de 
hochei, schiuri sau chiar boburi. Nu, 
nu este o figură de stil. Conducerea 
unității de performanță din Sinaia a 
reamenajat vechea pistă de bob de 
pe Furnica și intenționează să orga
nizeze, cînd va veni înghețul, cobo- 
rîri rezervate celor mai temerari tu
riști, echipajele avînd, bineînțeles, ca 
piloți și frînari pe specialiștii din ca
drul clubului.

„CUPA TINERETULUI" lN ACTUALITATE

® Crește interesul pentru marea competiție de masă
cu caracter republican

CORESPONDENȚE TELEFONICE 

DIN TARĂ
TG. SECUIESC. întrecerile la 

sporturile de iarnă din cadrul „Cu
pei Tineretului" au debutat sub 
bune auspicii în orașul Tg. Se
cuiesc. Comisia formată la Consi
liul pentru educație fizică și sport 
s-a ocupat de mobilizarea tineri
lor din școli și din asociațiile din 
întreprinderi și .instituții la atrac
tive concursuri de schi și săniuțe. 
Astfel, în stațiunea balneoclimate
rică Balvanyos s-au deplasat peste 
400 de tineri, printre care elevi și 
muncitori de ia Fabrica de șuru
buri, de la Poliprod, de la coope
rativa „Muncitorul". Pe pîrtiile_ din 
împrejurimile stațiunii — după ce 
profesorul Stelian Grecu a anun
țat deschiderea oficială a „Cupei 
Tineretului" — au avut loc ^pri
mele întreceri, pe trei categorii de 
vîrstă, la schi și săniuțe. (Wil
helm SZABO).

LIPOVA. în toate școlile din lo
calitate, în unele asociații sporti
ve din întreprinderi și instituții, 
a avut loc în cursul zilei de du
minică deschiderea festivă a „Cu
pei Tineretului”. Apoi au .avut 
loc întreceri la care au participat 
și elevi din unele localități înveci
nate Lipovei, cea mai bună pre
zență fiind înregistrată în nndul 
școlarilor din Radna. Cei aproape 
500 de tineri s-au întrecut într-un 
reușit concurs de patinaj ți țjl Sl*. 
tul de tenis de masă,

în aceste zile au început și în
trecerile din cadrul „Cupei Tine
retului" la unitățile cooperației 
meșteșugărești, precum și la cele 
două cooperative agricole de pro
ducție. (I. IONESCU).

BOTOȘANI. Din cauza lipsei ză
pezii și a gheții, în municipiul și 
în județul Botoșani atenția s-a în
dreptat spre întrecerile de tenis 
de masă. în sala de sport din lo
calitate au fost prezențl duminică, 
după deschiderea festivă, și apoi 
și în celelalte zile, peste 100 de

(Continuare în pag. a 2-a)

In perioada 16—22 ani. Iar pentru zborul 
cu motor 17—22 ani. Trebuie să mențio
nez cft, la toate trei disciplinele, este 
necesar consimțămintul părinților pentru 
cei ce nu au împlinit 18 ani. Spre deo
sebire de alte sporturi (ce pot fi prac
ticate cu dotări modeste șl de la vlrste 
mult mai mici) aici s-a Impus acest cri
teriu, iar perioadele amintite slnt cele 
mai indicate pentru acumularea cunoș-

Activitatea aerocluburilor nu cunoaște 
pauză. Acum este pregătit viitorul sezon 
atît pe plan tehnic, cit și organizatoric. 

I Dintre principalele preocupări se deta- 
[ șeazâ depistarea și selecționarea celor 

ce doresc (și în același timp sînt apți) 
să practice sporturile aeronautice. In- 
trucît un număr mare de tineri s-au 
adresat redacției noastre cerînd lămuriri 
în acest sens, am solicitat la rîndul nos
tru maestrului emerit al sportului loeo- 

I tenent colonel loan Bota, locțiitor pen- 
I tru zbor al comandantului Aeroclubului 
I Central Român, amănunte privind con- 
I dițiile de înscriere.
f — Pentru început, v-am ruga să ne 
I faceți cunoscute sporturile aeronau

tice șl centrele unde se primesc înI acest an înscrieri.
— Sporturi distincte, parașutismul, pia- 

I norismul șl zborul cu motor și-au mărit 
I în acest aii aria de r&splndire. O simplă I enumerare a aerocluburilor și disclpii- I nelor sportive este edificatoare. Astfel, 
I la aerocluburile „Aurel Vlaicu“ — lîucu- I rești, „Gheorghe Bănciulescu“-Plotești, I ..Mircea Zorileanu“-Brașov, „Someșul”-
■ Cluj, „Moidova“-Iași, „Oltenia“-Craiova Și I ia secțiile de specialitate ale asociațiilor 1 sportive „Șoimli“-Buzău și „Oțelui“-Ga- 
I lăți se pot adresa cei ce doresc să prac-
■ tice parașutismul, pentru planorism, in- 
I scrieri se fac la aerocluburile „Aurel I Vlaicu“-Bucureștî, „Mircca Zorileanu"-
■ Brașov, „Someșul"-Cluj, „Moldoya“-Iașl, I „Maramureșul“-Baia Mare, „Mureșul"- 
I Tg. Mureș, „Oltenia“-Craiova. In ceea ce I privește zborul cu motor, aerocluburile 
I „Aurel Vlaicu“-București. „Mircea zori. 
I leanu“-Brașov și „Gheorghe Bănclules- I cu“-PIoiești stau la dispoziția iubitorilor 
I acestui sport. înscrierile se fac. prin m- I termediul comisiilor de specialitate din

cadrul consiliilor Județene sau munici
pale pentru educație fizică și sport In 
raza cărora activează aerocluburile men
ționate, urmînd a se încheia ia finele 
acestei luni.

— In privința condițiilor pe care 
trebuie sâ le îndeplinească cel ce vor 
să practice aceste sporturi citeva pre
cizări vor fi binevenite.

— Primul criteriu ele selecție — cel 
mai sever, dar absolut necesar — 11 con. 
stituie starea sănătății, examenul medi
cal fiind efectuat de către o comisie Ue 
specialiști. In al doilea rind, se situează 
virsta. Astfel, pentru parașutism și pla
norism candidați! trebuie sa se Încadreze

ALTE PROBLEME

Dinu COSTESCU

Participanții Ia reuniunea 
țiilor de fotbal din Balcani 
zut de acord asupra unor modificări 
ale statutului și regulamentelor com
petițiilor balcanice.

S-a mai stabilit ca, începînd din 
anul 1974, să se organizeze un tur
neu balcanic și pentru selecționatele 
de juniori ale Albaniei, Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei, României 
Turciei.

federa- 
au că-

mult de cinci zile prețul

(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare fn pag. a 2-a)

diferite dintr-un raid efectuat In acest an a crescut numărul tinerilor amatori de sporturi aeronautice. Iată-i pe unii dintre ei feci l 
cunoștință cu planorul. Foto : Șt. CIOTLC 5

pentru mai mult de cinci zile prețul 
lor scade la 2,75 lei. O pereche de 
bocanci se eliberează pe o zi contra 
a 3,50 lei, iar dacă o întrebuințezi pes
te cinci zile costă 3 Iei. O bluză 
de vînt are tarif pentru o zi 2,25 lei; 
o pereche de pantaloni de schi — 2,75 
lei; o săniuță — 2 lei, iar dacă le fo-

Traian IOANIȚESCU

DE CE NO E VĂZUTĂ (decît rareori)

• Constatări
la citeva asociații și

dorim ca educa- 
sportului

Atâta vreme cit 
ția fizică și practicarea 
să cuprindă mase largi de oameni 
al muncii sau de tineri angrenați în 
diferite forme de învățămînt, tre
buie să așezăm mijloacele de pro
pagandă, menite să ajute în înde
plinirea acestui obiectiv, la locul 
care li se cuvine : unul de o deose-

obiective bucureștene
bită importanță, aflat la îndemîna 
factorilor de resort din întreprin
deri, instituții și școli, făcînd din 
ele un instrument de lucru eficace. 
Or, nu aceasta a fost concluzia la 
care am ajuns în urma unui raid 
întreprins de curînd prin 9 uni
tăți sportive, de profil diferit, ale 
Capitalei.

TREI INVITAȚII LA UN... CONCERT DE MUZICĂ UȘOARĂ
înainte de a intra mai amănun

țit în fondul problemei, dorim să 
semnalăm două atitudini cu totul 
neadmisibile. Ne referim la situa
ția întîlnită la Uzinele chimice ro
mâne, unitate industrială care poate 
raporta citeva realizări în dome
niul sportului, succese ce ar putea 
fi, însă, amplificate dacă asociația 
sportivă Și Comitetul U.T.C. de 
aici ar apela la o propagandă sus
ținută în favoarea mișcării. Dar,

*

Participați Ia tradiționala anchetă a ziarului nostru

.CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI ROMANI
Al ANULUI 1973

anul acesta, redacția ziarului 
în rîndurile cititorilor săi pentru

nostru organizează tradiționala 
desemnarea CELOR MAI BUNI

Șl 
anchetă ...
10 SPORTIVI ROMANI Al ANULUI 1973.

Cititorii, toți iubitorii sportului care doresc să participe la această 
interesantă anchetă sînt rugați să ne trimită răspunsurile lor — conținînd 
numele celor 10 sportivi preferați, scrise în ordine, de la 1 la 10 — 
pinâ la 15 decembrie 1973 inclusiv (data expedierii scrisorii prin poștă), 
pe adresa ziarului „SPORTUL" str. Vasile Conta nr. 16, București, sectorul 
1, cu mențiunea „PENTRU CONCURS ’73".

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

pe singurul panou aflat la intrare, 
rezervat șj activității sportive, se 
aflau doar trei afișe, similare, ce 
anunțau un ... concert de muzică 
ușoară, cu Ion Dolănescu în pos
tură de vedetă. Nimic care să se 
refere Ia activitatea sportivă ; fapt 
criticabil. Opinia a fost împărtășită, 
de altfel, și de interlocutorul nos
tru, Alexandru Bobîrnac, secreta
rul Comitetului U.T.C.

Nici la sala Spartac de pe cheiul 
Dîmboviței lucrurile nu stau mai 
bine. Am vizitat-o cu prilejul pri
melor întreceri de tenis de masă 
desfășurate în cadrul „Cupei tine
retului", dar evenimentul nu era 
marcat nici de programele întîlni- 
rilor (așa cum normal ar fi fost), 
dar nici măcar de un afiș care 
să-1 anunțe sau să-l ilustreze.

...CIND AFARĂ E IARNĂ. LA 
TRICODAVA E... VARĂ I

Considerăm colțul sportiv al 
ciației un instrument de mare 
cacitate, în cazul în care el
privit cu toată atenția. Un excelent 
model ni l-a oferit Școala gene
rală nr. 205. In holul principal, vi
zavi de direcțiune (director — Gh. 
Barbu), o frumoasă vitrină eu tro-

Radu TIMOFTE

aso- 
efi- 
este

'Continuare in oao. a 2*ai

SPORTIVII DESPRE El ÎNȘIȘI, DESPRE VICTORIILE
Importante întîlniri sportive au marcat 

și începutul celei în care ne aflăm. Campioni 
la locurile fruntașe și sportivi care luptă 
s-au întrecut în multe confruntări decisive 
tele disputelor respective. Impresiile unor 
succint, în rîndurile

SCRIMA
„1N ORAȘUL

VIORICA 
echipei de 
nr. 1 București) :

de mai jos :

FRANCIS
DE PE CRIȘ

(componentă a 
Școlii sportive 

. . „Inițial n-am avut 
emoții, deoarece păstram un avantaj 
de 4 puncte față de principala noas
tră urmăritoare, echipa Farul Con
stanța. Acest avantaj s-a dovedit a 
fi decisiv—chiar dacă, în meciul cu 
formația constănțeană, victoria nu 
ne-a surîs — pentru a acumula cele 
mai multe puncte și a promova în 
prima divizie de scrimă".

FRANCIS HETZ (căpitanul echipei 
de floretă a Școlii sportive Oradea): 
„în orașul nostru de pe Criș, du
minică a fost sărbătoare. Ne bucu
răm că noi, reprezentanții unei școli 
sportive, am reușit să dăm prilej de 
satisfacție numeroșilor iubitori ai 
sportului și ai scrimei în special, 
promovînd în divizia A”.

LIVIU ANGELESCU (titular în 
echipa de spadă a I.E.F.S.) : „După 
cum se știe, ultima etapă a calificării 
pentru Divizia A nici n-a mai fost 
neceșară. Era prea mare avantajul

DRAGA 
floretă a

X
ce îl 
ții i 
putea

Șl INFRINGERILE LOR
sfirșitul săptămînii trecute 
și recordmani, pretendenți 

pentru evitarea retrogradării 
pentru situația în clasamen- 
competitori le-am consemnat,

HETZ (Șc. $p. Oradea):

FOST SĂRBĂTOARE"
aveam față de celelalte forma- 

competltoare, pentru a mai 
i interveni o schimbare... 

Tactica antrenorului nostru, prof.

VOLEI

„PERSPECTIVA

dovedit a fi 
forțat califi- 
și am ■ ajuns 

de sfîrșitul

Marin Ghimpușan, s-a 
foarte inspirată : am 
carea în primele etape 
în divizia A înainte 
campionatului".

DAN MANCAS (din echipa de 
sabie a clubului Petrolul Ploiești) : 
„N-a fost deloc ușor să ne vedem 
în divizia A. Ne-am bucurat prea re
pede, după victoria cu 15—1 la „Po
li" Timișoara, dar n-am răsuflat ușu
rați decît după acel 9—7, extenuant, 
cu Școala sportivă nr. 1 București, 
pretendentă și ea la promovare. A 
fost proba în care valorile s-au do
vedit totuși a fi sensibil egale".

VICTORIA CARANDA (Constructorul)

CALIFICĂRII NEA DAT ARIPI"
VICTORIA CARANDA 

torul): „Echipa noastră 
mari străduințe în acest 
important, mobilizîndu-se 
pentru obținerea victoriei, ața cum 
de altfel a făcut-o în tot returul, 
cînd ni s-a înfățișat clar perspectiva 
calificării în turneul primelor șase. 
Ca de obicei, răspunderea cea mai 
mare a căzut tot pe umerii trăgătoa
relor principale și, tot ca de obicei, 
a intervenit relaxarea și imediat, 
crisparea în setul al treilea, după ce 
conduceam cu 2—0. Am găsit, apoi 
suficiente reșurș? E?fiț£U a ne apr««

(Construc- 
a depus 
ultim joc 

integral

pria victoria în patru seturi. Constăn- 
țencele, care alcătuiesc o echipă pu
ternică, au Intrat în teren cam în
crezute și aceasta ne-a facilitat oa
recum succesul".

CARMEN MARINESCU (Farul) : 
„înfrîngerea, deși nu ne-a afectat! 
prea mult, dat fiind faptul că noi 
ne asigurasem calificarea între frun
tașe, este mai degrabă consecința u- 
șurinței cu care am privit întîlni-

(QQnțlițggrg In pag. q Ș-g)
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Primul simpozion național pe Ierna 
„Schiul pentru copii și juniori'*
O lăudabilă inițiativă a Liceului experimental

de schi de la Predeal

DIN VIAȚA SECȚIILOR

JUDOKA DE LA METALUL ROMAN 
PE DRUMUL AFIRMĂRII

Liceul experimental de schi de la 
Predeal — consecvent programului pe 
care și l-a propus pentru stimularea 
și ridicarea pe o treaptă înaltă a 
practicării schiului școlar — a orga
nizat, zilele trecute, primul simpo
zion național pe tema „Schiul pentru 
copii și juniori".

Cadre didactice din toată țara, an
trenori, schiori de performantă, in
structori și activiști au ascultat cu 
mult interes cele' peste 25 de comu
nicări . științifice prezentate, dintre 
care cităm lucrările prof. univ. dr. 
Andrei Demeter și prof. univ. dr. 
Mihai Epuran de la I.E.F.S. Bucu
rești, asist, univ. dr. Irina Holdevici 
de la I.E.F.S., cercetător științific 
prof. dr. Virgil Mazilu de la Centrul 
de cercetări științifice și documen
tare tehnică București, nrof. Ion Ma
tei. directorul L.E.S. Predeal, prof. 
Claudiu Atanasiu de la Centrul de 
pregătire a cadrelor C.N.O.P., conf. 
univ. Constantin Diaconescu de la 
Universitatea Brașov, antrenorii fe
derali prof. Ioan Berindei și Con
stantin Tiron, antrenorii Gh. Roscu- 
leț. Toma Titus, Moise Crăciun, Ște
fan Stăiculescu și mulți alții.

Abordînd teme variate din fizio
logia și psihologia exercițiilor fizice 
și aspecte ale pregătirii metodice în 
toate disciplinele schiului alpin și 
nordic, simpozionul Je la Predeal re
prezintă primul și poate cel mai im
portant pas spre fundamentarea ști
ințifică a efortului, prin cercetări 
personale și de echipă, a discipline
lor Iernii. Organizat la inițiativa li
ceului, prin prof. I. Matei, și cu lar
gul concurs și sprijin al M.E.I., al

Inspectoratului județean școlar Bra
șov, al F.R.S.B. și C.J.E.F.S. Brașov, 
simpozionul a -reunit cele mai pres
tigioase nume, opinii și lucrări re
dactate pentru schi, principalul sport 
al iernii.

Adăugîndu-i și o deschidere fes
tivă — protocolară cu concursul co
rului liceului și al unor producții 
literar-artistice originale ale elevilor 
’ ’ ~ ’ creație litera-

debutat într-o 
favorabi- 
autentică

de la Cercul de
ră, _ lucrările au
notă afectiv-emoțională 
lă și într-un decor de _____ _
iarnă. Gala de filme metodice extrem 
de interesantă, discuțiile și comuni
cările pe secții (fond și alpine), de
monstrația în nocturnă a elevilor li
ceului pe pirtia Clăbucetului, cu torțe ~ : s— —... paraje2 Jn

stele ale 
generațiile 
seara de 
și diver- 
la cabana

aprinse în mină, slalomul 
care s-au întrecut foste 
schiului românesc din 
premergătoare, precum și 
cabană, cu jocuri, cîntece 
tismente specifice de iarnă _____
Clăbucet-sosire și unde gazda primi
toare a fost vechiul multiplu cam
pion național de schi Dumitru Fră- 
țilă, au dat o notă pitorească acestei 
reuniuni a celor care iubind schiul 
îl și practică, il propagă, îl slujesc 
cu entuziasm.

_ Pentru idee, pentru realizarea ei, 
și_ mai ales pentru tradiția care s-a 
născut în aceste zile, inițiativa me
rită aprecieri și laude. Deci, felici
tări celor care, într-un fel sau altul, 
lucrînd, redactînd, inițiind sau, pur și 
simplu, prin participare, au contri
buit la această reușită.

Mihai BARA

vor lupta pentru cele două locuri 
libere în prima divizie. Totuși. 
Constantin Neaotă sau Eduard Ne
chita (cat. ușoară), Constantin 
Gotcă (cat. semimijlocie) Gheorghe

Cu șapte ani în urmă, un tînăr 
doctor veterinar se reîntorcea în 
orașul copilăriei, Ia Roman. Absol
vise facultatea din București și so
licitase repartizarea într-una

Dar judo-ul romașcan s-a afir
mat și în competiții internaționale. 
Nu mai departe decît Ia recentele 
confruntări ale turneului „Priete- 

printre cei reprezentaulicitase repartizarea

Lotul de judo al 
ției Metalul Roman in 
timpul unui randori 
(antrenament cu exerci

ții libere)

IN JUDEȚUL CONSTANȚA

ANUL 1973 A MARCAT
UN PROGRES AL OINEI

Desfășurată, în ultimii ani Ia 
Mangalia, „Cupa României" la oină 
a stimulat considerabil dezvolta
rea sportului nostru național în 
județul Constanța. Ca urmare, co
misia de specialitate din C.J.E.F.S., 
inspectoratul școlar, organizația 
pionierilor, au creat toate condițiile 
pentru Ca acest sport să poată fi 
practicat pe o scară cît mai mare.

Datorită rezultatelor obținute în 
acest an, pionierii s-au situat pe 
primul loc în ceea ce privește nu
mărul de echipe înființate: 62. 
Meritul cel mai mare pentru a- 
ceastă realizare revine Consiliului 
județean al Organizației pionierilor 
și iubitorului oinei care activează 
aici, Adrian Velicu. Cele mai multe 
echipe pionierești de oină .activea
ză în localități rurale, dintre ele 
5mpunîndu-se formația „Cravate
lor roșii" din comuna Ciobanu, 
pregătită de Marin State, cîștigă- 
toare a_ etapei județene a compe
tiției 
zultate 
Iii din 
nerale 
altfel, 
ceasta 
deși există posibilități de a se forma 
cîte o reprezentativă în fiecare 
școală generală. Exemplul profeso
rului Tudor Ulmeanu — animato
rul oinei la Școala generală nr. 23 
— ar trebui urmat și de alți pro- 
'esorî de educație fizică.

Trebuie precizat că județul Con
stanța a fost prezent eu echipe la 
oate competițiile cu caracter re
publican : „Cupa României", cam
pionatul național, „Cupa tineretu- 
uj de Ia sate". Câștigătoarea «ta
ie! județene a acestei ultime în- 
receri, echipa 'din comuna Cioba
ni, a primit sprijin substanțial 
lin partea organizației de partid 
i a consiliului popular.
Deși aflată la începuturile acu

ității sale, echipa A. S. Armata 
in Mangalia a ocupat locul V la 
tapa de zonă de la Mizil a tiCu- 
ej României" și a cîștigat prima 
diție a „Cupei Calatis", întrecînd 
p finală valoroase echipă Avîntul 
rasin.

Pentru anul 1964, comisia jude
țeană de oină Constanța își propu
ne să organizeze un campionat eu 
participarea a 14 echipe. In cola
borare cu Uniunea județeană a co
operativelor agricole de producție 
se vor lua măsuri pentru ca într-un 
număr mai mare de localități ru
rale — întrucît sînt condiții — să 
ia ființă echipe de oină. In afara 
acestui campionat județean, se vor 
mai organiza campionate orășenești 
Ia Hîrșova și Medgidia.

I. o.

„Tinere speranțe". Bune re- 
au obținut și oiniștii șco- 
Cuigiuc și cei ai Școlii ge- 
nr. 23 din Constanța, De 
în municipiul Constanța a- 
este singura echipă școlară.

vr

circumscripțiile comunale din preaj
ma bătrânului oraș moldovean. în 
timpul cît fusese student, însă, Va
sile Șerban devenise unul dintre cei 
mai buni judoka din țară. Selecțio
narea sa în echipa reprezentativă 
la debutul acesteia într-o confrun
tare internațională (3 iunie 1962),’ 
meciul România — Franța) atestă 
suficient de elocvent cota valorică 
a pregătirii sportive la care ajun
sese.

Cînd 
nuarie 
medic 
tul de 
însă, pe meleagurile moldovene nu 
se auzise de un astfel de sport. To
tuși tînărul medic a reușit să de
termine cîțiva elevi de la liceul 
din localitate să îmbrace costumul 
de judo, inițiindu-i în tainele aces
tui sport.

a revenit la Roman (1 ia- 
1966, pe lîngă diploma de 

veterinar el avea și carne- 
antrenor de judo. Pe atunci,

★
După cîțiva ani, Ia turneul final 

al primei ediții a campionatului na
țional pe echipe — în toamna lui 
1969 — formația romașcană — apă- 
rînd culorile asociației sportive Me
talul — se clasa pe locul 5. In a- 
celași an, la Timișoara, unde erau 
găzduite finalele campionatelor re
publicane individuale de seniori — 
doi judoka din Roman cucereau 
trei medalii: Vasile Cosma („ar
gint" la cat. grea și open) și Gheor
ghe Atomulesei („bronz" la ușoa
ră). La finalele juniorilor — tot 
din 1969 — Constantin Jacotă se 
clasa pe. locul al treilea. Apoi, an 
de an, și alți sportivi antrenați de 
dr. Vasile Șerban au obținut me
dalii la campionatele naționale de 
seniori, juniori sau copii. Făcînd un 
sumar bilanț, constatăm că sporti
vii din Roman au cucerit, numai la 
campionatele republicane, 11 meda
lii.

țara noastră se afla și Constantin 
Gotcă din Roman. La acest turneu 
important, la care au participat 
concurenți din 9 țări, Gotcă a „în
trecut" adversari ce emiteau pre
tenții justificate la treptele podiu- 

fi naiul cam- 
Constantln 

frumos sue
de bronz.

muiui de onoare. în 
petiției, romașcanul 
Gotcă a repurtat un 
ces, cucerind medalia _  _____

In aceste zile, dr. Vasile Șerban, 
împreună cu cei 20 de elevi ai săi, 
se află în febra unor intense pre
gătiri. De mai multă vreme, echipa 
sa a luptat pentru un loc în divi
zia A, dar de fiecare dată alte 
formații i-au luat-o înainte. La 
sfîrșitul acestei săptămîni va face o 
nouă tentativă, la Tg. Mureș, unde 
va avea loc turneul final de ca
lificare pentru divizia A. Știe, însă, 
de pe acum — așa cum ne-a măr
turisit zilele trecute, cînd l-am vi
zitat — că va fi deosebit de di
ficil. Nu mai puțin de 20 de echipe

CONCURS PE CATEGORII 
PENTRU TINERII LUPTĂTORI

Comisia municipală de lupte București, 
în dorința de a verifica tinere elemente 
talentate, organizează întreceri la am
bele stiluri (libere și greco-romane) pen
tru juniori. Astfel, sala Progresul a găz
duit recent un reușit concurs la lupte 
libere, dotat eu „Cupa 30 Decembrie*4, 
desfășurat la cinci categorii de greutate, 
la care au participat numeroși juniori 
din cluburile bucureștene. Lupta pentru 
întîietate a fost deosebit de dirză, clasa
mentul pe echipe reflectînd valoarea 
apropiată dintre competitori. Dinamo a 
ocupat, primul loc cu 20 p. în continuare, „x . . Spor-s-au clasat Steaua 19,5 p și Școala 
tivă Energia 19 p.

Iată și cîștigătorii pe categorii de 
tate: 48 kg — C. Dineu (Rapid); 56 
Gh. Mitran (Progresul): 60 kg — 
Chira (Dinamo); 65 kg — I. Șuleapă 
(Steaua); 75 kg — M. Mănăilescu (Viito
rul).

greu- 
kg —G11.

CUPA TINERETULUI" IN ACTUALITATE
(Urmare din pag. 1)

elevi la concursul de tenis de 
masă.

Acum sînt în curs de amenajare 
cîteva patinoare pe terenurile de 
sport ale liceelor și școlilor ge
nerale. Imediat ce timpul va per
mite — iar prognoza meteorolo
gică este favorabilă — vor debuta 
și întrecerile de patinaj și săniuțe. 
(Virgil HAIU).

nă. Astfel, în Alba lulia — care 
în momentul de față este lipsită 
de zăpadă — elevii s-au întrecut 
la mesele tfb tenis, pe cînd colegii 
lor din Aiud, Sebeș și Cîmpeni au 
fost prezenți pe pîrtiile de schi și 
săniuțe, ca și pe suprafețele de 
gheață. La Abrud, 150 de copii și 
tineri din oraș și zonele limitrofe 
și-au disputat cupa „Fulgul de ză-

padă“, cu o întrecere de schi or
ganizată în cinstea deschiderii fes
tive a „Cupei Tineretului". Mai 
reduse — și aici ne aducem o cri
tică — au fost acțiunile desfășurate 
la sate. Lucru care, promitem, nu 
se va mai repeta la prima etapă 
a cupei".

II

PRIMELE ÎNTRECERI

dorim !

LA

Nușa DEM1AN

IN JUDEȚUL ALBA.
Interesîndu-ne la Alba lulia ce 

acțiuni s-au întreprins cu ocazia și 
după deschiderea „Cupei Tinere
tului”, tovarășul Viorel Berța, se
cretar al C.J.E.F.S. Alba, ne-a re
latat : „La nivelul tuturor școlilor 
din municipiul Alba lulia și din 
celelalte 8 orașe ale județului au 
avut loc deschideri festive, în ca
drul cărora a fost relevată elevilor 
importanța acestei competiții, me
nită să atragă în timpul mișcării 
fizice o mare masă de tineri și a 
fost prezentat programul competi
ției. Acestor festivități le-au ur
mat, în mai multe localități, între
ceri demonstrative la disciplinele 
incluse în programul ediției de iar-

Tinerii din cele. 14 asociații sindicale 
șl 5 școlare ale Mediașului s-au înscris cu 
viu Interes pe foile de arbitraj ale 
primele concursuri. Astfel, mii de fete 
șl băieți vor fi prezenți la întrecerile 
de tenis de masă, patinaj și schi. Ju
cătorii de tenis de masă de la școlile 
generale nr. 7 și 2, precum și cei de 
la Grupul școlar petrol și-au disputat 
duminică Întîietatea. In cursul aces
tei săptămîni urmează să Înceapă 
jocurile la Clubul tineretului, unde au 
fost instalate 6 mese, la Casa de cul
tură a sindicatelor — 5 mese, și la 
clubul asociației Voința — 2 mese.

Unul din cele patru patinoare natu
rale. care urmează să-1 primească pe 
concurenți, va fi deschis în cursul 
acestei săptămîni. Terenurile de hand
bal și baschet ale asociației Voința au 
fost acoperite cu apă, care peste noap
te a înghețat. Urmează a se pune la 
punct vestiarele și instalația de radio
amplificare. De asemenea, pista redusă 
de atletism a Școlii sportive, terenul 
de la Clubul „I. L. Carâglale*' aparți-

MEDIAȘ
industriale gaz-metan,

........................ ,Tlr-
Centralei
sportivă a asociației Uzinei

nînd 
baza 
nava- ți cea a Casei pionierilor vor fi 
transformate în patinoare naturale. 
Traseele aflate în zena Buzdului. si
tuată la marginea orașului. au fost 
curățate și trasate, ele fiind în pre
zent acoperite eu un strat insuficient 
de zăpadă pentru a putea găzdui — 
deocamdată — cliaputcle amatorilor de 
schi.

Pe patinoarele menționata șl pe 
pîrtiile din zona Buzdului se vor des
chide centre 
foști schiori 
iar la buna 
din cadrul 
vor aduce aportul toți profesorii de 
educație fizică din municipiu, dele
gați — conform unui plan de acțiune 
— sâ arbitreze sau să ajute la orga
nizarea concursurilor. Se așteaptă doar 
ca gerul să devină mal persistent și 
stratul de zăpadă mai gros pentru a 
se da startul în probele de schi, să
niuțe și patinaj. (TR. I.).

de inițiere, conduse de 
și patinatori clasificați, 
desfășurare a întrecerilor 

„Cupei Tineretului" își

IE CE NU E VĂZUTĂ (decît rareori) PROPAGANDA SPORTIVĂ VIZUALĂ ?
(Urmare din pag. 1)

«le — multe pentru cei 5 ani de 
cistență ai unității — cucerite de 
>ortivii profesoarelor Rodica Dia-* 
jnescu și Elisabeta Rlzescu. Pe 
mii dintre culoare, un panou în- 
rijit comunica elevilor, cerințele 
întru, obținerea insignei „Pionier 
trist" și „Pionier sportiv", nomi- 
iliza campionii și recordurile 
■olii la diferite discipline și pu
ica regulamentul cupei proprii 
Tot înainte". Un alt panou, cu 

rezultate la zi conținea și 
activitatea turistică a «le-

iri și 
■flecta 
lor.

In schimb, am avut o surpriză 
neplăcută la asociația sportivă 
„Tricodava" (președinte — M. Cio- 
botea, secretar — C. Covăcescu); 
la singurul panou dedicat sportu
lui se aflau expuse cîteva diplome 
și un program de activități de masă 
la cîteva sporturi datat... 15 iu
nie — 15 iulie 11 La atît se re
zumă, la această oră> toată activi
tatea de propagandă sportivă într-o 
asociație sportivă numeroasă, cu 
pretenții. Am aflat că secretarul 
ei este un om inimos, care trebuie 
ajutat de colectivul asociației, dar 
nu-1 putem absolvi de vina 
nu fi controlat activitatea 
boratorilor săi.

de a 
cola-

DRUMUL SINUOS AL

Am întîlnit afișe prin care ce- 
țenii sînt îndemnați să practice 
atelia, să doneze sînge, să strîngâ 
?r vechi etc., etc., acțiuni lăuda- 
ie prin ele însele. Mai puțin însă 
i citit sau admirat mijloace vi- 
ale asemănătoare privind spor- 
1. Ne-am întrebat dacă ele. au 
>t puse la dispoziție asociațiilor 
răspunsurile au fost, în mare 

rte, afirmative. Nu este mai pu- 
i adevărat că există și carențe 

drumul răspîndirii lor de la 
•urile de sector: cîteva dintre 
rsoanele întrebate nu ne-au pu- 
; indica care dintre organele su
rioare (Inspectoratul școlar, Co
tețul U.T.C. sau C.E.F.S.) este 
rsa de aprovizionare cu afișe, 
n întîlnit, însă, și cazul în care 
este 
acute
, de 
upul

mijloace de propagandă 
din punct de vedere gra- 

altfel) nu erau expuse (la 
școlar P.T.T.R.), fapt re-

AFIȘULUI SPORTIV 

zolvat în doar cîteva minute, 
în prezența noastră. Nu este vorba, 
așadar, de o treabă excesiv de 
grea, fapt probat și de afișul ce 
îndemna la combaterea sedentaris
mului expus pe ușa intrării în Li
ceul 33, sau de cele de la clubul 
Progresul și Școala generală 205, 
aflate, toate, la... vedere.

Fiindcă tot sîntem la capitolul 
propagandei sportive prin mijloace 
vizuale, trebuie să mai amintim și 
existența lozincilor. Foarte bună 
inițiativa clubului Progresul în 
această direcție: pe marginile alei
lor, la sălile de sport, în vestiare, 
pe coridoare și-au găsit locul multe 
asemenea îndemnuri concepute 
(chiar dacă nu în totalitate) cu 
bun gust. Și la stadionul Voința 
se lucra la panouri similare care 
invitau la practicarea regulată a 
sportului, la o bună comportare 
a sportivilor îa toate situațiile vie-

dar...

Vasile Bran- 
Petrea Lazăr

Bîtcă (cat. mijlocie), 
chi (cat. semigrea) și 
(cat. grea) alcătuiesc — după păre
rea sa — o formație cu șanse.

Costin CHIRIAC

BASCHET „Cupa Tîmpa", organizată la 
Brașov din inițiativa „veteranului" minl- 
baschetuiul prof. Gheorghe Roșu, a 
întrunit la start opt echipe. Clasamente : 
fetițe I: 1. Șc. sp. I. Brașov, 2. Șc. sp. 
Sibiu. 3. Șc. sp. Gheorghienl, 4. Șc. sp. 
II Brașov; fetițe H: 1. Șc. sp. Sibiu, 2. 
Șc. sp. I Brașov, 3. Șe. sp. II Brașov, 
4. Sc. sp. Gheorghienl. S-au evidențiat 
I. Biro, M. Ciclo, M. Nichita (Brașov), 
A. Selyem (Gheorghleni) la fetițe cat. 
I. M. Pall, S. Turcu, C. Solovăstru, C. 
Vucca (Brașov). G. Vitan, C. Tecușan 
(Sibiu), G. Selyem (Gheorghienl) • IN 
ULTIMA ETAPA a turului secund al di
viziei B, echipele orădene au obținut re
zultate diferite. După cum ne transmite 
corespondentul Emil Suranyi, băieții de 
la Crișul au învins pe Sănătatea Satu 
Mare cu 82—61, Iar fetele de la Voința 
au cedat in fața Științei Mediaș cu 
41—46,

BOX Timp de trei zile, 74 de tineri 
puglllștl din Cluj, Craiova, Cîmpia Tur- 
zll. Bacău. Măcin, Brăila și Galnțl au în
crucișat mănușile în cadrul tradiționa
lei competiții „Centura Dunării", organi
zată de C.J.E.F.S. Galați. Consemnăm, 
cu regret, că majoritatea sportivilor au 
pus accentul exclusiv pe „combativitate**. 
Iar arbitrajele prestate au fost de slabă 
calitate. Șt. iordache și H. Ungureanu 
au influențat direct desfășurarea unor 
meciuri, iar deciziile lor au fost în con- 
tradițlc cu realitatea din ring. Iată câș
tigători] centurilor: juniori mici: H. Si- 
șin (Dunărea Galati), N. Stoenescu (B.C. 
Galați), Șt. Hete (B C. Galați), A. Zoltan 
(Cîmnia Turzii). Gh. Bacriș (Olimpia 
Craiova). Gh. Barah (Dunărea Galați), 
S Brodea (Dunărea Galați); juniori 
mari: S. Popa (B.C. Galați), I. Gheorghe 
(B.C. Brăila), Gr. Rădulescu (Măcin).

POLO. în ultima etapă a campionatu
lui municipal s-au înregistrat următoa
rele rezultate: JUNIORI I — Dinamo — 
Rapid 4—3 (1—0, 0—2, 1—0, 2—1); C.S. 
Școlarul — Șc. sp. 2 11—5 (2—2, 0—0, 3—0, 
6—2); Progresul — Șc. sp. 1 11—4 (2—0, 
4—0, 2—! 3—3); JUNIORI II — C.S. ȘcO- 
laruf — Dlnamo 7—2 (2—0, 2—0,

£3

ții, la manifestări 
spectatorilor.

civilizate ale

★
După cum lesne 

drumul nostru în 
gandei sportive a fost destul* de*... 
sinuos. Am întîlnit cazuri în care 
nu s-a apelat de loc la mijloacele 
vizuale ca la un instrument de 
lucru folositor. Sau altele, în care 
lipsa de varietate și de atractivi- 
tate a posibilităților de convingere, 
de atragere, de impulsionare și — de 
ce nu ? — de recompensare a ce
lor eu bune rezultate constituie tot

se poate vedea, 
căutarea propa-

lor eu bune rezultate constituie ... 
atîtea lipsuri ale unui domeniu in
suficient valorificat al sportului de 
masă. Afișul, lozinca, panourile, 
vitrinele cu trofee, oglindirea si
tuațiilor din campionatele pe aso
ciație, recordurile și regulamentele 
diferitelor competiții sau progra
mele antrenamentelor și competi
țiilor sînt elemente esențiale ce tre
buie să constituie miezul unei bune

activități propagandistice la nive
lul asociațiilor sportive de orice 
gen. Un exemplu plastic în această 
direcție îl constituie cochetul club 
al tinerilor cooperatori de la Car- 
tonajul, la a cărui plăcută at
mosferă contribuie din plin și foto
montajele cu aspecte din activită
țile lor sportive, afișele expuse 
echilibrat și estetic sau adevăratul 
buletin de știri, rol jucat de gazeta 
de perete ce conține de la articole 
gen „editorial" despre binefacerile 
sportului pînă la fotografii cu gim
nastica în pauza de producție prac
ticată de salariați. Pe de altă parte, 
nu putem să nu legăm bunele re
zultate obținute pe linia turismului 
de masă de asociația sportivă Lo
comotiva de o tot atît de bună 
orientare în utilizarea mijloacelor 
propagandistice: orice salariat se 
poate ușor informa asupra acțiuni
lor turistice din anunțurile afișate 
la intrările principale în întreprin
dere și chiar la intrările în lifturi.

2—1, 1—1); COPII — C.S. Școlarul — Ra
pid 5—3 (1—0, 1—1, 2—0, 1—2); Șc. sp. 
2 — Dinamo 3—2 (1—0, 0—1, 1—0. 1—1) ; 
Progresul — Șc. sp. I 5—0 (1—0. 2 0, 
t—0, 1—0).

RUGBY A fost fixată data înttln'iriT".S- 
diționale dintre echipele militare de rug
by ale României și Franței: 27 aprilie 
1974 la Bourges. Rugbyștll militari fran
cezi vor susține înaintea acestei partida 
(30 martie, la Twickenham), meciul 
anual cu XV-le similar al Marii Britanii

SĂRITURI IN APA. Primii trei cla
sați In campionatul municipiului Bucu
rești: seniori — 1 m: I. Ilieș (Progresul), 
2 V. Nedelcu (Școlarul), 3. D. Nedelcu 
(Școlarul); 3 m: 1. I. Dieș, 2. D. Nedelcu, 
3. V. Clupltu (Progresul); platformă: 1. 
Ilieș, 2. V. Bastar (Școlarul), 3. V. Clu- 
pitu; senioare —T m: 1. Melania Decu- 
seară (Progresul), 2. Elena Clrstică (Pro
gresul), 3. Georgiana Săcăleanu (Școla
rul): 3 m: 1. M. Decuseară, 2. Mihaela 
Atanasiu (Școlarul), 3. G. Săeăleanu; 
platformă: 1. Decuseară, 2. Atanasiu, 3. 
Cîrstlcă. Cu acest prilej, o serie de ti
neri săritori de la Progresul (antrenor — 
Pantellmon Decuseară) și-au făcut debu
tul in activitatea competițlonală.

SCRIMA. In ziua de 18 decembrie, ora 
14,30, va avea loc la sediul Consiliului 
national pentru educație fizică șl sport, 
ședința lărgită a Comitetului federal. 9 
Programele campionatelor naționale de 
juniori și cel al finalei competiției „Cupa 
speranțelor** au fost stabilite după cum 
urmează: 19—20 dec.: campionatele de 
Juniori (în prima zl probele de floreta 
băieți și sabie, iar a doua zl. floreiă- 
fete și spadă): 21—22 dec. : Cupa speran
țelor (în aceeași ordine).

TENIS Un lot ds patru jucători de 
tenis au făcut deplasarea la Sofia, pen
tru a lua parte la un concurs internațio
nal pe teren aceperit care'se desfășoară 
în capitala Bulgariei. în aceste zile. El 
cuprinde pe: ionel Sântei, Traian Marcu< 
Florin Manea șl Sorin Orășanu.

Este necesară o restructurare a Diviziei B de rugby
Se afirma, și pe bună dreptate, 

în larga dezbatere organizată de 
ziarul nostru în luna februarie: 
„campionatul secunzilor este prea 
diluat, neconcludent — cifra de 
39 de formații ni se pare prea 
mare față de posibilitățile și forțele 
actuale din lumea balonului oval“.

De atunci, s-a scurs returul cam
pionatului 1972—1973, precum și 
prima parte a actualei ediții. S-a 
schimbat ceva în acest răstimp ? 
Din păcate, foarte puțin.

Numărul formațiilor (împărțite în 
patru grupe) a rămas același, ceea 
ce nu oferă campionatului consis
tența necesară. Dacă echipele din 
seria I-a și a Il-a au posibilitatea 
să susțină 22 de meciuri, activita
tea celor din seriile celelalte este 
redusă aproape la jumătate. Or, 
lipsa de jocuri influențează direct 
și asupra creșterii calitative. Să nu 
uităm că fiecare cîștigător de se
rie este o candidată la Divizia A, 
unde disputele au, oricum, o va
loare mult mai ridicată. Este de 
ajuns să amintim că, spre exemplu, 
Precizia Săcele (actuală lideră a se
riei a III-a) 
fost victime 
promovat în 
Năvodari și 
stituie, anul 
cite). De aceea, propunem ca Divi
zia B să fie restructurată, în așa 
fel încît să reprezinte cu adevărat 
o treaptă în promovarea valorilor. 
Două serii a cite 12 echipe, împăr
țite pe criterii geografice, ar oferi, 
credem, un cadru mai bun de în
trecere, urmînd ca promovarea să 
se facă fără nici un fel de baraj. 
Celelalte formații ar urma să par
ticipe în campionatele județene. De
sigur, măsura nu poate fi aplicată 
odată cu reluarea campionatului. 
Dar, facem propunerea acum, la 
încheierea turului, pentru a se 
avea timpul necesar de studiu și a 
se lua măsurile corespunzătoare. 
Numai avînd un eșalon secund 
mai puternic putem pretinde și o 
dezvoltare generală superioară spor
tului cu balonul oval.

și C.S.M. Suceava au 
sigure atunci cînd au 
primul eșalon (Chimia 
Agronomia Cluj con- 
acesta, excepții feri-

JOCURI DISPUTATE 
ÎN CONDIȚII IMPROPRII

Ceea ce mai nemulțumește 
privința activității care se desfă
șoară la nivelul echipelor de Di
vizie B este modul cum înțeleg sâ

în

sprijine unele cluburi și asociații 
echipele ce le patronează. Există, 
ca să oferim doar două exemple, 
încă puține terenuri corespunză
toare — chiar și jocurile oficiale 
se desfășoară în condiții improprii, 
într-un deplin anonimat —, forma
ții fără antrenori calificați (Alba
tros Eforie Sud, Ideal Cernavodă, 
U.R.A. Tecuci, Dacii Sibiu, Electro- 
putere Craiova, Știința II Petro
șani). Un exemplu pozitiv îl pot 
oferi doar Rapid, Olimpia, Construc
torul București, Constructorul Bu
zău, Precizia Săcele, ca și zona 
Constanței, unde preocupările pen
tru rugby sînt evidente și încunu
nate de succes. Nu putem spune 
același lucru despre Suceava care, 
după o perioadă de efervescență, 
a intrat pe un făgaș ce nu preves
tește nimic bun.

Iată noi argumente pentru a pro
pune ca Divizia B să capete formă 
și conținut în concordantă cu ce
rințele actuale ale dezvoltării miș
cării rugbystice.

De aceea, solicităm intervenția 
hotărîtă a forului de specialitate, 
pentru care activitatea Diviziei B 
rămîne, după părerea noastră, o 
problemă nerezolvată.

Emanuel FÂNTANEANU

1. RAPID
2. Olimpia
3. Constructorul
4. S.N. Oltenița
5. A.S.E.
G. Dunărea Giurgiu
7. Aeronautica
8. Arhitectura
9. Petrochim. Pitești

10. Tînărul P. Ploiești
11. Oțelul
12. Politehnica

1. CIMENTUL Med.
2. Constructorul C-ța.
3. I.T.C.
4. Chim, n Năvodari
-----------C-ța.

Constanța
Constanța
Constanța

Seria I
11 10 0
11 10 0 

9 0
6 1
6 1
5 1
5 1
4 0
4 0
3 0
2 0
0 0

ii
11
11
ii
11
11
ii
11
11
ii
II-a

11 9 1 1
10 8 1 1 201— 38 27
10 7 1 2
10 7 0 3
115 “
11 4
10 4
11 3
11 3
11 3
11 2 0 9
11 2 0 9

151—132
93—105
72—253
65—257

271— €5 30

1 5
1 6
1 5
1 7
1 7
1 7

147— 55 23 
185— 54 24 
123— 35 22 
93—121 
76—144 
70— 89 
43—156 
89—167 
84—297 
24—113

5. C.F.R.
6. Voința
7. Portul
8. Dacia
9. Șc. sp. II C-ța

10. Farul II Constanța
11. Albatros Eforie Sud
12. Ideal Cernavodă*)

•) Ideal este penalizată pentru o ne- 
prezentare.

Seria a III-a
1. CONST. Buzău 6 ......................
2. Minerul G. Humorului 6
3. Ancora Galați
4. C.S.M. Suceava
5. Agronomia lași

. 6. U.R.A. Tecuci
7. C.S.M. lași

Seria

20
19
18
18
18
15
14

6 
3
3
3
2
1
1

o o
1 
o 
o
2 
1
0

2 
3
3
2
4
5

114- 15
34— 32
50— 30
73— 29
31— 50
22— 60
29—122

1Ș
13
12
12
12
9
9

a 1
1. PRECIZIA Săcele
2. C.F.R. Brașov
3. Șoimii Sibiu
4. Dacii Sibiu
5. Minerul Lupeni
6. Electroputere Crv.
7. Șc. sp. Timișoara
8. Știința n Petroșani

7
5
44
3
3
1
0

o 
1 
0 
o
1 
0 
o
0

o
1
3
3
3
4
6
7

200— 21
200— 29
62— 125
S3— 83

113— 52
63— 62
72—123

7—255

21
18
15
15
14
13
9
7

au Început Înscrierile pentru cursurile
DE FORMARE LA SPORTURILE AERANAUTICE

A

(Urmare din pag. 1)

tințetor și deprinderilor necesare unui 
zburător. Al treilea criteriu — studiile 
— include întreaga gamă a rețelei de în- 
vățămînt. Se pot înscrie absolvenți de 
liceu, de școli profesionale, iar cei mal 
tineri dintre candidați pot fi absolvenți a 
opt clase (cu condiția să urmeze în con
tinuare cursurile unei școli). In acest 
fel, sporturile aeronautice sînt accesibile 
tinerilor cu diferite grade de pregătire, 
scopul principal rămînind depistarea 
celor talentați, apți pentru performanță.

— Pentru cei care vor trece prin 
„barajul" acestor criterii ce va urma?, 

— întrucît vor intra într-un domeniu 
nou, necunoscut, este necesară o adap
tare gradată la condițiile și imperativele 
acestor sporturi. Aceasta se va face

cursuri, mai iutii teoretice, apoi practice, 
urmate tie examinări riguroase, fiecare 
etapă constituind un criteriu de selecție. 
Această activitate, nespectaculoasă la pri
ma vedere, eșalonată pe o durată mal 
îndelungată de timp, oferă in final (celor 
ce iți vor pune in valoare aptitudinile 
și seriozitatea în pregătire) satisfacția de 
a obține brevetul de parașutist sau pilot 
sportiv, primul pas pe drumul perfor
manței. Urmează concursurile și, în ra* 
port cu rezultatele realizate, distincțiile 
sportive. Bineînțeles, drumul e lung șl 
anevoios, dar cu certitudine, după ani 
de muncă asiduă, de luptă cu ei înșiși, 
mulți dintre tinerii ce abia acum fac 
cunoștință cu zborul vor ajunge dețină
tori ai insignei de aur cu diamante a 
Federației Aeronautice Internaționale, 
încununare a eforturilor lor și mîndrie 
a noastră, a celor care-i pregătim.

CUM SIMT PREGĂTITE CENTRELE DE ÎNCHIRIERE?
(Urmare din pag 1)

Ioscști mai multe zile prețuri
le devin rtiai mici. închiriind ma
teriale și echipament la sume ac
cesibile, clubul a realizat în 
anul 1972 venituri de peste 20 000 lei, 
iar pînă la 31 octombrie a.c. a reali
zat 26 870 lei. Cu o parte din acești 
bani s-au și îmbogățit sortimentele 
de articole care vor 
poziția amatorilor de 
lui sezon rece.

fi puse la dis- 
sport în actua-

...Șl LA CABANELE
Cetățenii care se încumetă să urce 

la Cota 1400, Piatra Arsă, Poiana 
Izvoare, Babele, Poiana Stînei și alte 
cabane din Bucegi, vor avea plăcuta 
surpriză de a găsi la cabanierii res
pectivi lucrurile dorite pentru a schia 
sau a se întrece pe pîrtiile de săniuțe 
din împrejurimi. Tovarășul Dumitru 
Chiroiu, director adjunct al O.J.T.- 
Prahova, ne spunea că, în curînd, vor 
fi dotate cu astfel de materiale și 
echipament toate cele 16 cabane pe 
care le are 
vul Bucegi. 
va deschide 
pere situată lîngă hotelul Palas, el 
deservind atît pe turiștii străini, cît 
Și pe

DIN BUCEGI

în administrare în Masi- 
Un astfel de centru se 
și la Sinaia, într-o încă-

cei români.
CÎND PRETURILE SINT... 

NECOMPETITIVE
centru de închiriere are la Si- 
și Cooperativa meșteșugărească

In inventarul lui figu-
Un 

naia 
„Prestarea", 
rează 10 perechi de schiuri, 4 hano
race, 15 perechi de bocanci, 10 să
niuțe (unele deteriorate), 16 perechi 
de ghete de patinaj (mai mult pentru 
adulți) și alte infime cantități de ma
teriale și echipament necesare pen
tru practicarea sporturilor de iarnă. 
Am aflat de la responsabila centru
lui, Marta Negrescu, că a înaintat un

necesar de materiale conducerii coo
perativei, dar după cum afirma dinsa 
„nu se prea face vînzare". Aveam 
să aflăm imediat și motivul pentru 
care cetățenii ocolesc acest centru; 
aci, beneficiarul plătește 7 lei pe zi 
o pereche de schiuri, 8,50 lei pentru 
un hanorac și 3,50 lei pentru o pe
reche de pantaloni de schi. Să recu
noaștem că prețurile sînt... necompe
titive în comparație cu celălalt centru 
de închiriat și, în această situație, 
clientul este atras, în mod firesc, de 
centrul clubului sportiv orășenesc 
unde poate întrebuința, ca să dăm un 
exemplu, schiurile pe o perioadă du
blă pentru aceeași sumă.

VARA DESCHIS, DAR IARNA?
O firmă în plin centrul orașului 

ne-a atras atenția că A.S. Bucegi în
chiriază materiale și echipament spor
tiv. Ajungînd la sediul respectiv, 
mare ne-a fost mirarea cînd am vă
zut că ușa magaziei sportive era ză
vorită cu Un lacăt. Mai tîrziu ne-a 
dat explicațiile cuvenite ing. Dumitru 
Iordache,' membru al consiliului aso
ciației sportive Bucegi : „De circa o 
lună am fost nevoiți să închidem 
centrul, inirucît nu mai are cine să 
se ocupe de această treabă. Urmează 
să angajăm la O.J.T. un om care să 
se ocupe (printre altele) și cu buna 
funcționare a centrului de închiriat 
materiale. Să sperăm că vom reuși 
să găsim un animator ai

Prin urmare, totul este 
niul probabilității, ceea ce 
mină să credem că acest 
se va redeschide în curînd, deși am 
vrea să fim contraziși de fapte...

BAZELE SPORTIVE : MAREA DILEMĂ 
A TURIȘTILOR

Din rîndurile de mai sus reiese 
clar că la Sinaia există suficiente 
surse de alimentare cu materiale și 
echipament sportiv. Dar, vizitatorii

sportului”. 
de dome- 
ne deter- 
centru nu

credincioși și constanți ai acestei sta
țiuni montane s-au plîns că nu au 
posibilitatea să facă sport în bune 
condițiuni, că organele locale le ofe
ră un anemic program competițional. 
De altfel, o serie de tineri și vîrst- 
nici cu care ne-am consultat înainte 
de a pleca din București aveau ace
leași temeri și pentru actualul sezon. 
De aceea, l-am rugat pe tovarășul 
Paul Popa, președintele clubului spor
tiv orășenesc, să ne înfățișeze tabloul 
diverselor concursuri rezervate atit 
vizitatorilor ocazionali, cit și amatori
lor de mișcare din localitate. „Vom 
amenaja, ne-a spus gazda, în colabo
rare cu toți factorii interesați, pati
noare naturale pe terenurile de volei 
și fotbal de la Voința și Carpați. Au 
fost puse la punct pîrtiile simple de 
schi din cartierele Izvor și Furnica, 
unde există și tele-schiuri. Pe am
bele pîrtii vor funcționa școli de ini
țiere, cursurile fiind conduse de foștii 
sehiori de performanță Mihai Bucur, 
Dan Focșăneanu și Dorel Barna. Pe 
două-trei străzi în pantă și ferite de 
pericolul accidentelor nu se va 
mai da cu sare, ele fiind des
tinate găzduirii concursurilor de 
săniuțe. în calendarul competi
țional al clubului nostru figurează 
concursuri duminicale de schi, patinaj 
și săniuțe, rezervate tuturor catego
riilor de concurenți din oraș și din 
alte localități. Pirtia de schi Cota 
1 400—Sinaia, cu telecabină, va sta la 
dispoziția turiștilor, ea avînd refugiile 
necesare bunei desfășurări a acțiuni
lor de agrement", a conchis interlo
cutorul.

Așadar, vești bune. Vremea se
anunță favorabilă, astfel încît iniția
torii acestor frumoase proiecte se
pare că vor avea posibilitatea să 
ofere, după cum ne-a declarat la 
părțire președintele clubului, și 
plăcute surprize celor care și-au 
în gînd să-și petreacă o parte 
timpul liber la Sinaia.

se

des- 
alte 
pus 
din
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Sîntem în plină desfășurare a LUNII CADOURILOR!
Magazinele comerțului de stat, bine aprovizionate, vă așteaptă

Nu lăsați pe miine ce puteți face astăzi. 
Alegeți chiar acum CADOUL PREFERAT! (7514)
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AVANTAJUL TERENULUI E DETERMINANT
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începere de la .
la sediul F.R.F., ședința de analiză 
a desfășurării primei părți a cam
pionatului republican. Participă 
toți antrenorii principali ai celor 
18 formații din primul eșalon di
vizionar, precum și cei care răs
pund de pregătirea echipelor de 
tineret-rezerve.

Reamintim că astăzi se încheie 
și ultima etapă a cursului de per
fecționare cu antrenorii restanțieri 
din grupele de clasificare A și B, 
care nu s-au prezentat la sesiunea 
din vara acestui an.

decembrie 1973, cu 
ora 9, va avea loc,

JUCĂTORI PITEȘTENI 
LA TRATAMENT

LA BĂILE FELIX
după terminarea thru- 

grup 
su- 
se- 

: la

în sfîrșit, Petre Victor înscrie și bucureștenii cîștlgă, acasă, cu 1—0 I Punctele planificate s-au realizat... Fază 
din meciul Autobuzul — Tractorul Brașov. Foto : Vasile BAGEAC

imediat
lui campionatului, Juni, un i 
de jucători piteșteni care au 
ferit traumatisme în decursul 
zonului de toamnă, au plecat 
Băile Felix pentru două săptă- 
mîni de tratament. Este vorba de 
Dobrin, Troi, Ivan, Pigulea, Roșu 
și Cîrstea. După terminarea sesiu
nii de examene din iarnă, alți ju
cători piteșteni, studenți la Insti
tutul pedagogic din localitate, 
pleca la tratament.

vor

Final de sezon șl la Divizia B. Cele 
54 de formații, cu aspirații mai mari 
sau mai mici, cu gîndul la promova
rea în primul eșalon sau la evitarea 
retrogradării, au ajuns la jumătatea 
competiției. A fost, desigur, o între
cere mai dură, mai pretențioasă, cu 
solicitări în plus, pentru că și aici, 
ca și la „A", a sporit numărul par
ticipantelor. în acest campionat s-au 
angajat în întrecere 54 de echipe, a- 
dică un important plus cantitativ. în 
ceea ce privește calitatea fotbalului 
practicat, sînt, însă, multe de făcut. 
Spunem aceasta avînd în vedere evo
luția modestă a unor echipe ca Pe
trolul Moinești, Otelul Galați, Vic
toria Roman, Carpați Brașov, Mine
rul Moiru, Celuloza Călărași, Autobu
zul, Minerul Cavnic și, surprinzător, 
Progresul București, Progresul Brăila, 
Dunărea Giurgiu, C. F. R. Timișoa
ra, Metalurgistul Cugir, formații cu 
atîția ani de stagiu în acest eșalon 
și chiar în Divizia A (cazul Progre
sului și C.F.R. Timișoara).

Etapa a XVII-a, ultima, disputată 
duminică, n-a făcut altceva decît să 
confirme niște lucruri de mult cu
noscute. La „B“, avantajul terenului 
e determinant. în prima serie, gaz
dele au cîștigat 16 puncte și au pier
dut doar două, realizînd un golave
raj de 16—3 ! în seria a II-a, dife
rența este și mai categorică t 17—1, 
golaveraj 27—4, iar în seria a IlI-a

tot 17—1 la puncte și 18—2 Ia gola
veraj. Și dacă tragem linie și adu
năm, bilanțul nu acceptă nici 
fel de replică : 50—4 p în favoarea 
gazdelor și 61—8 golaverajul ! „Ma
rile performere" ale acestei etape, a- 
dică echipele care au zmuls cele pa
tru puncte sînt Metalul Plopeni (sur
prinzător, meci egal tocmai la Sucea
va), Gloria Buzău (lidera seriei I, 
de care Constructorul Galați nu a 
putut să treacă), Șoimii Sibiu (o altă 
candidată la promovare, care a fă
cut 2—2 la Oltenița) și Minerul Cav
nic (egal, după un meci slab, la A- 
rieșul Turda).

Factura jocurilor, în unele cazuri 
bună, în altele slabă. Un arbitru re
putat, care a văzut mult fotbal, Gh. 
Limona, apreciază jocul C.S.U. Ga
lați — Viitorul Vaslui ca bun, în
deosebi evoluția studenților și disci
plina de pe teren. Dar tot Ia Galați, 
portarul Ionescu (Constructorul) n-a 
găsit vinovați pentru punctul pierdut 
în fața Gloriei Buzău decît pe... ar
bitri, pe care, fără jenă, i-a ame
nințat și insultat, cum menționează 
observatorul federal. Și fiindcă sîn- 
tem la acest capitol al disciplinei, 
să ne oprim puțin și asupra meciului 
de la Anina : Minerul — Olimpia 
Satu Mare. „Teren greu, aproape im
practicabil, zăpadă de o palmă, ploa
ie" — consemnează în raportul său 
arbitrul Fr. Coloși. Minerul a învins

un

’.C.
(Urmare din pag, 1)

rea. Nu am reuțit un joc bun, Ia ni
velul recunoscut al echipei, datorită 
insuficienței concentrări, care s-a 
observat mai cu seamă în efectua
rea preluărilor din serviciu. Deși eșe
cul este pus în seama ridicătoarelor,

cred totuși că vina lor este doar 
aparentă, pentru că la o preluare așa 
de deficitară nici nu puteau face 
mai mult. Apoi, să nu uităm că ne-a 
lipsit o jucătoare de bază (Luxa 
RacoviȚan) și că în (' 
precedentă â trebuit să 
normele de control, care 
obosit"!

după-amiaza 
i susținem 
: ne-au cam

POPICE FINICA SIMA (Voința Mediaș);

„AM EVOLUAT SIB NIVELUL POSIBILITĂȚILOR REAEE"
FINICA SIMA (Voința Mediaș) ! 

„Sîmbăta trecută am cîștigat acasă 
un meci de mare luptă cu Hidro
mecanica Brașov, mai mult datorită 
faptului că oaspetele trec, ca și noi, 
printr-un declin de formă. Luni am 
întîlnit, tot pe teren propriu, în- 
tr-un meci restanță, formația C.S.M. 
Reșița, în fața căreia am fost nevo
ite să cedăm. Cu excepția Firuței 
Bocăzar, 
velul posibilităților 
oboseala fizică și 
mentul principal

toate am evoluat sub ni- 
noastre reale, 

nervoasă fiind ele- 
care ne-a micșorat

precizia în aruncări. în meciul de 
luni, reșițeanca Gertrude Apro a de
monstrat că, atunci cînd acționezi cu 
siguranță, poți depăși granița celor 
400 p.d. și pe arene mai puțin fa
miliare. Prin urmare, la noi, este 
vorba de o insuficientă pregătire fi
zică și țehnică, fapt de care ne fa
cem cu toate vinovate. Dacă nu vom 
asculta sfaturile antrenorului și nu 
ne vom mobiliza la maximum în 
procesul de instruire, va rămîne pe
ricolul de a pierde puncte prețioase 
pe arena proprie". •

po lider cu 2—1, dar o parte din pu
blic, consemnează tot arbitrul, a fost 
recalcitrant, lipsit de obiectivitate, iar 
unii au aruncat cu bulgări de zăpadă 
în arbitrii și jucătorii oaspeți. Ce au 
mai vrut acești huligani ? Echipa gaz
dă a învins, arbitrii au fost dintre cei 
mai buni : Fr. Coloși, Gh. Popovici 
și I. Dancu (toți din București), bri
gadă de Divizia A. Poate că, în 
această iarnă, cei în cauză, adică in- 
disciplinații, și alții ca ei, vor reflec
ta asupra comportării, dacă vor să 
mai vadă meciuri la ei acasă și în 
primăvară !

Turul de 
O analiză 
comportării 
și timp. Dar o vom face. Să eviden
țiem acum performanța celor trei for
mații, Gloria Buzău, Chimia Rm. Vii- 
cea și Olimpia Satu Mare, liderii ce
lor trei serii. Dacă poziția deținătoa
rei „Cupei României" nu surprinde, 
avîntul buzoienilor spre Divizia A, și 
pasul important făcut de sătmăreni 
merită toate laudele. După ele, se cu
vin a fi remarcate ’evoluțiile forma
țiilor C.S.M. Suceava, Știința Bacău, 
Metalul Plopeni. Șoimii Sibiu, Flacăra 
Moreni, Metalul Drobeta, Tractorul 
Brașov, F.C. Bihor. Unirea Arad, 
U.M. Timișoara, Victoria Cărei. O 
frumoasă surpriză, comportarea noi
lor promovate, aflate după 4tum se 
vede, în lupta pentru întîietate. Dar 
sînt și echipe care au venit din Divi
zia C însă fac cu greu față întrecerii : 
Victoria Roman, Carpați Brașov, Mi
nerul Motru, Minerul Cavnic. Dar ce 
se întîmplă cu Dunărea Giurgiu, cu 
Gloria Bistrița sau cu C.S. Tîrgoviște, 
care, duminică, au pierdut la scoruri 
astronomice : 0—8, 0—7 și, respectiv, 
1—6 ? Ca să nu mai vorbim că alte 
formații, cu nume cunoscute, se zbat 
în coada clasamentului.

în încheiere, un subiect de medi
tație pentru federație. Cu sau fără 
avizul medicului, juniorii continuă să 
fie schimbați după primele minute de 
joc, unii trebuind să suporte — moral 
— și un verdict medical, deși acciden
tul nu este real. Autobuzul și Trac
torul Brașov — de pildă — i-au 
schimbat pe juniorii Mirea și Dumi- 
trică în min. 4 și, respectiv, S. Și a- 
tunci de ce să mai continuăm cu a- 
ceastă formalitate? Mai bine să lăsăm 
ca valoarea să-și spună singură cu- 
vintui. Dumitru, Dobrin, Bălăci, 
Rișnifă, Pleșoianu, Leac (Unirea 
Arad), Hurloi etc. au debutat in pri
mele echipe fără a fi impuși de un 
regulament. Iată un aspect ce merită 
a fi analizai temeinic !

campionat s-a încheiat, 
mai amănunțită asupra 

echipelor necesită spațiu

TIR DUMITRA MATEI (Dinamo):
SUCCESULUI - ANTRENAMENTE DE„CHEIA

DUMITRA MATEI (Dinamo) : „Am 
devenit campioană a Capitalei și 
recordmană de junioare la pușcă cu 
aer comprimat (38S p) și sînt deose
bit de fericită că am reușit o ase
menea performanță. Mă voi strădui, 
printr-o muncă serioasă la antre
namente, să mențin nivelul bunelor 
rezultate. Respectarea întocmai a in
dicațiilor antrenorului meu de Ia 
clubul Dinamo, Viorel Manciu, care

CALITATE"
o munca intensă lapretinde 

orele de 
te maximă, precum 
cărui 
trăgaci mi-au adus recordul. Astfel 
am reușit, de pildă, la acest concurs 
al Capitalei să nimeresc 29 de decari. 
M-am convins și de data aceasta că 
rezultatele bune se pot obține numai 
după antrenamente de calitate".

mereu
pregătire și conștiinciozita- 

. și studiul fie-
„foc“ înainte de a apăsa pe

SEZONUL ALB A ÎNCEPUT!
Pentru amatorii sporturilor de iarnă, ÎNTREPRINDEREA DE 

TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, organizează 
excursii pe itinerariile :

1. BUCUREȘTI — SINAIA — PREDEAL
— cu plecări din cartierele :
TITAN — Complex A.9. — rest. Miniș
BERCENI — B-dul Metalurgiei — centrala telefonică
GIULEȘTI — B-dul Constructorilor — intersecție cu Șoseaua 

Jiulești — Complex Comercial.
FLOREASCA — Strada Glinka — Oficiul PTTR nr. 30 
DRUMUL TABERII — Cinematograful Favorit 
GRIVIȚA — Calea Griviței — intersecția cu B-dul 1 

aurantul Grivița.
PIAȚA PALATULUI R.S.R. — Restaurantul Cina

la prețul de 67 lei
2. BUCUREȘTI — SINAIA — PREDEAL — POIANA
— cu plecare din cartierele :
DRUMUL TABERII — Cinematograful Favorit
GRIVIȚA — Calea Griviței — intersecția cu B-dul 1 

aurantul Grivița.
PIAȚA PALATULUI R.S.R. — Restaurantul Cina 

prețul unui bilet 77 Iei
3. BUCUREȘTI — PITEȘTI — C.LUNG MUSCEL — 

OINĂ cu plecare din :
PIAȚA PALATULUI R.S.R. — Restaurantul Cina

la prețul de 77 lei
4. BUCUREȘTI — VĂLENI — CHEIA ; cu plecarea 
DRUMUL TABERII — Cinematograful Favorit

la prețul de 65 Iei
Plecările au loc în fiecare duminică la ora 7,00 iar

uleiului ce se achită DIRECT LA AUTOCAR este inclus și un 
lejun.

Informații suplimentare, la filialele de turism din Calea Victoriei 
100 și B-dul Republicii nr, G8, telefon 15.74.11 ; 14.08.00,

Mai, res-

BRAȘOV

Mai, res-

CABANA

din :

în costul

(7456)

ALIEM ȘI-A
RELUAT ANTRENAMENTELE
După cum se știe, atacantul de 

la Steaua, Aelenei care a su
ferit mai de mult o dublă fractu
ră, și-a reluat de curînd antre
namentele. De citeva zile el a în
ceput și lucrul cu mingea, fiind 
deci restabilit.

în cadrul suitei de probleme dez
bătute cu ocazia recentei consfă
tuiri a antrenorilor din centrele 
de juniori și copii, ne propunem, 
astăzi, un subiect care, în esență, 
reprezintă corolarul activității des. 
fășurate, într-o anumită perioa
dă, pentru formarea schimbului 
de mîine i promovarea.

Prin conținutul său, acest veri
tabil „moment al adevărului" pe 
drumul greu al afirmării sporti
ve are un caracter permanent se
lectiv, lucru care presupune o 
multitudine de praguri, în fața că
rora au loc confruntări, mai mici 
sau mai mari, între posibilitățile 
tînărului jucător și aspirațiile sale. 
Depășirea acestor praguri este 
condiționată nu de succesiunea 
cronologică a etapelor procesu
lui de instruire-educație, ci de 
VOLUMUL DE ACUMULĂRI DO- 
BlNDITE, raportate la cerințele 
tot mai mari, mai complexe, 
treptei imediat superioare.

Pe de altă parte, acțiunea 
promovare, efectuată la capătul 
unor etape principale de pregă
tire, mai ales aceea situată la gra
nița către seniorat, constituie una 
din formele cele mai caracteristi
ce de manifestare a personalității 
antrenorului. Și nu este cu nimic 
exagerat cînd se afirmă că de mo
dul cum acesta — antrenorul, pe
dagogul — reușește să se încadre
ze în baremul de condiții impuse 
de saltul calitativ al promovării, 
depinde în cea mai mare măsură 
succesul acțiunii în sine, realiza
rea tînărului jucător pe scena 
performanței fotbalistice. Spunînd 
„condiții" ne referim, în primul 
rînd, la ceea ce numim în mod 
obișnuit curajul antrenorului de a 
promova — evident nu după cri
terii sentimentale sau la voia în- 
tîmplării — și îndeosebi la 
gerea momentului cel mai 
vit care să dea garanția 
și a consolidării ulterioare 
ziția superior cîștigată în 
zarea valorilor. Exemple care 
confirme asemenea afirmații avem 
destule. Citeva dintre ele ni se 
par mai reprezentative, pentru că 
scot în evidență n.eritele pedago-

ale

de

alc- 
potri. 

reușitei 
pe po- 
ierarhi- 

să

gice ale unor tehnicieni și 
sonalitatea colectivă a unor 
buri care și-au făurit o adevăra
tă tradiție în această privință, adu- 
cînd o importantă contribuție la 
augmentarea fondului de jucători 
de elită al fotbalului nostru. Și 
spunînd acest lucru ne gîndim la 
antrenbri ca Ilie Oană, 
Ionescu, V. Stănescu, N. 
trescu, C. Teașcă, St. 
N. Proca și la cluburi 
Universitatea Cluj, Petrolul, 
namo, F. C. Argeș, Steagul 
U.T.A. și Progresul București.

Așadar, curaj, încredere în posi
bilitățile unor jucători și oportu
nitate în realizarea promovării în 
condiții optime. Acesta ar fi, să zi
cem, principalul aspect de conți
nut al problemei în discuție care, 
după cum bine se poate observa, 
angajează numai antrenorii 
mațiilor de seniori nu și pe 
din centrele de juniori și 
cei ce-și aduc rodul muncii 
în pragul afirmării.

Care este însă părerea acestor 
tehnicieni, de regulă ignorați 
tunci cînd este vorba de 
tatea strădaniei lor sau de 
noașterea meritelor 7 Citeva 
nii, culese cu ocazia 
antrenorilor din centrele de 
ne-au sugerat imaginea unei 
lități puțin îmbucurătoare, 
crescut 10—11 juniori buni, 
Carol Chendi (Metalurgistul Cugir). 
ne-am chinuit cu ei ani de-a rîn- 
dul și am sperat în viitorul lor. 
Iluzii însă, pentru că la alcătui
rea primei formații s-a apelat tot 
la jucători din afară, cu pretenții 
materiale mari, care au adus echi
pa pe ultimul Ioc în clasament. 
Și atunci ce am rezolvat 
C.S.M. Reșița, declară prof, 
cea Roșu, aproape că nici nu 
sens să te mai frămînți cu 
marea unui 
vă( atîta vreme cît clubul recurge 
la „import" sacrificînd pentru asta 
chiar și o parte din fondurile ce 
revin centrului de copii și juni
ori". O situație similară este și la 
F. C. Constanța unde, în cei opt 
ani de la înființarea centrului de 
fotbal nu a fost promovat în echi

Traian 
Dumi. 

Coldum, 
ca Rapid, 

Di- 
roșu,

for- 
aceia 
copii, 
pînă

a- 
finali- 

recu- 
opi- 

consfătuirii 
fotbal 

rea- 
„Am 

spune

„La 
Mir

are 
for- 

jucător de perspecti-

pa de seniori decît un singur» 
jucător de valoare, Rădulescu, și 
acesta transferat apoi la Sportul 
studențesc! „Noi muncim, afirmă 
prof. C. Țapu (Piatra Neamț), 
creștem valori, dar trecerea spre 
eșalonul seniorilor o efectuează 
alții, care țin sau nu seama de 
produsele muncii noastre. Aceasta 
face ca, de bele mai multe ori, ac
tivitatea acelora care lucrează pen
tru făurirea schimbului de mîine 
să fie nestimulativă, fără perspec
tivă".

Și exemple ca acestea, în care 
promovările sînt fie ignorate, fie 
— în cel mai bun caz — deter
minate de conjunctură, există îiș 
număr foarte mare la toate eșa
loanele competiționale. Ele atestă 
o stare de lucruri dăunătoare dez
voltării însăși a fotbalului nostru 
și constituie efectele unor prac
tici în care colaborarea, atît de 
necesară, dintre antrenorii cen
trelor de copii și juniori și cei ai 
formațiilor de seniori este ca și 
inexistentă.

Mihai IONESCU

IN ATENȚIA ClȘTIGĂTORILOR 
DE LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO

DIN 11 DECEMBRIE 1973
• Depunerea oiletelor ^....„„uoare 

se va face pînă în ziua de sîmbătă 
15 decembrie a.c., la ora 13, în ora
șele reședință de județ și pînă în 
ziua de vineri 14 decembrie a.c.. la 
ora 13, în celelalte localități.

• Omologarea premiilor se va 
efectua miercuri 19 decembrie 1973.

• Tragerea Loto de'mîine va fi te
levizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 
18.05. Astăzi, este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor !

GENERAL DE PREMII :
leidin care 427.902

ÎNCEPE DE LA... TUȘĂ!
Stagiunea fotbalistică s-a închis 

duminică, odată cu disputarea ul
timei etape a turului Diviziei A.

A fost un final calm, cu rezultate 
normale („1“ pe toată linia), cu ar
bitraje, în general, bune, cu com
portări corecte ale jucătorilor, deși- 
în fiecare din cele 9 meciuri — ei 
s-au angajat ferm în lupta pentru 
victorie, importantă pentru un țel 
sau altul. Căci, și la fotbal, bunul 
gospodar adună bob cu bob, pentru 
a intra în iarnă cu cit mai puține 
griji...

Liderul, Universitatea Craiova, a 
și reușit acest lucru, datorită rezul
tatelor directe și... indirecte. Refe- 
rindu-se la meciul cu Petrolul, 
conducătorul jocului, Grigore Bîr- 
san, își exprimă satisfacția față de 
conduita jucătorilor și, tnai ales, a 
lui Deselnicu și Crîngașu, „ care și- 
au onorat banderolele de căpitani 
de echipă". După ce, cu o săptă- 
mînă înainte, ne întrebasem „Ce se 
intimplă cu Deselnicu referin- 
du-ne la nervozitatea lui din teren, 
iată că acest jucător este dat ca 
un exemplu de disciplină, ceea ce 
nu poate fi decît în favoarea lui 
și a echipei. La capitolul disciplină, 
Craiova a marcat un punct prețios 
și prin antrenorul ei, C. Cernăianu, 
care, la un joc nu lipsit de difi
cultate, a renunțat la una din pie-

sele de bază ale formației, la Boc, 
care pare că iar nu vrea să înțe
leagă obligațiile ce-i revin, sub 
toate aspectele, în procesul de in
struire, de menținere și creștere a 
formei sportive.

Cercetînd foaia de arbitraj a lui 
Grigore Bîrsan, ne-au atras atenția 
cuvintele de laudă pe care le adu
ce acesta la adresa celor doi tu- 
șieri : Teodor Trofin și Victor Fa- 
ladescu. „Dacă mi-am putut înde
plini sarcinile — scrie Grigore 
Bîrsan — aceasta s-a datorat și ex
celentei colaborări cu arbitrii de 
linie, care au semnalizat totul, o- 
perativ, fără greșeală". Intr-adevăr, 
nu e deloc minor rolul tușierilor. 
Dimpotrivă, de atenția, corectitudi
nea și promptitudinea semnalizări
lor lor depinde, de multe ori, soar
ta arbitrajului și a meciului. Și 
ar putea fi amintite destule cazuri 
cînd arbitrii de centru „au fost dați 
peste cap" tocmai de ajutoarele lor 
de la tușă, trăgînd ponoasele pen
tru greșelile acestora.

Și partida de la Pitești, cu atî- 
tea implicații pentru clasament, se 
poate înscrie printre cele cu mul
te aspecte pozitive, atît F. C. Ar- 
ge, cit și Dinamo apărîndu-și șan
sele în mod sportiv. Arbitrul Mir
cea Rotaru a apelat, totuși, de trei 
ori la cartonașul galben (pentru

Prodea.
însă, în 

și faptul 
mai ales 
noroc cu

Moldovan, Dumitrache și Vlad), a- 
ceste măsuri fiind considerate un 
exces de severitate de către ob
servatorul federal Gh.
Mircea Rotaru a prestat, 
general, un arbitraj bun 
acesta merită menționat, 
că el a avut mai puțin
tușierii, decît Grigore Bîrsan...

Atît arbitrul, cit și observatorul 
de la Pitești își exprimă nemulțu
mirea față de public (unii specta
tori au aruncat și cu bulgări de 
zăpadă). Și la Arad, unde partida 
U.T.A. — Politehnica Timișoara s-a 
desfășurat într-un climat favorabil 
(subliniază Alexandru Tenescu) 
s-au găsit, totuși, unii spectatori 
care să arunce cu petarde. Din 
amuzament, desigur, pentru că pe 
stadionul arădean a domnit o at
mosferă deplin sportivă, creată de 
suporterii — numeroși — ai am
belor formații.

Am fi vrut să vedem ce se spu
ne, de către arbitru și de către ob
servatorul federal, despre meciul 
Sportul studențesc — Steagul ro
șu. Dar, pînă ieri dimineața, nu 
sosise foaia de. arbitraj a lui N. 
Hainea (de la Bîrlad) și raportul 
de observator al lui C. Drăgușin 
(de la București) ! De ce, oare ?

Jack BERARIU

34 19 11 45
a II: 25 39 35 20

acest

I: 29 42
22

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXFRES DIN IZ 
DECEMBRIE 1973
FOND
1.204.607 lei 
report.

Extragerea
Extragerea
Plata premiilor pentru

concurs se va face astfel : în capi
tală : începînd de la 20 decembrie 
la 12 februarie 1974. în țară: de 
la 24 decembrie la 12 februarie 
1974.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 7 DECEMBRIE 1973

Extragerea 1: 2 variante 10% a 
45.614 lei ; a II-a : 4 variante 25% 
a 10.526 Iei și 3 variante 10% a 
4.211 lei; a HI-a : 18,30 a 2.991 lei ; 
a IV-a : 36,40 a 1.504 lei ; a V-a:
137.45 a 398 lei ; a Vl.a : 183,90 a 
298 lei. Extragerea a II-a: catego
ria A : 2 variante 25% a 34.044 lei; 
B : 8 variante 10% a 5.107 lei ; C s
9.45 a 4.323 lei ; D : 9,30 a 4.393 lei ; 
E : 71,80 a 569 lei ; F : 135,70 a 301 
lei ; V : 1876,35 a 100 lei.

★

Cîștigătorii excursiilor atribuite Ia 
tragerea excepțională Pronoexpres 
din 2 decembrie 1973 (urmare din 
numărul trecut): 6 Nicolaie Buncz ; 
7. Dobrescu Nicolaie și 8. Teodo- 
rescu Petre toți din București ; 9. 
Dimancea Nicolaie — Pitești; 10.
Lalău Anica — Bacău; 11 Moga 
Iulian — Bistrița; 12. Tanțău Va
sile — com. Hida jud. Sălaj ; 13. 
Pîncescu Dumitru și 14. _Părăianu 
Mitică din Galați; 15. 
Emllian —• Deva; 16.
Ion — com. Oboga sat Călui jud. 
Olt; 17. Oprea Gh. Jean — Băicoi 
jud. Prahova; 18. Gheorghiu Ele
na — Bușteni jud. Prahova.

Pirliteanu 
Rădulescu

Rubrică redactată de : 
LOTO PRONOSPORTConstantin ALEXE

SCRISOARE DIN OLTINA

„FESTIVALUL SPORTURILOR DE IARNĂ"

„Vă trimit aceste rînduri 
frumoasa comună Oltina, județul 
Constanța, unde oamenii sînt foar
te mult îndrăgostiți de sport.

Anul trecut am absolvit Facili
tatea de educație fizică din Iași și 
am fost repartizat la Oltina. Nu 
mi-a părut rău, deși eu sînt 
județul Tulcea. Mare mi-a fost 
rarea, cînd Ia primul meci de 
bal am văzut bătrîni între 70' și 80 
de ani și mai în vîrstă, cu bastn 
nul în mînă, asistînd de pe mar
gine Ia jocul de pe teren. M-am 
legat foarte repede de cetățenii 
comunei. Văzînd marea lor dragoste 
pentru sport, am dat o mînă de 
ajutor în organizarea, 
concursuri. Recent, a avut loc o 
competiție, la care au luat parte 
și tinerii din comuna vecină — 
Băneasa. La cros au luat startul a- 
proape 300 de tineri, dintre care 
mai bine de 100 au fost fete. La 
ciclism au concurat circa 150 de 
posesori de biciclete. S-au mai des
fășurat meciuri de handbal și fot
bal între echipele comunelor Oltina 
și Băneasa- Nu v-am relatat sco
rurile, își încheie scrisoarea, prof 
Nicolae Rencu, întrucît cred că nu 
au importanță..."

Intr-adevăr, tovarășe profesor, 
nu contează cine a ieșit victorios 
sau a fost învins. Important este 
că toată lumea s-a simțit bine în 
ambianța plăcută a diverselor în
treceri, ceea ce credem că vă va 
stimula în munca de animator al 
activității sportive din comuna 
unde munciți.

PRIMUL PATINOAR

din 
mi- 
fot-

diverselor

Arena sportivă Voința din Me
diaș a fost transformată (grație 
inițiativei veșnic tînărului secretar

al asociației cooperatorilor, loan 
Chirilă) în patinoar natural. După 
o noapte de ger, în care apreciatul 
activist menționat Și cîțiva anima
tori ai sportului din localitate au 
umplut cu apă terenurile de hand
bal și baschet, gheața a căpătat o 
grosime de circa 10 cm. Curățirea 
și repararea vestiarelor și instala
rea celor patru difuzoare ale sta
ției de radio-amplificare sînt ulti
mele probleme care urmează să fie 

la punct. Tot aci va func- 
și un centru de inițiere, care 
condus de fostul jucător de 

actualmente

puse
ționa 
va fi 
hochei Iosif Crișan, 
pensionar.

In ciuda zăpezii că
zută pe meleagurile re- 
șițene, spre bucuria nu
meroșilor amatpri de 
schi, crosul este încă în 
atenția pasionaților pen
tru acest gen de aler
gări. Fotografia alătu 
rată, trimisă de cores 
pondentul nostru — Pe 
tre Fuchs — redă star 
tul crosului organiza 
de Școala sportivă di? 
Reșița, în care junioa 
rele .jiu demonstrat ci 
zăpada nu constituie 
un impediment pentru 
spectaculozitatea unor 
astfel de întreceri,

Așezarea geografică oferă jude
țului Suceava condiții optime pen
tru practicarea sporturilor de iar
nă. Astfel, pentru oamenii 
din întreprinderi, instituții 
perație se va 
și patinoarele 
Vatra Dornei, 
Humorului și 
jurimile cabanelor Deia, Mestecă- 
niș. Zugreni, Putna și Ilisești în
treceri de schi, săniuțe și patinaj, 
punîndu-se la dispoziția tinerilor 
și vîrstnicilor echipamentul și ma
terialele necesare. Cea mai mare 
competiție o constituie însă „Fes
tivalul sporturilor de iarnă", ma
nifestare ajunsă la a treia ediție, 
cu etape preliminare, finala fiind 
programată la 27 ianuarie la Cîm
pulung Moldovenesc. In program 
figurează probe de schi, cros pe 
schiuri pentru toate vîrstele, între
ceri de săniuțe, patinaj și hochei

organiza pe 
naturale din

Cîmpulung, 
pe cele din

muncii 
și coo- 
pîrtiile 
orașele

Gura 
împre-

pe gheață, pentru copii, juniori și 
seniori.

C. ALEXA — coresp. județean

• De curînd, a fost dată în 
folosința salariaților complexu
lui C.F.R. din Sighișoara o a- 
renă de popice cu două piste, 
la amenajarea căreia și-au a- 
dus contribuția voluntară nu
meroși amatori ai acestui joc.

I. TURJAN — coresp.

• In cadrul spitalului unificat 
din Vișeul de Sus. județul Mara- 
tjiureș, a luat ființă un cabinet de 
cultură fizică medicală, cu orar 
permanent, condus de prof. Aurel 
Gherasim. Activitatea se desfășoa
ră în scop curativ si profilactic, 
prof. AUREL GHILEZAN — coresp.
VEȘTI DIN VALEA JIULUI

® Pe lîngă clubul Jiul din Pe
troșani funcționează un centru de 
atletism, rezervat copiilor și ju
niorilor. Antrenorul Ștefan Mihaly

coordonează pregătirea viitorilor 
performeri.

• Handbalul se bucură, de ase
menea, de o mare audiență în rîn- 
durile tineretului din Petroșani Se 
depun eforturi lăudabile de către 
antrenorul Petru Mara pentru ca 
handbaliștij din Valea Jiului să fie 
propulsați în prima divizie a tării.

• Pentru minerii iubitori ai 
„sportului minții" a fost creată o 
secție de șah. Instructorul Emil 
Schmida a inițiat mulți tineri și 
vîrstnici în tainele acestui joc, șa
hiștii din Petroșani reușind să pro
moveze în divizia B.

• Tenisul de cîmp 
un magnet pe elevi 
copiii minerilor, care
centre de pregătire și perfecționa
re, visează să meargă pe urmele 
lui Ilie Năstase.

D. MORARU—SLIVNA
AMBIȚIILE TIPOGRAFILOR 
BUZOIENI

Numărul asociațiilor sportive din 
Buzău s-a mărit cu încă o uni
tate, denumită „Tipograful" Sala- 
riațij tipografiei din localitate,, dor
nici de mișcare, Vor activa, pentru 
început. în 
masă, tenis 
handbal.

Tipografii 
de a avea 
și, în consecință, își vor amenaja 
un frumos complex.

I. STĂNESCU

îi atrage ca 
Mulți dintre 
frecventează

•L

secțiile de tenis de 
de cîmp, fotbal si

din Buzău au ambiția 
o bază sportivă model

coresp.

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ
In județul Hunedoara, acțiu

nea de amenajare a noi tere
nuri de sport se află in plină 
desfășurare. Astfel, la Peștișul 
Mic și Peștișul Mare au fost 
terminate „dreptunghiurile" de 
fotbal, la Teliuc și Ghelar -m 
fost amenajate arene de popi e 
și sînt în curs de realizare 'ere- 
nuri de tenis și volei

Demn de remarcat este ș> fap 
tul că la crearea acestor baze 
sportive tineretul Si-a adus lar
ga Și entuziasta sa participare, 
prestînd peste 10 000 de ore 
muncă patriottcă.

Nicu SBUCHEA — coresp.



ȘI TOTUȘI... IN TURNEUL INTERNATIONAL DE LA ROSTOCR

ZIARIȘTII SPORTIVI
L-AU ALES PE ILIE NÂSTASE! Tur de orizont iu competițiile europene de baschet

HANDBALIȘTII ROMÂNI - LA A DOUA
VICTORIE: 20-18 CD DNGAR1A

După cum transmit agențiile In
ternaționale de presă, în urma unei 
anchete efectuate printre ziariștii 
prezenți la recentul — 
campionilor" de 
nul Ilie Năstase 
mai bun jucător 
Din 17 ziariști, 
„Jucătorul nr. 1

„Turneu al 
la Boston, româ- 
a fost declarat cel 
de tenis din lume. 
15 l-au desemnat 
al anului" pe Ilie

JAN KODES-Nr. 1

ÎN CEHOSLOVACIA

Tradiționala anchetă de sfîrșit de 
an organizată de revista pragheză de 
specialitate „STADION" a stabilit ur
mătorul clasament al celor mai buni 
sportivi ai Cehoslovaciei, pe 1973 ; 
I. Jan Kodes (tenis) ; 2. Fibingerova 
(atletism — greutate) ; 3. Vackar — 
Vymazal (ciclism — pistă) ; 4. frații 
Pospisil (ciclism-artistic) ; 5. Grofova 
(tenis de masă). După cum se știe, 
Jan Kodes a cîștigat in acest an 
turneul de la Wimbledon, a fost fi
nalist la Forest Hills și a contribuit 
decisiv la calificarea echipei de tenis 
a țării sale în semifinalele „Cupei 
Davis".

Năstase, și numai doi pe John 
Newcombe.

In continuare au fost clasați în 
ordine: Stan Smith, Jimmy Con
nors, Tom Okker, Rod Laver, Ken 
Rosewall, Jan Kodes, Arthur As
he, Manuel Orantes. La feminin, 
primul Ioc a fost atribuit austra- 
liencei Margaret Court, urmată de 
Chris Evert, Billie Jean King, E- 
vonne Goolagong, Virginia Wade, 
Kerry Melville, Rosemary Casals, 
Helga Masthoff, 
Olga Morozova.

Această nouă 
țională, care-1 desemnează pe Ilie 
Năstase drept cel mai bun tenis- 
man al anului 1973, pare să pună 
capăt controverselor între specia
liști, suscitînd interesul opiniei pu
blice sportive mondiale, în zilele 
din urmă.

Nancy Gunther,

anchetă înterna-

★
Năstase participă ta 
invitați, la Kingston 
primul tur, tenisma- 

•2, 7—5

între timp, 
un turneu cu 
(Jamaica). în 
nul român l-a întrecut cu 6- 
pe jamaicanul A. Beli, în alte parti
de : Graebner — Barnett 6—3, 
7—5 ; Bengtson — Pratt 7—5,
6—4; Warboys — Russell 6—2, 
6—1.

INTERVIUL NOSTRU

r Agențiile de presă nu ne-au ofe
rit prea multe detalii asupra recen
telor turnee de tenis din Argenti
na, astfel că prima întrebare a- 
dresată de noi lui Toma Ovici s-a 
referit la participarea sa, precum 
și a altor tenismani. „Primul tur
neu — aflăm de 1a interlocutor — 
a avut loc Pe terenurile clubului 
River Plata. Am jucat în finală cu 
Cano". Adăugăm noi că a și cîș- 
tigat această finală în trej seturi 
și, totodată, turneul. In următorul 
turneu, cel patronat de clubul 
Gimnazia y Escrima, sportivul ro
mân n-a putut trece de cîștigăto- 
rul Roland Garros-ului de juniori 
din acest an, paraguayanul Pecci.

— Care a fost următorul turneu?
— După River Plata șl Escrima 

ne-am mutat pe un alt teren din 
Buenos Aires, anume pe „Argenti
na, Tenis-Club“. De astă dată am 
fost eu învingător în partida cu 
Pecci.

în semifinala aceluiași turneu, 
Ovici l-a avut ca adversar pe fa
voritul nr. 1, Ganzabal, de care a 
dispus în trei seturi: 6—1, 7—5, 
6—2. Al doilea set a durat 80 de 
minute. Meciul s-a prelungit pînă 
sîmbătă seara tîrziu. în finala cu 
Cano (pe care îl învinsese în pri
mul turneu), jucată a doua zi di
mineață, țenismanui român, obosit, 
n-a mai putut repeta performanta- 
trebuind să cedeze. în sfîrșit, ta al 
patrulea turneu, cel organizat de 
clubul Obra Sanitaria, Ovici a fost 
învins în „sferturi" de campionul 
Austriei, Hans Kary, jucător cu 
palmares remarcabil.

„Cel mai puternic turneu —con
tinuă Ovici — a fost acela orga
nizat de federația argentiniană de 
specialitate, șj care a contat pentru 
„Marele Premiu F.I.L.T.". Pe ta
blou au fost prezenți, printre alții, 
Franulovici, Borg, Dibbs» Vilas,

CONCURSUL DE TENIS DE
r SOFIA, 12 (Agerpres). — în con
cursul internațional de tenis de 
masă, desfășurat la Plovdiv, pro
ba de dublu bărbați a fost cîști- 
gată de cuplul român Teodor 
Gheorghe — Șerban Doboși. Iată 
și cîștigătorii celorlalte probe: 
SIMPLU BĂRBAȚI: Timar (Un
garia) ; SIMPLU FEMEI; Nejkova 
(Bulgaria) : DUBLU FEMEI: Ran- 
gelova, Nejkova (Bulgaria) ț DU-

TELEX
După disputarea a 12 runde, in turneul 
internațional de șah de la Madrid con
duc Vladimir Tukmakov, Semlon Furman, 
Anatoli Karpov (toți din U.R.S.S.) și 
Wolfgang Uhlmann (R.D. Germană) cu 
cite 8*/2 p, urmați de Vlastimll Hort (Ce
hoslovacia) — 8 p, La jos Portisch (Unga
ria) șl Walter Browne (Australia) — 7 
p etc. In partida centrală a rundei, Kar
pov l-a Învins în 42 de mutări pe Uhl
mann. Alte rezultate: Tukmakov — Pan- 
no 1—0; Pomar — Bellon 1—0; calvo — 
Garda 1—0; Furman — Kaplan 1—0; 
Liubojevlci — Pianinei șl Browne — 
Portisch remize.

H
La Viena, în cadrul preliminariilor Cam
pionatului mondial masculin de handbal, 
echipa Austriei a întrecut cu scorul de 
17—13 (7—6) selecționata Portugaliei. In 
clasamentul acestei grupe conduce re
prezentativa Austriei, cu 6 p, urmată de 
formațiile Spaniei — 4 p și Portugaliei 
o puncte.

Echipa de judo a R.F. Germania șl-a în
ceput turneul In Republica Arabă Egipt, 
evoluînd la Cairo In compania selecțio
natei orașului. Sportivii vest-germanl au 
obținut victoria cu scorul de 22—14.

La Perth se desfășoară In prezent un 
turneu internațional de tenis, la care 
participă jucători și jucătoare din mai 
multe țări ale lumii. In turul n al pro
bei de simplu bărbați, australianul 
Geoff Masters l-a învins ou 6—4, 6—2 pe 
americanul Parker, iar Jaz Singh (India) 
a dispus cu 6—4, 6—2 de Hammond (Aus
tralia). Alte rezultate: J. Lloyd — Sey
mour 7—5, 6—3; Meer — Thamin 7—5. 
7—6 ; Dibley — Caujolle 6—4, 6—-3; Hiral
— Bemasconi 7—6, 4—6, 6—4 ; Pinner — 
Thomson 6—4, 6—4 ; Ball — Anderol 6—4, 
6—3 tn concursul feminin, principalele 
favorite au obținut victorii scontate: 
Goolagong — Larsen 1—6, 6—2, 6—0 ; 
Court — Yokobori 6—0, 6—1; Sawamatsu
— Womer 6—0, 6—2.

După cum s-a mai anunțat, in zilele de 
14 și 15 decembrie se va desfășura la 
Hanovra faza finală a competiției Inter
nationale europene de tenis pe teren 
acoperit. Cele patru echipe calificate în 
turneul final au anunțat următoarele lo
turi de jucători: Suedia: Borg, Lelff Jo
hansson, Norberg. Kjell Johansson; Spa
nia: Munoz, Higuera, Herrera; Italia 
Panatta, Bertolucci, Zugarelli ; R.F. Ger
mania: Meiner, Pohmann, Korpas șl 
Gebert.

tâ

Steaua are șanse de a ajunge in semifinalele „Cupei cupelor**

în acest sezon, cele cinci com
petiții continentale ale baschetului 
(ta băieți, în afara C.C.E și Cu
pei cupelor" se mai adaugă „Cupa 
Koract ) cunosc un succes fără 
precedent. La startul întrecerilor 
s-au aliniat 110 formații — record 
absolut —, iar în cele 142 de par
tide desfășurate în tururile preli
minare au fost prezenți — după 
datele oferite de „Basket-ball" re
vista franceză de specialitate — 
peste 300 000 de spectatori. Și încă 
un amănunt: Italia, 
Franța și Spania au 
această ediție cele mai 
chipe (cîte 7).

Așa cum am anunțat 
merele noastre precedente, com
petițiile au intrat într-o fază su
perioară, cea a sferturilor de fi
nală și singura țară care a rămas 
în cursă cu toate formațiile în
scrise este Italia. Dintre repre
zentantele țării noastre, Steaua — 
în „Cupa cupelor" și Politehnica 
— în „Cupa campionilor europeni"

la fete au reușit să treacă de tu
rurile preliminare. Jucătoarele de 
la I.E.F.S. au, de asemenea, mari 
șanse de a atinge acest obiectiv 
după dubla confruntare cu Hapoel 
Tel Aviv în „Cupa cupelor" —

Mult mai echilibrată pare 
pută din acest an pentru „< 
cupelor". In prima grupă, favorită 
pornește Steaua roșie Belgrad, dar 
Sacla Torino și Ț.S.K.A. Sofia pot 
încurca socotelile cunoscutei for-

Io

da
a-

dis- 
,Cup.a

Iugoslavia. 
înscris la 
multe e-

și în nu-

CU TOMA IIVICI DESPRE

Țiriac, Molina, eu fiind favorit nr. 
6“.

După cum se știe, Ovici a obți
nut aici o victorie de prestigiu, 
învingîndu-1 cu 6—1, 0—6, 6—2 pe 
francezul J.B. Chanfreau. în pri
mul tur îl întrecuse cu 6—2, 6—2
pe argentinianul Thomas Lynch, 
dar a pierdut la argentinianul Vi
las, cîștigătorul turneului. „Vreau 
să spun cîteva cuvinte despre Ți-

cisiv, Tiriac s-a enervat din cauza 
unei mingi care s-a... plimbat cîte
va secunde pe bandă, căzind apoi 
în terenul său. Din clipa aceasta 
n-a mai jucat la valoarea sa...“

— Pe ce suprafețe și cu ce mingi 
s-a jucat ?

— Toate turneele s-au disputat 
numai pe terenuri cu zgură, avînd 
liniile din plastic. Mingile au fost 
Dunlop, Wilson și Lincoln. Ulti-

Toma Ovici
riac, precizează Ovici. Evoluția sa 
în partida cu chilianul Cornejo a 
fost foarte mult apreciată de co
mentatori. După ce a trecut de a- 
cesta, l-a avut Ca adversar pe su
edezul Borg. La 1—1 în setul de-

MASA DE LA PLOVDIV
BLU MIXT: Raue, Stephan 
(R. D. Germană). Probele pe echi
pe au revenit formațiilor Bulgariei.

ma mi-a convenit cel mai bine. 
Cu aceasta cred că v-am spus to
tul...

— Nu chiar iotul. Pe cînd ur
mătoarele turnee ?

— Mai întîi, am de rezolvat o 
importantă problemă personală, 
căsătoria ...După cum poate ați și 
aflat, mă însor cu o sportivă. Este 
Carmen Crișan, pe care sper să 
o conving să joace din nou tenis de 
masă ta nivel de performanță. Apoi, 
încă în ianuarie, urmează să fiu 
prezent la turneele din America dc 
Nord.

Spectaculoasă aruncare la coș executată de Pîrșu în meciul retur Steaua — 
• Helsingin Kisa Toverit,

ROSTOCK, 12 (prin telefon, de 
trimisul nostru).

A IV-a ediție a turneului 
handbal pe care-1 organizează, 
nual, federația de specialitate din
R. D. Germană a căpătat acum 
semnificații deosebite, gazdele fă- 
cînd, cu acest prilej, o repetiție ge
nerală a apropiatei ediții a C.M. 
Dacă grijulii organizatori ai viitoa
rei dispute pentru titlul suprem, 
deținut — după cum se știe — 
de selecționata României, sînt în 
febra unor pregătiri intense, 
atît mai mult 
tativelor aflate 
rifică cu toată 
de echipe sau 
tice.

O excepție, 
o face la acest turneu selecționata 
țării noastre care, din cauze obi
ective, aliniază o formație fără cî
teva din piesele sale grele (Gațu 
și Cosma), avînd în plus și cîțiva 
jucători încă nerestabiliți. Iată prin
cipalul motiv pentru care startul 
handbaliștilor români n-a fost prea 
convingător, în mai bine de trei- 
sferturi din partida cu echipa se
cundă a R. D. Germane scorul 
menținîndu-se egal sau în avanta
jul gazdelor și doar spre sfîrșit 
(pe fondul unei apărări foarte ac
tive și atente, dublată de o puțin 
cam tardivă dar, totuși, binevenită 
eficacitate a lui Birtalan) s-a pu
tut desprinde (19—14) de un ad
versar foarte dotat tehnic și care, 
în plus, și-a apărat șansele cu o 
deosebită dîrzenie. Nu-i mai puțin 
adevărat că a doua selecționată a 
R. D. Germane nu se arată o e- 
chipă... resemnată cu gîndul că va 
ocupa ultimul loc. Așadar, a fost 
un joc greu care, cu toate dificul
tățile sale, a avut darul să asigu
re echipei noastre o rapidă intra
re, un bun ritm competițional.

Aseară, în cel de-al doilea meci, 
handbaliștii români au înregistrat

o nouă victorie, întrecînd puternica 
echipă a Ungariei cu 20—18 (13— 
12). Golurile echipei noastre au 
fost înscrise de: Birtalan (7), Kic- 
sid (5), Voina (3), Tudosie (2), Bo
ta, Licu și Stockl.

Amănunte în ziarul nostru de 
mîine.

Călin ANTONESCU

cu 
antrenorii reprezen
ta acest turneu ve- 
atenția 
inedite

(Urmare din pag I)

într-un

noi formule 
scheme tac-

anumit fel,

handicap. In min. 22, însă, Simona 
Arghir va aduce egalarea pe tabela 
de marcaj (4—4), după care Rozalia 
Soș va transforma o aruncare de la 
7 m, pauza găsindu-ne cu un avantaj 
minim (5—4). La reluare, jocul for
mației române este mult îmbunătățit, 
apărarea funcționează mai bine, iar 
în atac cuplul Cojocaru-Soș reușește 
cîteva combinații încheiate cu goluri. 
Astfel, în min. 39 scorul ne este net 
favorabil (10—5). Din acest moment 
echipa noastră înregistrează o nouă 
cădere, care nu se va termina pînă 
în finalul partidei. Firește, handba
listele cehoslovace nu întîrzie să pro
fite, reușind să Încheie partida cu un 
handicap de numai două goluri. Re
zultat final : 10—8 în favoarea repre
zentativei României. Golurile noastre 
au fost înscrise de : Șoș (5), Arghir 
(3). Oancea și Furcoi.

Joi, formația noastră va întîlni 
echipa Ungariei, într-un meci decisiv 
pentru calificare în finala competi
ției. Ungaria a întrecut miercuri sea
ră echipa Norvegiei cu 14—3.
CLASAMENTELE GRUPELOR
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GRUPA

1. Ungaria
2. România
3. Cehoslovacia
4. Norvegia
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competiție al cărei trofeu este o- 
ferit de ziarul „Sportul”.

Printre surprizele meciurilor de 
debut vom aminti de eliminarea 
campioanei noastre. Dinamo Bucu
rești, în urma partidelor susținute 
cu Racing Ford Anvers. Amără
ciunea provocată numeroșilor su
porteri ai dinamoviștilor este cu 
atit mai mare, cu cît bucureștenii 
aveau mari șanse de a trece peste 
acest prim obstacol, jucînd me
ciul revanșă (după ce pierduseră 
la Anvers cu numai 10 puncte) pe 
teren propriu. Și cînd facem această 
afirmație ne gîndim în primul rînd 
la campioana Franței, A. S. Berck, 
o echipă cu posibilități mai mo
deste decît cele ale dinamoviștilor, 
care s-a dovedit capabilă să recu
pereze un handicap de 19 puncte 
acordat echipei elene Panathinai- 
kos Atena. Consultînd lista celor 
8 echipe rămase în cursă pentru 
C.C.E., vom vedea că cele mai 
mari atuuri le are tot Ignis Va
rese, deținătoarea trofeului, sin
gura echipă ce ar putea s-o inco
modeze fiind Real Madrid.

TURUL FRANȚEI '74
VA PARCURGE 4000 Km
Cea 

ciclist 
27 iunie la Brest, cu o etapă pro
log contracronometru individual, 
și se va termina 1a 21 iulie, 
pista velodromului Vincennes 
Paris. Traseul cursei măsoară 
ca 4 000 de kilometri împărțiți 
22 de etape, cu două zile de 
paus. La viitoarea ediție, Munții 
Alpi vor fi escaladați înaintea Pi- 
rineilor, iar cicliștii vor face 
„escală" în trei țări străine : An
glia (pentru prima oară în istoria 
cursei), Belgia șiaSpania.

de-a 61-a ediție a Turului 
al Franței va începe la

pe 
din 
cir- 

în 
re-

Ion GAVRILESCU

LECȚII PE ÎNALTELE PLATOURI

Despre miracolul atletismului ke- 
nian nu mai este nevoie să vorbim 
Mai ales în privința alergătorilor. 
Probabil că in acest domeniu Kenia 
a început să concureze Finlanda...

Nu-i deci de mirare că se găsesc 
tot mai mulți atleți europeni care se 
declară tentați să vadă mai de aproa
pe metodele prin care „se fabrică" 
loturile de campioni kenieni.

Primii care se încumetă 
lizeze 
Trei 
(unul 
1972) 
nul spre Nonyuku (la 200 km de 
Nairobi), unde viețuiește tribul ki- 
kuyu, care a dat pe marii alergă
tori ai Keniei. Timp de 40 de zile, 
tinerii italieni se vor pregăti pe 
înaltele platouri în compania antre
norilor unora dintre cei mai buni 
alergători din lume.

să-și rea- 
această dorință sînt italienii, 
tineri : Diamanti, Fontanella 
dintre cei mai buni juniori în 

și La Mantia au și luat avio-

„ATAC" IN PLINA ZI
O mașină s-a oprit pe o stradă 

centrală din Budapesta. Din ea au 
coborît patru inși mascați, care s-au 
îndreptat către o elegantă tutunge
rie. Unul din aceștia a rămas în ușă. 
iar ceilalți s-au îndreptat cu hotă- 
rîre către gestionar, cerîndu-i să în
chidă imediat prăvălia și să-i urme
ze. Numai că numitul gestionar nu 
era un tutungiu oarecare, ci fostul 
boxer Imre Harangozo, campion olim
pic în anul 1936. Imediat s-a pus în 
gardă și a început să lovească. Dar 
a fost pus în mare derută atunci cînd 

“i44 ci-mi ennc mactilp deoa~ 
cele- 
cam- 
foști 
să-1

„agresorii" și-au scos măștile, 
rece aceștia erau nu mai puțin 
brii Lâszlo Papp, de trei ori 
pion olimpic, împreună cu alți 
pugiliști maghiari. Veniseră 
felicite pe veteran cu prilejul împli
nirii a 60 de ani. O glumă între prie
teni...

La sărbătorirea care a urmat, fos
tul boxer a primit — printre alte 
daruri — și un cadou din partea 
conducătorilor săi din organizația co
mercială de care aparține, cu mențiu
nea „pentru eficientă pază a avutului 
obștesc"...

LUPTĂTORUL CONVERTIT
Daniel Robin, luptătorul francez 

care a participat la două ediții ale 
Jocurilor Olimpice și a ocupat pozi
ții de onoare la mai multe campiona
te mondiale și europene, s-a conver-

tit, la vîrsta de 30 de ani, la altă 
specialitate : rugbyul ! Și înainte de 
a deveni campion mondial la New 
Delhi și de două ori vice-campion o- 
limpic la Mexico, Daniel Robin a 
practicat schiul sau ciclismul și a ju
cat rugby, ca o bună posibilitate de 
a-și întreține forma fizică și spiritul 
de combativitate. Dar, de data a- 
ceasta, Robin a trecut de-a binelea 
la rugby și a și jucat primul său 
meci în campionat, ca taloneur, în 
formația F. C. Grenoble.

RECORD FEMININ DE MARȘ 1
Ultimul număr al revistei franceze 

„Le Marcheur" (Mărșăluitorul) o pre
zintă pe Jacqueline Daniel, în vîrstă 
de 27 de arii, mamă a unui băiețel 
de 2 ani și jumătate, recordmană a 
Franței pe 5 km, parcurși în 25:27 
min, în 
Iat-o pe 
cariera : 
drumeții

ultimă distanță am parcurs-o în 7 ore, 
deci cu o viteză de 9 km pe oră. în 
epoca aceea nu văzusem încă nicio
dată vreo cursă de marș și nici nu 
știam că așa ceva există... Distanța 
e numai o chestiune de voință și nu 
are nimic de a face cu sexul. Dimpo
trivă, eminentul specialist dr. Van 
Aacken SDune că femeia e mai re
zistentă decît bărbatul, pentru că ea 
dispune de substanțe organice în 
proporție de 45. la sută din greutatea 
corpului, în timp ce la bărbat pro
porția nu e decît de 35 Ia sută. Ea 
beneficiază de o mai- mare capacitate 
de asimilate a anei, ceea ce, pe pla
nul rezistenței, înseamnă că femeia 
este capabilă de
mari. Dacă în natație 
probă de 5000 m, sînt sigură 
Shane Gould
nacht...“.

performanțe mai 
ar exista o 

că 
l-ar învinge pe Fass-

ziua de 14 octombrie 1973. 
eroină povestindu-și singură 
„Am debutat în 1966 prin 
pe distanțe care au crescut

„REGELE" KNOCK-OUT-ULUI

mondial Ia categoriaCampionul
grea, George Foreman, a fost declarat 
cel mai mare specialist al knock-out-

în cadrul Cupei cupelor. 
mâții iugoslave. în cea 
Steaua, Estudiantes 
Spartak Brno au șanse 
gale de a se califica 
mifinale. Madrilenii au 
Sporting Lisabona (77—91 și 93— 
61) și Mounier Wells (Austria) cu 
82—89 și 89—65, iar echipa din 
Brno pe Embasay All Stars Lon
dra (103—84 și 123—76) și Royal 
Molenbeek (Belgia) cu 96—94 și 
114—83. Formația bucureșteană
Steaua are un program convenabil. 
Ea deschide seria întrecerilor, ju- 
cînd al doilea meci cu Spartak pa 
București, iar după ce va urmări 
disputa dintre baschetbaliștii ceho
slovaci și spanioli, va întîlni pe 
Estudiantes . (meciul decisiv la Ma
drid).

în cupele feminine, Daugava 
Riga și Spartak Leningrad, dețină
toarele trofeelor, au și în acest an 
șanse sporite de izbîndă. Dintre 
reprezentantele noastre, I.E.F.S. 
(dacă va trece de primul tur) are 
posibilități mai mari de a intra în 
semifinale după jocurile cu Spar- 
takus Budapesta și Geas Sesto San 
Giovanni decît Politehnica, care în 
grupa sa din C.C.E. va avea ca 
adversare pe Daugava Riga, Standa 
Milano și M.T.K. Budapesta, (a.v.).

de a doua, 
Madrid șj 
absolut e- 
pentru se- 
eliminat pe

v

PE GHEAȚA ȘI PE ZĂPADĂ
din

pri-
gheață „Tivoli", 

găzduit luni seara 
de hochei dintre echi- 

care 
Campionatele

1N

Palatul de 
Liubliana, a 
ma întîlnire 
pele Iugoslaviei și României, 
se pregătesc pentru " 
mondiale (grupa B) programate în
tre 20 și 31 martie 1974 pe același 
patinoar. In primele două reprize jo
cul a fost echilibrat. Abia la începu
tul reprizei a treia, jucătorii echipei 
gazde, cu o pregătire mai avansată 
decît adversarii lor și superiori din 
punct de vedere fizic, s-au impus, 
exploatind cîteva greșeli în apărare 
ale românilor. Scor final : 7—2 (1—1, 
1—1, 5—0), prin punctele marcate de 
Jug (2), G. Hiti, Mlakar, Puterle, M. 
Jan, S. Beraus, respectiv Tureanu și 
Costea.

★
Proba feminină din cadrul con

cursului internațional de patinaj 
artistic de la Moscova a fost cîș- 
tigată de sportiva vest-germană 
Gerty Schanderl cu 173,03 p, urma
tă de Ludmila Bakonina (U.R.S.S.) 
— 168,63 p, Marion Weber (R. D. 
Germană) — 167,64 p. Elena Moiș 
(România) a ocupat locul 13 cu 
148,99 p. Au participat 15 patina-

toare din 7 țări. Proba de perechi 
a revenit cuplului sovietic Ludmila 
Smirnova — Aleksei Ulanov.

★
Selecționata secundă de hochei 

pe gheață a U.R.S.S., aflată în 
turneu în Canada, a jucat ta Chi
coutimi cu formația locală „Sague- 
neens". Hocheiștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul de 13— 
4 (4—0, 5—2, 4—2). Cei mai buni 
jucători ai selecționatei sovietice 
au fost Popov și Repneev, care au 
înscris cîte 3. goluri.

★
Concursul internațional de schi 

din stațiunea La Plagne, contînd 
pentru „Cupa Europei", a progra
mat proba feminină de coborîre, 
în care victoria a revenit sportivei 
franceze Christiane Ray. învingă- 
toarea a fost cronometrată (pe o 
pîrtie în lungime de 2160 m) cu 
timpul de 1,21,95, fiind urmată de 
canadiana Laurie Kreiner — 
1:22,27, austriaca Nicola Spiess — 
1:22.52 și italianca Christina Tisot.

Zilele trecute, a avut loc la 
Bruxelles Adunarea generală a Fe
derației internaționale de călărie, 
la care a participat, ca reprezentant 
al forului nostru de specialitate, 
Dumitru Nedelea, secretar general 
al federației. La solicitarea noastră,

co- 
tot-
ge- 
din

au 
vor

progresiv de la 10 ta 63 km. Această
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Au reînceput întrecerile de patinaj artistic. Această arbitră cehoslovacă
— surprinsă de obiectivul fotografic în cadrul unui concurs la Bratislava
— îngenunchiază literalmente în fața desenului pe gheață, la o figură

obligatorie, căutînd parcă să-i descifreze toate secretele...

In plină penurie de 
ranți, automobiliștii 
descurajează... Iată-l 
lotul Dennis Priddle 
tind, la Neubiberg 
Miinchen), această < 
mașină de 1800 
care a bătut recordul mon
dial, desfășurînd pe un sfert 
de milă o viteză orară de 
360 km !

carbu- 
nu se 
pe pi- 
prezen- 

(lingă 
curioasă 

cai-putere,

ului din toate timpurile. Acest titlu 
i-a fost acordat pugilistului american 
în urma unui studiu statistic efectuat 
de revista „Ring" din New York. Fo
reman și-a înscris în palmares 36 de 
victorii prin k.o. din 39 de meciuri 
disputate ca profesionist, deci un pro
centaj de 92,3.

CU MÎINILE Șl PICIOARELE 
LEGATE

Argentinianul Luis Alberto Aguero 
a stabilit un original record de înot, 
reușind să se mențină în apă, cu 
mîinile și picioarele legate, timp de 
51 h 12 130. Vechiul record — 51 h, 
aparținea japonezului Nakamura.

Performanța a fost stabilită în por
tul Parana. înotătorul se menținea la 
suprafața apei grație bătăii picioare
lor, folosită în stilul „fluture".

el a binevoit să ne relateze urmă
toarele despre problemele supuse 
discuțiilor:

„Adunarea generală a avut o or
dine de zi încărcată, deoarece a cu
prins o diversitate de probleme, de 
ta cele legate de calendar și regu
lament, pînă la cele financiare și 
de cooptare a noi membri în 
mitetul executiv. De reținut, 
odată, că 1a lucrările Adunării 
nerale au participat delegați 
44 de țări.

în urma discuțiilor purtate, 
fost definitivate datele cînd
avea loc principalele confruntări, 
precum și restul concursurilor in
ternaționale. Trebuie să spun, încă 
de ta început, că în rindul dispu
telor de anvergură au fost inclu
se și Campionatele Balcanice, care 
vor avea loc între 11 și 15 septem
brie la Istanbul. Dar, iată cum a- 
rată programul marilor confrun
tări : campionatele mondiale de 
obstacole, între 18—21 iulie ta 
Hickstead în Anglia (masculin) și 
între 30 iunie și 7 iulie ta La Baule 
în Franța (feminin), cel de concurs 
complet, între 12 și 15 septembrie 
la Burghley (Anglia), iar între 14 
și 18 august, la Copenhaga — dre
sajul (seniori și juniori) ; Campio
natele europene de obstacole se vor 
desfășura ta Lucerna (1—4 august), 
cele de concurs complet în Italia 
(4—9 august), iar dresajul ta Co
penhaga (9—11 august). Acestor 
competiții li se adaugă 21 de con
cursuri internaționale oficiale și 
alte 84 de concursuri internațio
nale.

în program a apărut și o nou
tate. Este vorba de organizarea 
Jocurilor Latine, o competiție si-

mitară cu cea de tir. Prima ediție 
va avea loc la Madrid, între 26 
mai și 2 iunie. De adăugat că fe
derația de specialitate din U.R.S.S. 
și-a exprimat dorința ca, în 1976, 
Leningradul să devină gazda cam
pionatelor europene de dresaj.

Cu acest prilej, 6-au efectuat și 
modificări de regulament. Unele 
sînt de mai mică importanță, re- 
ferindu-se la formularea unor ali
niate sau paragrafe din regula
ment. Totuși, cîteva mi se par in
teresante. Le voi enumera, nu 
înainte de a preciza că ele vor in
tra în vigoare abia din 1975. în 
primul rind, s-a aprobat reducerea 
vitezei de la 400 mrininut ta 375 
m'minut la toate probele de obsta
cole de la Campionatele europene 
de juniori, precum și fixarea lăr
gimii rivierei de ta 3,50 m la 4 m. 
De asemenea, la concursul complet, 
la cea de a treia probă, dacă 1a un 
obstacol este necesară o săritură în 
apă, adîncimea acesteia nu trebuie 
să fie mai mare de 50 cm. S-a 
discutat, apoi, ca la campionatele 
mondiale și europene să se alcă
tuiască și un clasament pe echipe, 
dar propunerea nu s-a acceptat, 
pentru a nu se favoriza unele na
țiuni. S-a fixat, totodată, numărul 
de călăreți și cai din fiecare țară 
ce pot participa la campionatele 
mondiale și la Jocurile 
1a obstacole și concurs 
călăreți cu 8 cai, iar la 
călăreți cu 6 cai".

Așadar, anul 1974 este 
gat în evenimente pentru sportul 
călăriei. Sperăm că în acest con
text și reprezentanții țării noastre 
vor avea o comportare bună la 
competițiile la care vor participa.

Olimpice : 
complet 5 
dresaj 4

foarte bo

om

ULTIMELE ȘTIRI •_ ULTIMELE REZULTATE

55CUPA U.E.F.A.“
Aseară s-au desfășurat meciurile retur din optimile de finală ale „Cupei 

U.E.F.A." la fotbal. Echipele calificate în sferturile de finală sînt scrise cu litere 
mai groase, iar intre paranteze sînt indicate scorurile din tur.

lată rezultatele care ne-au parvenit pînă la închiderea ediției :

— Fortuna
— O.G.C.
— Dinamo
— Ipswich
— Honved
— Feyenoord Rotterdam
— primul meci 

Returul acestui ultim joc va avea loc săptămîna viitoare.

Lokomotive Leipzig 
F. C. Koln
V.f.B. Stuttgart
Twente Enschede 
Ruch Chorzow
Standard Liege

Dusseldorf
Nice
Kiev
Town
Budapesta

(1—2)
(O—1)
(0—2)
(O—1)
(0—2)

3— 0
4— 0
3—0
1—2
5— 0

3—1

Competiția va fi reluată anul viitor, la 6 și 20 martie. Alte amănunte, în 
ziarul de miine.
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