
VIZITA DE LUCRU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
a făcut în cursul zilei de 14 decem
brie o vizită de lucru în județul Dîm
bovița.

Conducătorul partidului și statului 
a fost însoțit de tovarășii llie Verdeț. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Gheorghe Oprea, vicepreședinte al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

Ora 9. Elicopterul cu care a călă
torit de la București tovarășul Nicolae 
Ceaușescu aterizează in zona de sud 
a orașului Găiești, in preajma noii 
platforme industriale — primul obiec
tiv al vizitei în județul Dîmbovița. 
Mii și mii de cetățeni ai orașului, 
muncitori ai noilor industrii, locuitori 
ai satelor din împrejurimi au venit 
in intimpinare, exprimindu-și bucuria 
de a se intilni din nou cu secretarul 
general al partidului. Răsună puter
nic urale și ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu multă prietenie aclamațiilor 
mulțimii.

Prima unitate industrială înscrisă 
pe agenda vizitei este Fabrica de fri
gidere. In secțiile fabricii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează în
deaproape de modul in care se face 
controlul calității produselor pe fie
care fază de fabricație.

La încheierea vizitei, cadrele de 
conducere ale fabricii, reprezentanți 
ai organizațiilor de partid, mulțumesc 
călduros tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru îndrumările date, arătind că 
întregul colectiv, comuniștii, toți oa- 
«nenii muncii, nu vor precupeți nici 
un efort pentru înlăturarea lipsurilor 
ce se mal manifestă, pentru asigura - 
rea bunei activități a întreprinderii.

In imediata apropiere, pe aceeași 
nouă platformă industrială este vizi
tată întreprinderea de utilaj chimic 
profilată pe realizarea unei game 
largi de piese de schimb precum și 
instalații de serie mică și unicate.

Vizita pe noua platformă industria
lă a orașului Găiești ia sfirșit. Miile 
de muncitori prezenți salută din nou 
cu mult entuziasm pe conducătorul 
partidului și sfatului exprimindu-și

ÎN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA 
sentimentele de 
dragoste.

Elicopterul cu 
cretarul general 
zează pe stadionul orașului 
împodobit sărbătorește. Aici au ținui 
să fie prezenți mii de localnici, petro
liști și constructori de mașini, pentru 
a-și exprima sentimentele de profund 
atașament față de politica internă și 
externă a partidului, al cărei promo
tor consecvent este secretarul generai 
al partidului.

De la stadion coloana de mașini se 
îndreaptă, printr-un adevărat culoar 
viu, spre întreprinderea mecanică de 
utilaj tehnologic — primul obiectiv al 
vizitei secretarului general ai parti
dului în acest oraș.

Următorul obiectiv ai vizitei ii 
constituie întreprinderea Automeca- 
nica. cea mai tinără unitate indus
trială a orașului.

Elicopterul decolează, îndreptîndu- 
se spre Tirgoviște.

La ora 12,00 se aterizează pe Sta
dionul municipiului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
partid și de stat sini întîmpinați de 
Constantin Motoroiu, prim-secretar ai 
Comitetului municipal Tirgoviște al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar municipal, sini aclamați înde
lung de mii și mii dc localnici.'

Primul obiectiv înscris pe agenda 
de lucru a secretarului general, îl 
constituie vizitarea oțelăriilor din 
sudul străvechiului oraș.

In aplauzele entuziaste ale sutelor 
de siderurgiști, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu taie panglica inaugurală a 
noilor oțelării. Cu producția lor de 
un milion de tone anual, acestea se 
vor situa, in 1980, la nivelul Rcșiței.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat să declanșeze turnarea primei 
șarje de metal a tinerei unități side
rurgice românești și șarja inaugurală 
a cuptoarelor de 10 tone.

Dialogul secretarului general 
partidului cu oamenii muncii 
Tirgoviște continuă pe aceeași plat
formă la ttnăra Fabrică de strunguri.

Secretarul general al partidului fe
licită colectivul întreprinderii pentru 
succesele obținute în domeniul inte
grării fabricației .primelor strunguri.

Vizita în unitățile industriale tirgo- 
viștene se încheie semnificativ la în
treprinderea de utilaj petrolier, care 
sărbătoreșie un secol de existență, 
eveniment cu largi rezonanțe in viața 
municipiului și a județului, a între
gii țări.

deosebită stimă ți
care călătorește se
al partidului ateri- 

Moreni,

de

al 
din

După vizitarea diferitelor secții ale 
întreprinderii, are loc în hala de mon
taj a uzinei un mare miting. Sint 
prezenți peste 12 000 de oameni ai 
muncii din uzină și din alte întreprin
deri din Tirgoviște și din județul 
Dîmbovița. Apariția la tribuna prezi
diului a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
este salutată dc toți cei prezenți cu 
urale și ovații. Se scandează minute 
în șir „Ceaușescu—P.C.R.“. „Ceaușescu 
și poporul".

Mitingul a fost deschis de tovarășul 
Ion Stănescu, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid.

In aclamațiile celor prezenți, pre
ședintele Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, inminea- 
ză Ordinul Muncii clasa I întreprin
derii de utilaj petrolier Tirgoviște și 
titlul de Ereu al Muncii Socialiste 
unor muncitori din întreprindere.

Intimpinat de toți cei prezenți cu 
puternice ovații și urale, ia cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea secretarului general al 
P.C.R., urmărită cu viu interes, a fost 
subliniată în repetate rinduri cu în
delungate aplauze.

Mitingul a luat sfirșit într-o atmo
sferă entuziastă, expresie a sentimen
telor de nețărmurită dragoste a comu
niștilor, a oamenilor muncii din mu
nicipiul Tirgoviște și din județul 
Dîmbovița față de partid, a angaja
mentului lor de a-și consacra capaci
tatea și energiile creatoare realizării 
cincinalului înainte de termen, de a 
saluta cu noi victorii Congresul al 
XI-lea al P.C.R. și a XXX-a aniver
sare a Zilei de 23 August.

După încheierea mitingului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
ceilalți conducători de partid și de 
stat care il însoțesc, sc îndreaptă spre 
sediul Comitetului județean Dîmbo
vița al P.C.R. Aici, secretarul general 
al P.C.R. ia cunoștință de schița de 
sistematizare a municipiului Tîrgo- 
viște.

La plecare, mii de cetățeni ai ora
șului, adunați in piața din fața Co
mitetului județean de partid, iși iau 
rămas bun de la secretarul general 
ai P.C.R., o»raționîndu-l îndelung. Co
loana de mașini se îndreaptă spre 
stadionul orașului, de unde elicopte
rul. avînd la bord pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe ceilalți con
ducători de partid și de stat care l-au 
însoțit in această vizită de lucru pe 
plaiurile dimbovițene, se îndreaptă 
spre București.

DUPĂ STARTUL ÎN „CUPA TINERETULUI"
Un prim sondaj prin citcva școli bucurcștcnc

După cum se știe, duminica trecută s-a dat 
petiție de masă cu caracter republican, „Cupa

startul în marea com- 
tineretului'. în multe 

locuri, în școli îndeosebi, întrecerea a fost primită — ca de obicei — 
cu interes și spirit de răspundere. Am consemnat la timpul respectiv acest 
fapt.

Acum, din dorința de a vedea ce acțiuni au urmat momentului 
inaugural, am întreprins un raid-fulger, pentru început în citeva școli din 
Capitală. Și iată ce am găsit...

e-

O PRIMA CONSTATARE: POPULARIZARE EXCELENTA I

în majoritatea 
fhvățămînt vizitate, 
neretului" a debutat 
moașe rezultate, în 
datorită modului cum a 
popularizarea acțiunii.

unităților
, „Cupa 

cu 
principal 

fost făcută 
Avem

de 
ti- 

fru-

de a se afla printre participanți. 
La liceele susmenționate, în cadrul 
fiecărei clase, profesorii de edu
cație fizică au prelucrat condițiile 
de participare, iar pe coridorul fie
cărui etaj al clădirilor au apărut

s-a bucurat de atenția cuvenită, 
levii au ținut să răspundă cu mul
tă însuflețire.

COMPETIȚIA CA ATARE — 
O NECUNOSCUTĂ I ? !

La Liceul nr. 6, la ora rai
dului nostru nu am găsit nici 
un profesor de specialitate. Pur și 
simplu, pentru că nici o clasă nu 
avea în program educație fizică. 
Ne-am adresat, firesc, elevilor. Am 
întrebat nu unul sau doi, ci aproape 
30. Băieți și fete din toți anii. 
Răspunsul lor: nici o cunoștință 
despre „Cupa tineretului”. Nimeni 
n-a găsit timp în școală măcar 
pentru a informa colectivul de e- 
levi de aici despre o asemenea ac
țiune sportivă de masă. Firește nu 
afirmăm că nu s-a făcut nimic 
duminică în domeniul sportului, 
în școală. Dar faptul că dintre e-

Raid realizat de 
Tiberiu STAMA 

ți Geo RAETCHI

(Continuare tn pag. a 2-a)

La școala generală nr. 205, marea competiție a fost primită așa cum se 
cuvine, lată, in imaginea surprinsă de fotoreporterul nostru S. Bakcsv, 
un afiș atrage imediat 
un loc mai bun pentru

! tatea colțului cu
i

privirile a două pioniere. Și nu se putea alege 
popularizarea „Cupei tineretului" decît în vecină- 
trofee sportive, cucerite de elevii de aici.

vedere școțffî generale nr. 79 și 
nr. III, liceele' h'r. 25 și nr. 32 și 
Școala profesională „Electromagne
tica".'! La .,,111“, prin grija colecti
vului | catedrei de educație fizică, 
a >. organizației U.T.C. și firește a 
cdndtk-erii școlii, ejevii au fost în 
măsuiă să curioăscă regulamentul, 
disciplinele de întrecere, astfel că, 
în ziua startului, sute de pionieri 
și școlari și-au manifestat dorința

afișe frumos . desenate : (inițiativa e- 
levilor) care îndemnau la o par
ticipare cît mai largă. La Școala 
profesională „Electromagnetica", se
diul catedrei de educație fizică a 
fost pur și simplu asaltat de ce
reri de participare, evident și ca 
urmare a faptului că elevii au cu
noscut din vreme rostul competi
ției. Așadar, acolo unde munca de 
popularizare a „Cupei tineretului"

LIGIA LUPU-ȘERBAN DOBOȘI (C.S.M. CLUJ)
CAMPIONI LA TENIS OE MASĂ

CLUJ, 14 (prin telefon). Vineri 
dimineața, pe cele 6 mese instala
te în Sala sporturilor s-au desfă
șurat primele schimburi de mingi 
din cadrul actualei ediții a cam
pionatelor republicane individuale 
ale seniorilor la tenis de masă. 
Competiția a debutat cu proba de 
dublu mixt la care s-au înscris 
31 de perechi. Cele dintîi tururi 
au trecut fără „furtună", cu re
zultate de 3—0 sau 3—1 pentru 
favoriți.

Semifinalele au fost deosebit de 
atractive și echilibrate. în prima 
Maria Alexandru — Ovanez a dis
pus (3—2) de Lidia llie — Giur
giucă, învinșii nemaiavînd resurse 
nervoase suficiente. Mai dramatic 
a fost jocul care a opus pe Ligia 
Lupu — Doboși și Viorica Moldo
van — Gheorghe. După ce prima 
pereche a condus cu 2—0 la seturi, 
adversarii au egalat scorul și s-au 
aflat foarte aproape de calificarea

X

în finală, ei conducînd în setul 
decisiv cu 17—12 și apoi 20—17. 
Au urmat momente de mare ten
siune, Lupu ți Doboși au refăcut 
handicapul șl termină învingători, 
în prelungiri, eu 22—20.

Finala a fost mal simplă decît 
ne așteptam. Ligia Lupu a atacat 
deseori cu dezinvoltură șl ți-a co
ordonat foarte bine acțiunile 
preună cu Doboș!, cîștîgînd 
în fața cuplului bucureștean 
ria Alexandru — Ovanez.

Rezultate, semifinale : Alexandru, 
Ovanez — llie, Giurgiucă 3—2, Lu
pu. Doboși — Moldovan,. Gheorghe 
3—2, finala: Ligia Lupu, Șerban 
Doboși (C.S.M. Cluj, antrenor eme- 

. rit F. Paneth) — Maria Alexandru, 
Aurel Ovanez (Progresul București) 
3—0 (19, 17, 15).

întrecerile continuă la celelalte 
probe.

îm- 
clar 
Ma
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, in sala Pionir din Belgrad ECHIPELE DE LUPTE
GRECO-ROMANE
ALE ROMÂNIEI

După 11 ani din nou în luptă pentru titlul suprem • Antrenorul C. Popescu: „Echipa 
Iugoslaviei, cu toate atuurile sale, poate fi învinsă!“ • Doina Cojocaru: „Toate fetele

SI R.S.F.S. RUSE*

vor
ora

să schimbe argintul în aur“ ® Gazdele și-au recăpătat moralul • Partida începe la
19,40 (ora București) și va fi transmisă în întregime la radio și la televiziune

LA EGALITATE
)

RAdAUȚI, 14 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru). în sala 
casei de cultură din localitate,. in 
fața unui numeros public, a avut 
loc partida internațională amicala 
de lupte greco-romarie dintre, re
prezentativele României și R.S.F.S. 
Ruse. După meciuri de un nivel 
tehnic acceptabil, partida s-a în
cheiat nedecis, 4,5—4,5, Din echipa 
română s-au evidențiat N. Gingă, 
C. Alexandru și N. Martinescu, iar 
din formația sovietică S. Hlsamut- 
dinov și I. Dancinko. Iată rezulta
tele tehnice: cat. 48 kg — C. Ale
xandru b.p. V. Sumakov; 52 kg
— N. Gingă b.p. D. Satunov ; 57 
kg — M. Boțilă egal cu D. Trifi- 
muk: 62 kg — I. Păun p.p. G. 
Ermușin ; 68 kg — St. Rusu p.p. 
S. Hisamutdinov ; 74 kg — M. Ni- 
colae egal cu A. Korban; 82 kg
— St. Olteanu egal cu I. Neciaey;;
90 kg — V. Fodorpatakî p.p. I. 
Dancinko; X90 kg — N. Martj-
nescu b.p. P. Botev; +100 kg — V. 
Dolipschi descalificat împreună cu 
A. Kosinev.

Revanșa, duminică, la Botoșani.

c. ALEXA

La 28 si 29 decembrie
handbalistelor noastre aflate acumdestindere în lotulMoment de

(prin telefon! de IaBELGRAD, 14 
trimisul nostru).

Agitat, extrem _ . .
rat cu surprize de proporții, cel 
al V-lea campionat mondial de hand
bal feminin a ajuns în fața finalei. 
Ultimul act, cel în care se decide 
nouă campioană a lumii, aduce in 
scenă două dintre cele mai valoroase 
formații ale acestei discipline 
prezentativele “
SLAVIEI. 
Pionir din 
zentative

de disputat, presi
de

: re-
ROMANIEI și IUGO- 

Simbătă seara, în sala 
Belgrad, cele două repre- 
vor da ultimul asalt și,

Echipa Fomâniei susține sSmbati 
seara cel âe al 182-lea meci inter
național.

Palmaresul jocurilor ROMA
NIA — IUGOSLAVIA : 23 9 3 11 
199—201.

Rezultatele partidelor directe 
din acest an : ROMANIA — IU
GOSLAVIA 6—7 la Zombor șt 
8—13 la Pitești.

o facem împotriva unor 
în victoria

cucerește 
finală după 
de la me-

chiar dacă 
aparențe, credem sincer 
fetelor noastre.

Selecționata României 
dreptul’ de a participa în 
11 ani de absență, adică
morabila întîlnire disputată în 1962 
pe „Republicii", cînd handbalistele 
noastre — avîndu-1 la cîrmă tot pe 
ambițiosul și nu mai puțin valorosul 
tehnician C. Popescu — dobindea

medaliile de aur ale celui de al doi
lea campionat mondial. Și-au cucerit 
acest drept la capătul unei suite im
presionante de victorii (24—12 cu 
Japonia, 10—5 cu Norvegia, 10—8 cu 
Cehoslovacia și 12—11 cu Ungaria) 
inaccesibil nici uneia dintre celelalte 
participante la actuala ediție. Nu 
trebuie uitat că toate celelalte echi
pe, inclusiv partenera noastră de 
simbătă seara, selecționata Iugosla
viei, au gustat din cupa amară a în- 
fringerii. Ultimul meci, cel cu Un
garia, disputat joi seara la Negotin, 
nc-a adus in față o echipă a Româ
niei valoroasă în toate compartimen
tele, stăpină pe sine, cu o putere de 
luptă extraordinară. Ceea ce li lip
sise în primele trei partide — efi
ciența liniei de la 9 m — s-a adă
ugat acum, Doina Cojocaru și Si
mona Arghir înscriind 8 din cele 12 
goluri ale victoriei. Colaborarea 9 m 
— semicerc a fost 
ceea ce credem că 
ținerea succesului în fața redutabi
lei selecționate a
la C. M. din 1965,. locul III la C. M. 
din 1971) a fost perfecta disciplină 
de joc, ambiția, dorința nemărginită 
de a învinge.

Meciul de la Pitești, din finalul 
„Trofeului Carpați", disputat în com
pania campioanelor mondiale, hand
balistele din R. D. Germană, și câș
tigat, care i-a entuziasmat pe iubi
torii handbalului de la noi este o 
palidă imagine, incomparabil cu ceea 
ce am văzut la Negotin. De la Eli-

Ia Belgrad in preajma marii finale
sabota Ionescu, care a apărat magis
tral, și pînă la ultima jucătoare 
(luate în ordinea intrării în teren), TURNEUL FINAL

remarcabilă. Dar 
a determinat ob-
Ungariei (locul I

Ne pregătim să-i aplaudăm, curind

CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMANI
Al ANULUI 1973

• Azi, ultima zi in care mai pot fi
la ancheta
stabiliți de
celor mai

ziarului nostru • Cei 40 de

expediate răspunsurile 
lideri ai fiecărei ramuri

federațiile de specialitate •
buni sportivi ai anului va avea 

in Sala Palatului

Festivitatea decer nării

LOTURILE CELOR DOUA 
FINALISTE

ROMANIA : El. Ionescu, L. Stau,
L. Moise — S. Arghir, D. Cojo
caru.. D. Furcoi, C. Petrovici, R. 
Sos, I. Oancea, C. llie, II. Hrivnak,
M. Mikloș, EI. Frincu, M. Boși, 
M. Popa ;

IUGOSLAVIA ; Z. Istavnoylcî, 
A. Titlici, D. Hostiei — N. Ăbra- 
movici. J Antici, M. Cikoș, K. 
Iles. M. Lukici. D. Palaversa, B. 
Roșiei, I. Suprinovici, M. Torti, 
M. Veinovici. B. Vrbanc, Z. Leu-

M. Popa, 
și suflet 
splendidei 
picioare 1 500 de spectatori, și a um-

toate s-au angajat cu trup 
pentru realizarea victoriei, 
victorii care a ridicat în

Hri:tache NAUM

AL „CUPEI F.R. BOX*/z

Echipele participante la „Cupa 
F. R. Box“ au ajuns în faza finală 
a disputatei competiții. După întreceri 
interesante, tn care 
toate secțiile din 
celor ale cluburilor 
din București, cele 
cîșțigat dreptul de . .
în ultima etapă : turneul final. Aceste 
patru echipe sint : Farul Constanța, 
Box Club Galați, A.S.A. Cluj și Box 
Club Brăila. In ziua de 27 decem
brie, la București, va avea loc tra
gerea la sorți a semifinalelor, care 
se vor disputa in ziua de 28 decem
brie, de la ora 17, în sala Dinamo 
din Capitală, 
ceste partide 
„Cupei F. R. 
cembrie, de

au fost angrenate 
țară, cu excepția 
Dinamo și Steaua 
mai puternice au 
a-și apăra șansa

învingătoarele din â- 
se vor întilni în finala 
Box", în ziua de 29 de- 
la ora 18, în aceeași

anchetă, organi- 
nostru în rîndu- 
săi, pentru de- 

BUNI

Tradiționala 
zată de ziarul 
rile cititorilor 
semnarea CELOR MAI 
10 SPORTIVI ROMÂNI AI A- 
NULUI 1973 a ajuns la capătul 
primei sale etape : stabilirea op
țiunilor fiecărui iubitor al spor
tului care dorește să participe 
la această anchetă.

Reamintim,, așadar, că AZI 15 
DECEMBRIE 1973 ESTE "ULTT-

(Rapid
Finescu

ÎN CARE CITITORII 
MAI POT EXPEDIA, 

poștale sau în scrisori,

'Continuare In pag. a 4-a)

cititorilor
de sport
trofeelor

lui Netedu. Fază din ultima partidă de cam- 
— Steaua desfășurată în Capitală.

Atac dinamovist la poarta 
pionat Dinamo

loc la 20 decembrie

dresa : Ziarul „SPORTUL", str. 
Vasile Conta, 16, București, sec
torul I, cu mențiunea „PENTRU 
CONCURS ’73".

Paralel cu ultimele starturi 
ale opțiunilor cititorilor noștri, 
federațiile de specialitate și-au 
definitivat clasamentele la fie
care disciplină, din care redăm, 
pentru început, sportivii aflați 
pe primul loc.

MA ZI 
NOȘTRI 
Pe cărți
lista cu sportivii pe care îi con
sideră — în baza rezultatelor 
sau a performanțelor obținute 
— cei mai buni ai anului care 
se încheie peste puțin timp. Nu
mele sportivilor vor fi scrise în 
ordinea preferinței participantu
lui la ancheta 
la 10, și

București) 
(Aeroclubul

vor
noastră, de la 1 

trimise pe a-fi

Gh.

Bra-

(Di-

Danielov și Gh. Simionov

ATLETISM : Virginia loan 
AERONAUTICĂ : Mircea 

șov) — zbor fără motor
ALPINISM : Dumitru Chivu (A.S.A. Brașov) 
BASCHET : Titus Tarău (Steaua) 
BOX : Simion Cuțov (Dinamo București)
CANOTAJ : llie Oanță și Dumitru Grumezescu 

namo București)
CAIAC-CANOE :

(Steaua)
CĂLĂRIE : Gheorghe Nicolae (Petrolul Ploiești) 
CICLISM : Vasile Teodor (Dinamo București) 
GIMNASTICĂ : Dan Grecu (Dinamo București) 
HALTERE : Ion Hortopan (Olimpia București) 
HANDBAL : Cornel Penu (Dinamo București) 
HOCHEI : Ion Gheorghiu (Steaua) 
JUDO : Laiăr Moldovan (Dinamo București) 
LUPTE LIBERE : Vasile lorga (Progresul Brăila) 
LUPTE GRECO-ROMANE : Nicu Gingă (Dinamo 

București)
MODELISM : Otto Hints (Voința Tg, Mureș) — aero- 

modelism ; Leontin Ciortan (Jiul Petroșani) — navo- 
modelism ; Ignat Ciutac (Semănătoarea București) — 
automodelism ; Val. Constantinescu 
rachetomodelism

(Chimia Buzău) —

MOTOCICL1SM : Ștefan Chițu (Poiana Cîmpina)
ÎNOT : Anca Groza (Dinamo București) 
ORIENTARE TURISTICA : Dumitru Ciobanu (Clu

jeana Cluj)
OINĂ : Marin Georgescu (Viață Nouă Olteni)
POLO : Dinu Popescu (Dinamo București)
PARAȘUTISM : Ion Bucurescu (Aeroclubul Ploiești) 
PENTĂTLON MODERN : Dumitru Spirlea (Olimpia 

București) *
PATINAJ ARTISTIC : Gyorgy Fazekas (Dinamo Bucu

rești)
PATINAJ VITEZA : Ladislau Coroș (Dlnamo Brașov) 
POPICE : Ana Petrescu (Gloria București) 
RADIOAMATORISM : Radu Bratu-YO4HW — 

lioclubul Constanța)
RUGBY : Mihai Nicolescu (Sportul studențesc)
SĂRITURI IN APA : Ion Ganea (Independența Sibiu) 
SCRIMA : Mihai Jiu (Steaua)
ȘAH : Alexandra Nicolau (Constructorul București) 
SCHI-BOB : loan Panțuru (C.S.O. Sinaia)
TENIS DE CIMP : llie Năstase (Steaua)
TENIS DE MASA: Maria Alexandru (Progresul Bucu

rești)
TIR : Niculae Rotaru (I.E.F.S.)
VOLEI : Gyula Bartha (Steaua)

ASTAZI, DE LA ORA 18

DINAMO - SLEZAN OPAVA,
0 ATRACTIVĂ PARTIDĂ DE HOCHEI

(Ra

buni sportivi români ai anului 1973 se va desfășura, într-un cadru fes- 
17,30, în Sala Palatului Republicii Socialiste România.

Decernarea trofeelor celor mai
tiv, joi 20 decembrie a.c„ ora

Festivitatea, organizată de Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, va fi urmată de un 
spectacol artistic-sportiv prezentat în cinstea laureaților de Televiziunea Română.

Biletele pentru această interesantă manifestare cu caracter sportiv și artistic vor fi puse în vînzare, 
începînd de luni 17 decembrie a.c„ la casele Sălii Palatului.

Ideea de a organiza partide de 
verificare cu adversari puternici și 
pentru echipele noastre fruntașe de 
club ni se pare excelentă. în acest 
fel pot fi încercați și rodați, alături 
de jucătorii consacrați, tineri ho- 
cheiști care nu 
dată din lotul 
tind, bineînțeles, 
titură.

Astă-seară, de
BUCUREȘTI / va primi replica for
mației SLEZAN OPAVA, din liga 
secundă a campionatului cehoslo
vac, o echipă puternică, avînd ve
chi state de serviciu în hocheiul 
din țara prietenă. Sparing-part
ner tradițional al selecționatei na
ționale a Cehoslovaciei, Slezan 
dispune de un lot tînăr, valoros, 
practică un hochei modern, etalînd 
toate virtuțile unei școli de mare

fac parte deocam- 
reprezentativ, dar 

spre această inve6-

ia ora 18, DINAMO

reputație. Sosiți ieri după ora prfn- 
zului in Capitală, oaspeții au făcut 
seara un ușor antrenament de 
acomodare pe gheața patinoarului 
„23 August".

Jucătorii dinamoviști, care nu fac 
parte din lot, și-au continuat, în ul
timele zile, pregătirile. Ieri dimi
neața li s-au alăturat și cei care 
au " 
în 
hai Flamaropol ne-a anunțat că 
va alinia garnitura completă și că 
speră într-o bună evoluție a elevi
lor săi.

Partida începe la ora 18 și va fi 
condusă de un cuplu de .arbitri, 
români : FI. Gubernu — Gh. Mu- , 
reșanu.

(Citiți în pag:na a 4-a amănunte 
despre cele două jocuri România- 
Iugoslavia),

fost cu 
Iugoslavia.

echipa națională 
Antrenorul Mi-
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COMPETIȚII DOTATE
CU „CUPA 30 DECEMBRIE"
în organizarea clubului sportiv 

C.F.R. Timișoara a avut loc. zilele 
trecute, o atractivă întrecere de 
box și lupte dotată cu „Cupa 30 
Decembrie". Competiția a fost des
tinată exclusiv începătorilor. La 
box au cîștigat V. Chiuroeu, I. Va- 
«ile, V. Chiriță, I. Florescu, I. Gră- 
dinaru, V. Răchieru și P. Topolo- 
vici, iar la lupte au ocupat pri
mele locuri. în ordinea categoriilor, 
V. Gui. E. Gantea, V. Boca. M. 
Borbely, M. Rusnac. M. Beneeanu, 
I. Drăghici, A. Sava și E. Torko.

P. ARCAN — coresp. Jud.

în organizarea secției de resort 
Consiliului sindicatelor din' mu

INIȚIATIVE

Primele campionate studențești

l |
în cinstea aniversării proclamării 

Republicii, asociația sportivă a ti
pografilor din Tg. Mureș a organi
zat o întrecere la șah și tenis de 
masă. Competiția a fost dotată cu 
„Cupa tipografilor". La șah pe 
primul loc s-a clasat linotipistul 

a 
Filip de la secția tipar

L. Moses, iar la tenis de nrasă 
cîștigat S.
înalt.

I. PAUȘ — coresp. jud.

a
nicipiul București s-a desfășurat, 
la Predeal, competiția de orientare 
turistică dotată cu „Cupa 30 De
cembrie", la care au participat e- 
chipe reprezentînd numeroase aso
ciații sportive din Capitală.

în întrecerea echipelor feminine, 
cel mai bun timp a fost realizat de 
Sanda Serghie șl Ioana Stroe (Da
cia București) — 78 min. Ele 
fost urmate de echipele Fulgerul
— 83 min. șl Voința — 90 min. în 
proba masculină, locul I a revenit 
de asemenea sportivilor 
Dacia (M. Țicleanu 
83 min. Pe locurile 
clasat I.T.B. — 85
— 87,30 min.

în urma acestor 
Dacia — București 
pusă în joc.

la facultatea clujeană 
de educație fizică

I
I

au

de la 
și I. Barbu) — 
următoare s-au 
min. șl Voința

rezultate, A.S. 
a cucerit cupa

Corespondenții din țară ne relatează despreț

ÎNTRECERILE din cadrul ..cupei tineretului

în ideea de a verifica, în condi
țiile competiției, posibilitățile de care 
dispun studenții tuturor anilor de 
studii și a oferi, fiecăruia dintre vi
itorii pedagogi, șansa de a participa 
în concursuri și de a vedea cum se 
organizează acestea — avantaj de 
care se prevalau, pînă acum, doar 
performerii Facultății clujene de e- 
ducație fizică — conducerea acestei 
unități a hotărît instituirea unor 
campionate interne, la care să par
ticipe toți cursanții.

Debutul l-a făcut atletismul, disci
plină 
cute, 
duse 
rale : 50 m. g. fete, 55 m. g. băieți, 
50 m. plat băieți și fete, înălțime și 
lungime. De subliniat că îp concurs 
au fost angajați, pentru dinamizarea 
probelor, și sportivii facultății care 
activează în secțiile de performanță 
ale cluburilor clujene.

Relevînd faptul că numai la 
sprint au participat 106 concurenți, 

din totalul de 164 de studenți ai fa
cultății, subliniem, credem, atît inte-

care și-a consumat, zilele tre- 
primul campionat. Probele in- 
în programul ediției inaugu-

resul pe care l-a stîrnit această 
trecere, cît șl animația în care ea 
desfășurat.

De altfel, dorința de a puncta 
mai consistent pentru anul de studii 
pe care concurenții îl reprezentau a 
generat întreceri deosebit de aprige 
și cîteva rezultate care nu sînt de 
ignorat. Dar, iată cîștigătorii : FETE 
50 m. Sanda Cubleșan (anul I) 6,9 ; 
50 mg. : Mioara Cornea (I) 8,4 ; lun
gime : Sanda Cubleșan 5,25 m. BĂ
IEȚI : 50 m loan Iluțiu (III) 6.2 ; 
55 mg : Radu Rusu (I) 8,3 ; înălțime : 
Ladislau Szabo (II) 1,75 m ; lungime : 
Călin Corpaciu (I) 6.36 m.

După cum se remarcă, primul cam
pionat de atletism al Facultății de 
educație fizică a fost cîștigat de către 
studenții anului I, promoție care s-a 
impus, de altfel, de la începutul anu
lui ca fiind una dintre cele mai 
dotate din cite au frecventat și frec
ventează această facultate.

Primului campionat de atletism, 
urmează cel dinții campionat 
gimnastică.

in
s-a
cît

’ SF. GHEORGHE. Peste 8 000 de 
pionieri și școlari și membri ai 
asociațiilor sportive din întreprin
deri și instituții din județul 
na au participat la startul 
al „Cupei Tineretului". în 
Sf. Gheorghe, întrecerea de 
săniuțe s-a desfășurat pe 
Partizanilor și pe Dealul Păiușla ea 
participînd peste 500 de concu
renți.

întreceri pentru sporturile edi
ției de iarnă a „Cupei Tineretului" 
au mal avut loc la întorsura Bu
zăului și la Comandău.

K .

CÎMPINA. Aproape 200 de elevi 
din școlile generale, profesionale șl 
din licee au participat în cursul a- 
cestei săptămîni la primele între
ceri de tenis de masă din cadrul 
ediției de iarnă a „Cupei Tinere
tului". La concursul de săniuțe au 
foșt prezenți doar 42 de școlari, 
datorită faptului că doar pe o por
țiune mică a dealurilor din împre
jurimi s-a mai menținut zăpadă.

Au început și întrecerile din lo
calitățile rurale. Astfel, în. comuna 
Măgureni, la întrecerile de tenis 
de masă s-au înscris 90 de concu
renți, iar la Proșița de Sus au 
concurat 160 de elevi.

Covas- 
oficial 
orașul 
schi și 
Dealul

Gh. BRIOTA

C. V1RJOGHIE

de pregătire și rezultatele obținute 
de fiecare secție ; pentru atragerea 
tineretului in practicarea atletis
mului, liceul cu program de edu
cație fizică va organiza în perioa
da 20.XI.1973 — 15.11.1974 deplasa
rea cadrelor didactice în școli din 
județul Timiș și județele limitrofe, 
pentru popularizarea atletismului 
șl depistarea elementelor de va
loare ; secțiile de atletism ale 
școlilor sportive din Timișoara, Lu
goj, Sînnicolau și Jimbolia sint 
obligate de a selecționa cel puțin 
2—4 elemente pentru fiecare pro
bă ; C.J.E.F.S. obligă cluburile Po
litehnica și C.F.R. 
ianuarie 1974 să-și 
chipele de 
2—3 sportivi

du-se șl orele de antrenament ca 
șl cele de concurs; de 6—7 ani 
la Poli, cei din conducerea secției 
sînt doar onorifici; cei din condu
cerea sportului local nu realizează 
o atmosferă favorabilă performan
ței.

„în scopul creării unor condiții 
optime desfășurării activității atle
tice în cadrul secțiilor Politehnica, 
C.F.R. și Liceul nr. 4 Timișoara, 
pînă la 1 decembrie a.c. se vor 
reorganiza birourile acestora și se

ILa sfîrșitul lunii octombrie am 
efectuat o anchetă privind regre
sul atletismului timișorean, sub

I titlul „Prea multe discuții, prea 
puțină treabă!..." într-un teritoriu 
unde, de ani și ani, atletismul a

Ifost la el acasă, unde mari perfor
meri ai ateltismului românesc de 
ieri au deprins, deopotrivă, dra- 

i de sport și a.b.c.-ul primei 
discipline olimpice, tradiția nu și-a 
mai dovedit viabilitatea pe un sol 
tot mai puțin hrănit cu pasiune 
și pricepere. Anul 1973 se înscrie 
în această curbă descendentă a 
atletismului bănățean la un punct 
de minimă, neatins încă în dece
niile sale de existență: 
titlu de campion național, 
atlet nominalizat în lotul 
clasarea echipei județului 
ultimul Ioc în Divizia A 
în urma 
trogradarea.

Acestea erau faptele — nu sin
gure, evident — și ancheta noas
tră, la care a răspuns un mare nu
măr de specialiști din atletismul 
timișorean, a încercat să releve 
multiplele sale fațete, cauzele aces
tei stări de lucruri necorespunză
toare.

De curînd, am primit răspuns la 
această anchetă din partea celui 
mai autorizat for sportiv local, 
Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport Timiș care, sub 
semnătura tovarășului Cornel Ba- 
lița, prim-vicepreședinte, însumea
ză un amplu „plan de măsuri pen
tru îmbunătățirea generală a atle
tismului în județul Timiș" și o 
adresă prin care ziarul este în- 
cunoștințat „că articolul critic le
gat de activitatea atletică din ju
dețul Timiș a fost dezbătut la toa
te nivelele cu toți care activează 
în această ramură de sport. Pro
blema redresării generale a atle
tismului, a făcut obiectul unei șe
dințe de birou executiv al C.J.E.F.S. 
Timiș. Sperăm — se scrie în în
cheierea adresei — ca ziarul „Spor
tul" să poată să sprijine acțiunea 
generală de reconsiderare a atle
tismului în județul nostru".

Tocmai în acest sens, de sprijin, 
facem publice măsurile cele mai 
importante vizînd revitalizarea at- 

Iietismului timișorean, în contextul 
realităților sesizate de ancheta zia
rului, angajîndu-i și pe această 

Icale pe cei cu responsabilități și, 
totodată, angajîndu-ne și noi să 
urmărim îndeaproape cum se> con
cretizează în timp prevederile res
pectivului plan.

FAȚA IN FAȚĂ: PUNCTE NE
VRALGICE Șl PUNCTE DIN PLAN

Igostea 
discipl

I
I
I
I
I

Nușa DEMIAN

îi 
de I

La asociația sportivă „Voința" înainte de începerea întrecerilor din cadrul „Cupei Tineretului", fostul jucător 
de tenis de masă Ilie Stan inițiază un grup de viitori concurenți. II

DUPĂ STARTUL ÎN "CUPA TINERETULUI"r.

{Urmare din pag. I)

levii consultați nici unul n-a amin
tit un cuvințel despre „Cupa ti
neretului" ne îndeamnă să credem 
că întrecerea ca atare se află 
stadiu de necunoscută...

Din păcate nu este singurul 
xemplu. Tot în raidul nostru, 
ceeași situație am întîlnit-o și 
Școala generală nr. 181...
PASIUNE Șl INIȚIATIVĂ EXISTA, 
DAR CONDIȚIILE RĂMIN UN 

DEZIDERAT...

în

e- 
a- 
în

Liceul nr. 25, zilnic sint pre
ia întreceri în jur de 50 de 
ți eleve. Practică tenisul de 

(chiar dacă sala de sport

La
zenți
elevi
masă, 
este de dimensiuni liliputane) și 
șahul. Prof. Mariana Tomi a de-

pășit inerentele dificultăți ale star
tului și, iată, se străduiește să asi
gure continuitate acestei frumoase 
întreceri. Firește, dacă sala ar a- 
vea un spațiu mai mare, numă
rul participanților ar fi, poate, du
blu sau triplu. Fiindcă interes din 
partea elevilor există.

Problema spațiului este la Gru
pul școlar „Grivița Roșie11 și mai 
delicată. Mutați de curînd în clă
dire nouă, elevii de aici (de a că
ror pasiune pentru sport ne-am 
convins de mult) sînt nevoiți să 
apeleze la vecini, la clubul uzine
lor, unde nu întotdeauna au acces. 
Chiar și așa „Cupa tineretului" se 
bucură de adeziunea largă a ele
vilor, cu participanțî la tenis de 
masă și șah din toți anii de stu
dii.

Cei aproape 300 de elevi și eleve

de la „Electromagnetica", care au 
luat parte la startul competiției 
au fost urmați, în aceste zile, de 
alte zeci și zeci de colegi, șahiști și 
jucători de tenis de masă. Prof. 
Aurel Ișoveanu, responsabilul co
lectivului catedrei de educație fi
zică și-a manifestat amărăciunea 
pentru că spațiul de cuprindere a 
elevilor în sport, într-o competiție 
de masă, nu îngăduie prezențe 
spectaculoase, zilnic. Săliței pentru 
orele de clasă i se alătură un 
teren în str. Justiției, pe care nu 
se pot practica decît minijocuri 
sportive. Dar acestea nu intră, a- 
cum, în discuție în ediția de iarnă. 
Un alt spațiu, vecin cu școala, se 
află sub jurisdicția unei alte u- 
nități de învățămînt pentru cursu
rile de perfecționare în geologie, 
care nici nu îl folosește,, dar nici

nu acceptă să-l cedeze celor dor
nici să facă sport!?

Multă bunăvoință am constatat 
și la Școala generală nr. 13: în 
ciuda unor condiții improprii pen
tru organizarea de activități spor
tive pentru „Cupa tineretului" 
primit zeci de înscrieri.

CE FACEM MÎINE?
Mîine însemnînd vacanța, 
așteaptă cu zăpadă abundentă,

s-au

Toți

PATINOARELE S-AU DESCHIS DAR BENEFICIARII
LOR-ELEVII-SE LAȘA AȘTEPTAT!

Zilnic, noi și noi patinoare își 
deschid porțile, dar fără ca vreunul 
să aibă audiența de public scon
tată Ce se întîmplă ? Pentru ce 
profesorii de educație fizică nu 
caută să beneficieze de condițiile 
atmosferice favorabile organizării 
concuisurilor de patinaj din cadrul 
„Cupej tineretului" ? Iată întrebă
rile la care am căutat răspuns prin 
intermediul unui sondaj întreprins 
în rîndurile celor direct vizați și 
interesați.

Sîntem la clubul sportiv Progre
sul. Vizităm patinoarul. Gheața 
este așternută pe terenurile de bas
chet de lîngă intrarea în complex. 
Spațiu 
starea 
Plină 
"dinei, 
să-ți intre lama patinei,

pe

nici un 
nici un 
olimpic. 
Timiș pe 
și, apoi, 

întîlnirilor de baraj, re-

C.J.E.F.S
răspunde

zi arul ui

Timiș
anchetei
nostru

vor consolida cu cadre tehnice de 
specialitate; comisia județeană de 
atletism va sprijini antrenorii din 
secțiile de atletism pentru ca pînă 
la 15 decembrie a.c. să-și stabileas
că programe de pregătire diferen
țiate și obiective precise, pentru 
pregătirea fiecărui sportiv in par
te ; C.J.E.F.S. și comisia de atle
tism vor lua măsuri de întărire a 
muncii educative din cadrul sec
țiilor de atletism, dezvoltind atît 
la sportivi și antrenori, cît și la 
conducătorii unităților respective, 
pasiunea, spiritul de sacrificiu, o 
mai mare responsabilitate a mun
cii și dorința unanimă de afirma
re in această ramură de sport".

• Sînt prea mulți specialiști 
prea puțini atleți de valoare ; 
Timișoara există un atletism 
catedră, performanța e aproape 
teorie și departe în practică.

„Facultatea de educație fizică 
Centrul metodologic de studii 
documentare vor repartiza cadre 
care să răspundă direct de activi
tatea secțiilor de atletism, asigu- 
rînd perfecționarea procesului de 
pregătire. Lunar, C.J.E.F.S. va fi 

informat despre mersul procesului

ieri

FINALELE

seniori 
pentru

ca pînă la 15 
completeze e- 
cu cel puțin 

fiecare probă".

pînă la 1 oc-1 iulie
Timișoara nu se face

• De la 
tombrie, în 
atletism.

„Calendarul competițional pe a- 
nul 1974 va fi îmbogățit, cu un 
plus de concursuri față de calen
darul competițional republican".

• Pista stadionului „1 Mai" a 
zăcut în părăsire; stadionul Poli
tehnica e în paragină,

„Catedrele de educație fizică de 
la Politehnica șl Universitatea își 
vor desfășura activitatea didactică 
și cu juniorii în zona Parcului 
sportiv „1 Mai". In acest fel, te
renul Politehnica va putea fi folo
sit numai de către atleți și stu
denții F.E.F.; clubul Politehnica 
va lua măsuri pentru reamenaja- 
rea pistei, sectoarelor și vestiare
lor".

Și 
în 
de 
de

?» 
și

• Necesitatea creării 
cleu al atletismului, a 
specializat,'

unui 
unui

nu- 
club

peinsista
al C.N.E.F.S.

lingă 
pen- 

la Timișoara, a

„C.J.E.F.S. va
Biroul executiv 
tru înființarea, 
unui club de atletism specializat, 
care să concentreze cei mai buni 
sportivi și cele mai bune cadre 
tehnice, care să beneficieze de con
diții materiale și financiare cores
punzătoare.

Paul SLAVESCU

au Început la pitești

CAMPIONATULUI NATIONAL 
SĂTESC DE TRÎNTĂ t"

pentru patinat, suficient, 
gheții însă sub orice critică, 
de zgrunțuri, cu riduri a- 
în care, dacă ai neșanșa 

te asi- 
guri cu cel puțin o .. entorsă.

Vorbim cu prof. Ion Pilug, pre
ședintele clubului.

„Duminică gheața a fost bună. 
Apoi, după cum știți, au venit zile 
de dezgheț. A fost suficient ca 
doi-trej copii să intre pe patinoar, 
pe gheață moale, ca aceasta să ca
pete înfățișarea pe care o vedeți- 
Dar o vom reface. Baiul este altul. 
Nu prea vin copiii la gheață. Pa
tinoarul. întocmai ca și anul tre
cut. l-am declarat deschis tuturor 
pasionaților. în mod gratuit. Și 
totuși prea puțini amatori no... 
deranjează. Preferă să se deplase
ze ia .,23 August" sau la „Floreas
ca", cînd, cei ce locuiesc aici, în 
cartier, au pistă de gheața la aoi 
pași de casă ...“

Nu știm cum a fost anul trecut 
starea gheții de pe ..Progresul" 
Acum, însă, nu ne-a plăcut Și nu 
vedem cum va putea fi readusă la 
starea de „oglindă", atît timp cit 
gospodarii patinoarului, în afară 
de furtun, nu au nici o altă usten
silă pentru pregătirea ei (razuri 
butoi — cu clasica instalație de 
împrăștiat apa etc.) Zgrunțurilr 
nu pot să dispară printr-un sim 
piu stropit. în plus, după părere- 
noastră, patinoarul este Și greși’ 
amplasat. Pe un teren de tenis, tna. 
aproape de vestiar ar fi fost mai in 
dicat, pentru simplul motiv că nst 
fel s-ar exclude deteriorarea lame 
patinelor, urmare de neînlătura’ 
a mersului pe o distantă apreciabi 
lă, prin pietriș. T:>. to a^es'ea nn 
sînt oare motive suficiente ca pa-

tinoarul din str. dr. Staicovici să 
fie ocolit ? In parte da, și spunem 
în parte întrucît extinzîndu-ne cer
cetările am găsit Și alte cauze ale 
slabului aflux al tineretului 
gheața de la Progresul...

Am stat de vorbă cu cîțiva pro
fesori de educație fizică care acti
vează în școlile generale și liceele 
din apropierea parcului sportiv 
Progresul. Obiectul discuției ? Bi
neînțeles, patinajul, probă cuprin
să în programul importantei com
petiții cu caracter republican. 
„Cupa tineretului".

Prof. Emilia NEGULESCU — Șc. 
gen. 122, str. Antim : „Adevărat, 
vremea a fost prielnică dar pînă 
acum patinajul din „Cupa tineretu
lui" nu l-am... atacat. Vrem să ne 
amenajăm un patinoar propriu. In 
curtea școlii. De ce nu mergem pe 
Progresul ? Bineînțeles, ne-ar con
veni. Este aproape de noi. O. să 
mai vedem ...“

Prof. Florentina ANTONOV — Șc 
gen. 128, str. 13 septembrie : „Știu 
că la Progresul funcționează un 
patinoar, dar pînă acum nu am 
reușit să-l văd . •. Anul trecut am 
fost cu copiii la gheață și vom 
merge și în actualul an școlar. Că 
nu am folosit încă, așa cum tre
buie, gheața de Ia Progresul vina 
este a noastră, a profesorilor. Și 
cred că din comoditate, 
înainte, eu, personal, promit 
voi merge cu copiii de două 
pe săptămînă".

Prof. Constantin MIIIAIȚA — — 
ceul „Gh. Lazăr" : „Elevii noștri 
au făcut o adresă către Consiliul 
popular al municipiului prin care 
cer liber acces pe gheața Cișmi 
giului. O preferăm patinoarului de 
la Progresul, pentru că spațiul de 
întrecere este mai mare. Oricum 

„Curta Tinereiu- 
l-am programat în trimestrul 

vor face copiii în vacanță ? 
de masă, volei, baschet, ex 
Patinaj, nu !“
mai redăm relatările obți

Cînd — nu este exclus — ar putea 
să intervină... dezghețul. De ce 
se tergiversează ? De ce nu este 
folosit mai intens patinoarul de la 
„Prgoresul “? Dacă cei din str. dr. 
Staicovici s-ar vedea asaltați de ti
neri atunci, sîntem convinși, că și 
măsurile pentru o mai bună pre
gătire a gheții ar îmbrăca o cu 
totul altă haină. Așa ,însă...

Un patinoar s-a deschis și la 
„Stadionul Tineretului". Aici gheața 
este excelentă. Gospodarii bazei au 
numit nu mai puțin de patru per
soane pentoB întreținerea gheții, 
în frunte cu Dumitru Dragu, unul 
dintre cei mai buni specialiști în 
materie. La Tineretului, a fost as>* 
gurată din timp și recuzita de ri
goare : mături, lopeți, razuri, butoi 
cu apă. Vestiarul spațios, bine în
călzit, va fj legat de patinoar prin- 
tr-o cărare pardosită cu . , ■ gheață 
Tn acest fel, patinele nu vor mai 
avea de suferit. Și totuși, și aici, 
afluența tineretului este foarte sla
bă. Prof. Mihai VLADF.SCU de Ia 
Șc. generală nr. 11, din șoseaua 
Kiseleff (deci farte aproape de Ti- 
.neretului) ne mărturisea 
„Patinajul pentru 
tului1

o . .
materie primă pentru schi și să* 
niuș, cu o vreme mai... geroasă, 
care să transforme platformele a- 
flate în curs de amenajare (vezi 
Liceele nr. 25 și 32, Parcul copilu
lui, pentru elevii de la „Grivița Ro
șie", „Electromagnetica") în micro- 
patinoare. Pentru unii, o modalitate 
de a participa la „Cupa tineretu
lui" o vor reprezenta excursiile în 
zone montane. Adică schi și să- 
niuș. Liceele nr. 25 și nr. 32 (unde 
prof. Ștefan Bujor a rămas, în ciu
da scurgerii anilor, același mare 
iubitor de excursii, de sport) or
ganizează tabere la Predeal Timiș 
și Bușteni. Cîteva sute de elevi. 
Cei de la „Grivița Roșie” speră ca 
săniușul să fie la ordinea zilei, la 
Străulești, zonă în care ei au trans
format — împreună cu alți tineri 
— un imens loc viran, într-o fru
moasă bază nautică și de agrement 
prin circa 200 000 ore de muncă 
patriotică, cum și-a notat prof. 
Petre Cimponeru.

■Ar
Primele constatări au scos în re

lief destule lucruri bune, demon- 
strînd, însă, în același timp că 
nu peste tot acțiunea a fost privită 
cu seriozitatea care se impune. Fi
rește, zilele de vacanță vor fi un 
îndemn pentru toată lumea de a 
nu ocoli „Cupa tineretului", ci dim
potrivă de a-i oferi zilnic un ca
dru sărbătoresc de desfășurare, așa 
cum stă bine unei competiții adre
sată cu precădere copiilor și e- 
levilor...

• Degeaba se vorbește, se ana
lizează și concluzionează, se trasea
ză sarcini, dacă cei chemați să 
muncească efectiv și care sînt sa
larizați pentru 
în atletism, o 
funcționărește. 
unor explicații 
duț și fără răspundere .directă (din 
opiniile exprimate în anchetă).

„Pînă la 1 decembrie 1973, 
C.J.E.F.S., împreună cu Inspectora
tul școlar județean, vor prezenta 
propuneri concrete de eliberare a 
tuturor cadrelor necorespunzătoare 
ce se ocupă de pregătirea atleților 

iin cluburi, asociații și școlile spor
tive și transferarea unor profesori 
de educație fizică cu specializare 

I atletism, care să lucreze în cadrul 
secțiilor de atletism" (din preve
derile planului de măsuri al 

I C.J.E.F.S. Timiș).
• La Timișoara, antrenorii lu

crează în regim de lejeritate și a- 
I ceasta se transmite efectiv atleți

lor, în aceeași notă desfășurîn-

I
I
I
I
I

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

fa
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telefon). Iată

De aici 
că 

ori

Li-

patinajul pentru 
lui"
II. Ce
Tenis
ursii.
Nu

■iute și de la alți profesori ai șco 
dor. din preajma parcului „Pro 
■resul", întrucît toate au cam ace 
ași conținut. Startul în „Cupa Ti
neretului" la patinaj nu a fost încă 
luat și nici nu am găsit pe cineva 
care să ne anunțe o dată mai apro
piată pentru sărbătorirea eveni
mentului. Abia c a trimestrul II-

.. Și el : 
„Cupa Tinere- 

nu l-am început. Ne vom a- 
menaja un patinoar propriu în pă
duricea de lingă 
Atunci...“

De ce să se aștepte 
Cînd gheața de la 
așteaptă pe elevii 
doi pași ?

„Noi, de obicei, 
piii pe Floreasca. 
— ne spune prof. Gabriela MARCU, 
de la Șc- gen. nr. 17 din str. Ale
xandru P' 
și aproximativ 50 la sută dintre co
piii școlii au patine. Pentru cei ce 
nu au. avem posibilitatea să le îm
prumutăm din magazia școlii. Pa
tinajul din „Clina 
l-am început..."

Noi propunem 
Marcu să încerce 
„Tineretului". Numai astfel se va 
onvinge că aici condițiile de prac- 

•icare a patinajului sînt, după pă
rerea 
bune

Muzeul Antipa.

pînă atunci ?.. 
„Tineretului", îi 
aflați la numai

mergem cu co- 
Este mai sigur

'etofi. Am făcut un sondaj

Tineretului" nu

prof. Gabriela 
și gheața de la

mai
Flo-

noastră, incomparabil 
decît cele oferii e 

•easca Și, poate, făcînd 
aceeași constatare, va da 
în concursurile de patinaj 
pej Tineretului" ...

Ghearele ȘIEFANESCU

de
și dînsa 

startul 
ale „Cu-

Din nou rînduri despre sportivi 
a căror educație lasă de dorit, des
pre tineri care uită că se află pe 
un teren de sport unde trebuie să 
aibă o conduită exemplară, care 
sfidează spectatori, arbitri, antre
nori și comit acte de gravă indis
ciplină. De această dată, situația 
este mai tristă întrucît nota de față 
aduce în prim plan tineri poloiști 
din diferite 
jucători chemați să n 
țara

în 
canu 
meci 
vensarul direct, cu pumnul și pi
ciorul, fiind eliminat definitiv din 
joc. Un act de-a dreptul huliganic 
față de care comisia de disciplină 
municipală a dat dovadă dc multă 
clemență sancționîndu-1 doar cu o 
suspendare pe două etape în „Cupa 
Municipiului". Tot pentru lovirea 
adversarilor, Ian Gheorghe (Pro
gresul) și Radu Mirea (Progresul) 
au fost sancționați cu cite două. și. 
respectiv, o etapă suspendare în 
aceeași competiție.! Lista celor vi- 
novați este îhsă mult mai Înfigă ■ 
Luîs Șoptereanu ($c. sp. 1), Sorin 
Cherciu (Șc. sp. 2). D. Nicolau și 
M. Anghcloscu (C. S. Școlarul). D 
Ghere (Dinamo), N. Andreiescti 
(Șc. sp. 2), O. Radian și V. Băn
cii» (Rapid).

loturi reprezentative, 
reprezinte 

în competiții de amploare.
fruntea listei — Liviu Rădu-
(C. S. Școlarul) care într-un 

‘cu Progresul și-a lovit aci

efortul lor cotidian 
fac fără entuziasm, 
mereu în căutarea 
sau a unui loc căl-

ATLETISM. Duminică, începînd de 
la ora 8, In sala de ședințe a Consiliului 
Național pentru Educație Fizică șl Sport 
va avea loc plenara Comitetului federal 
al F.R. Atletism » PRIMUL RECQBD re
publican al actualului sezon de sală a 
fost stabilit de juniorul de categoria a 
a n-a Tudorel Vasile (Viitorul), care a 
obținut la săritura în lungime 7,33 m (ve
chiul record era de 7,14 m și aparținea, 
de anul trecut, colegului său de club Be- 
dros Bedrosian). Reamintim că T. Va
sile este și recordmanul în aer liber al 
juniorilor de categoria a II-a cu o per
formanță de 7,39 m. » ASTAZI ȘI M1I- 
NB în sala „23 August" se desfășoară con
cursul dotat cu cupa „so Decembrie", 
rezervat juniorilor de categoria I și a 
IlI-a. Sîmbăță programul începe la 
16,30, iar duminică la ora 9,30.

ora

BASCHET Continuînd acțiunea.... .. _____ de
promovare a foștilor și actualilor perfor
meri în comisiile diriguitoare ale acti
vității basehetbalistice. Biroul federal a 
procedat la următoarele cooptări: ma
estru emerită a sportului Anca Bacoviță 
în comisia centrală de disciplină și edu-

DUHUL BLINDEȚII!...
Promptitudinea cu care comisia 

de disciplină respectivă a analizat 
cazurile și a intervenit pentru în
depărtarea din piscină a acestor 
tineri certați cu sportivitatea este 
lăudabilă. Nu putem fi însădeacord 
și cu ușurința în aprecierea gravi
tății faptelor, cu unele dintre san
cțiuni care au doar un Caracter sim
bolic, departe de a-și atinge scopul 
propus. Fapta lu iRăducanu, de pildă, 
selecționat recent — din nou — 
în lotul reprezentativ este foarte 
gravă. Cine își poate închipui oare 
că un asemenea tînăr poate avea 
cinstea de a reprezenta țara noas
tră într-o competiție internațională ? 
Chiar și sancțiunile dictate împo
triva lui Ion Gheorghe și Radu 
Mirea, ambii componenți ai națio
nalei de juniori, ni se par extrem 
de blînde. Oare cei care le-au dic
tat nu s-au gîndit ce s-ar întîmplă 
dacă cei împricinați ar avea com
portări similare și în 
ternaționale ?

Un lucru trebuie să 
istfel de jucători nu 
)e ud teren de sport ; 
lină vor dovedi tuturor că au în
vățat să respecte întrecerea spor
tivă. pe adversari și publicul din 
tribună. Credem că se impune o 
nouă analiză a incidentelor și o 
revizuire a sancțiunilor, astfel ca 
acestea să fie cu adevărat pildui
toare.

întreceri in*

re fie clar : 
au ce căuta 

cel puțin

PITEȘTI, 14 (prin
că, potrivit unei bune tradiții, i-a 
venit rîntlul și municipiului Pitești 
să găzduiască întrecerea finală a 
unei mari competiții de masă. Frur 
moașa sală de sport din Dealul Tri- 
vale oferă excelente condiții pen
tru întîlnirile din cadrul finalelor 
campionatului național sătesc de 
trîntă. Participanții dedică această 
competiție, de mare anvergură și 
ecou, celei de a 26 aniversări a Re
publicii.

Trebuie să menționăm, încă de 
la început, că organizatorii — Sec
ția sport a C.C. al U.T.C., în cola
borare cu Comitetele municipal și 
județean al U.T.C. Argeș, C.J.E.F.S., 
Inspectoratul școlar județean 
Consiliul județean al Organiza
ției pionierilor— s-au achitat ex
celent de sarcinile care le reveneau. 
Orașul este împînzit cu afișe și 
panouri ce popularizează competiția 
Și programul ei de desfășurare, re
prezentanții organizației locale de

tineret au primit încă din gară," 
foarte ospitalieri, pe concurenți.

La Ora ~ ~~ ■ -
județeni, 
pășit pe 
în cadrul 
cele trei 
mineața s-au întrecut trîntașii din 
cadrul primelor trei categorii mici 
de greutate (55 kg, 61 kg și 68 kg), 
iar după amiază cei de la catego
riile 76 kg, 84 kg și peste 84 kg. Fi
ecare dispută s-a desfășurat sub 
semnul luptei dîrze pentru realiza
rea victoriei, succes care permite 
calificarea în tururile următoare.

în programul competiției, pe lin
gă întrecerile propiu-zise, este pre
văzută vizitarea municipiului Piteș
ti (obiective industriale, social-cul- 
turale, istorice și sportive). Aseară 
oaspeții au asistat la un interesant 
spectacol cultural, oferit de către 
formații artistice din județ, la Casa 
de cultură a sindicatelor.

Astăzi se vor desfășura, cu înce
pere de la ora 16, tururile II și III 
la toate categoriile.

Radu TIMOFTE

8,30, cei 240 de campioni 
între 14 și 45 de ani, au 
saltele pentru a începe, 
primului tur, urcușul spre 
locuri de pe podium. Di-

cațle. Mihal Dimancea și Ion Antonescu 
în Comisia centrală de competiții, Cris
tian Popescu în Comisia centrală" de pro
pagandă, maestrul emerit al sportului 
Andrei Folbert în Comitetul național de 
minibaschet, ion Vuleseu președinte al 
Comisiei de specialitate a municipiului 
București. Alexandru Fodor membru al 
aceleiași comisii « BIROUL FEDERAL a 
aprobat ca jucătoarei Angelica Tita 
(I.E.F.S.) să 1 se deceamă titlul de ma- 
estră a sportului ® PLENARA COMITE
TULUI FEDERAL va avea joc luni. în
tre orele 11 și 15, la sediul C.N.E.F.S. n 
INTRE 1 ȘI 15 IANUARIE, perioadă de 
transferări M MĂSURI ALE COMISIEI 
CENTRALE DE DISCIPLINA ȘI EDUCA
ȚIE: D. Gheorghițescu (.,U“ București) 
— suspendat 4 etape pentru injurii adre
sate arbitrilor (respectivul este recidi
vist). I. stăvarlu (Unirea De1) — sus
pendat 1 etapă pentru atitudine ireve
rențioasă față de arbitri, D. Ivanov (Pro
gresul București) șl ș. Popescu (Arhi
tectura) — suspendați cite 1 etapă pentru 
joc brutal, echipa A.S.A. Bacău — aver
tisment pentru slabe condiții organizato
rice la meciul cu Electrica Fieni și in
terzicerea găzduirii de jocuri pinâ la re
pararea instalației de încălzire. ® CU 
PRILEJUL INAUGURĂRII sălii de sport 
din Sf. Gheorghe, în localitate se dis- ' 
pută, astăzi șl mîlne. un turneu feminin 
la care participă echipele Ranid si Con
structorul din București, Institutul Pe
dagogic Tg. Mureș și Știința Si. Gheorghe.

BOX Timp de 3 zile s-a disputat, 
la Tîrgoviște. in Organizarea C.J.E.F.S. 
Dîmbovița și a comisiei județene de box, 
competiția, devenită tradițională. „Cen
tura Chindia". La întrecerile rezervate 
juniorilor și seniorilor au participat snor- 
tivi din Brașov. Călărași. Cimpina, Mo- 
renl și Tîrgoviște. Iată cîștiaătorii: juni
ori mici: Gh. Sorescu (Oțelul Tîrgoviște), 
V. Ilcicov (Metalul Tîrgoviște); Gh. Lea- 
fu (Metalul Tîrgoviște). C. BirZan (Ener
gia Cimpina), Gh. Cărămidarii (Energia 
Cimpina), Gh. Olteanu (Voința Tîrgo
viște). M. Macovei (Flacăra Moreni), V. 
Hodorogea (Oțelul Tîrgoviște): juniori 
mari: i. ștetanldis (Energia Cîrppina) N 
Ghenclulescu (Metalul Tîrgoviște). Gh 
Băjenaru (Energja Cimnina), Gh Stanca 
(Brașovia), I. vîrlan (Oțelul Tîrgoviște), 
C. Pîrneci (Voința Tîrgoviște), C. lonlță 
(Voința Tîrgoviște), M. Ivan (Energia 
Cimpina). G. Ivan (Călărași). M. Pre- 
descu (Oțelul Tîrgoviște): seniori: 
Rădulescu (Flacăra Moreni). V. ' Stan 
(Metalul Tîrgoviște). Gh. Dinu (Venus 
Tîrgoviște) și N. Negru (Venus Tîrgo
viște). învingătorilor li s-au inminat 
„Centura Chindia" .premii în material șl 
echipament sportiv, dinlome și medalii

POLO.
prezentatlve. de juniori, 
acestea (jucători năseuți 
tineri) a fost încredințat 
Niculescu și șt. Kroner 
de sportivi: D. Spinu. G. 
rabaneea (Progresul). 
Găman. I. Lorincz, K. 
riel (Dinamo), L.
(C.S.M. Cluj), N. Cruoenschi (Petrolul) 
A. Munteanu. D. '
Gheorghe (Rapid),
Arabagiu (Crișul), ............ _
Cllij). L. Szucs D. Marioti (Șe. sp. Cluj). 
Cel de al doilea lot (jucători născuți în 
1957 și mal tineri) are ta conducerea teh
nică pe T. Angelcscu și Al. Szabo. Cel 
20 de jucători se vor întîlnl in zilele d« 
26 și 27 decembrie în Capitală pentru o 
primă selecție. Aceștia sint: Gh. Popescu. 
A. Ghere. S. Popescu (Dinamo). R. Mo a- 
rlu. G. Tanțău, Gh. Covaci (Politehnica 
cluj), Fl. Buzac, F. Dobrea, C. Chlvăran. 
V. Tomeseu. C. Chirobocea, S. Mereț 
(C.S.S.), M. Tudor. V. Florinceseu (Pro
gresul). Z. Orban (Crișul), C. Covaci (Sc. 
sp. Cluj), S. Angelescu. V. Ungureanu. 
G. Nicoiae. P. Andre’ca, V. Boga (Șc. sp. 
2), N. Andreeșcu. M. Cearnă, I. Carata, 
I. Duca (Șc. sp. 1) Și L. Gumeniuc 
(Rapid).

Au fost alcătuite loturile re-
Priniul dintre 
în 1955 și mal 
antrenorilor F. 
și cuprinde 50 
Arsene. G. I3a- 

V. Rădescu. N. 
Szerzo, F. Ten- 

Olnetrean, L. Seb jk

Nicolau (C S.SJ. I. 
I. Feher, L. Bone. R.

C. Gyarfas (Voința

r

CONSFĂTUIRE
DE MEDICINĂ

SPORTIVĂ

»

v.

Luni 17 decembrie, la »ediul 
Institutului de educație fizica 
și sport, din str. Maior Ene 12, 
începînd de la ora 9, vor a- 
vea loc lucrările Societății de 
Medicina Culturii Fizice, Spar
tului, Expertizei și Recuperării 
medicale a capacității de mun
că, cu tema : „Prevenirea și 
tratamentul traumatismelor pro
duse de practicarea neraționa- 
lâ a educației fizice și spor
tului".

Srnt invitați să participa me
dici, antrenori, precum și alți 
specialiști care lucrează in do
meniul sportului.

PR/MUt CADOU> s ei i

...din suita celor pe care doriți să le oferiți celor dragi, 
poate fi și un tricou fără guler din import, bumbac sută la 
sută, articol vestimentar practic, recomandat în diverse oca
zii : sport, turism etc. Plăcute la purtat, ușor de întreținut, ief
tine, prezentate în culori pastelate tricourile fără guler din 
bumbac, vă așteaptă în toate magazinele a'e specialitate

(7493)
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o propunere a comisiei de organizări din cadrul torului continental de specialitate
Invitat să oficieze la competiția volelbalistică „Turneul campioane

lor", desfășurată recent în R. D. Germană, președintele eoleglulul central 
de arbitri din F.R.V., CONSTANTIN ARMAȘESCU, a luat parte șl la 
ședința Comisiei de organizări sportive din cadrul Confederației europene 
de volei, ceea ce ne-a determinat să-i solicităm amănuntele de rigoare în 
legătură cu obiectul ședinței.

„Scopul acestei întruniri a Comi
siei — ne-a spus d-sa — a fost 
acela de a definitiva regulamentul 
de desfășurare al Campionatelor 
europene din 1975. In legătură cu 
acesta. Comisia a formulat o serie 
de propuneri ce vor fi înaintate 
spre confirmare Comitetului direc
tor al Confederației europene. Ele 
sînt, în esență, următoarele ; la e- 
diția următoare a „europenelor" 
de Seniori și senioare, precum și 
de juniori și junioare se propune 
limitarea numărului de echipe par
ticipante la 12. în această situație, 
ar urma să participe din oficiu 
formațiile clasate pe primele 6 
locuri în ediția precedentă și cea 
a țării organizatoare. Alte 5 echi
pe îți vor dobîndi acest drept în 
urma unor turnee de calificare, ce 
se vor organiza în cinci țări, sta
bilite de Comitetul director.

De asemenea, comisia a stabilit 
un criteriu de alcătuire a grupelor 
C.E., astfel: din prima serie vor 
face parte echipa țării organiza
toare, cele de Pe locul 5 și 6 la 
ediția precedentă, precum și echi
pa calificată la 
neu ; în seria a 
intre campioana 
mația clasată pe 
ția precedentă, precum .și cele ca
lificate la primul și al patrulea 
turneu preliminar; în fine, in cea 
de a treia serie (căci s-au propus 
trei serii de cîte 4 echipe) ar par
ticipa medaliatele cu argint și 
bronz la ediția precedentă, pre
cum și echipele ce vor obține a- 
cest drept la turneele 2 și 3.

A fost fixată perioada 1 aprilie — 
15 mai a anului campionatelor eu
ropene ca perioadă de desfășurare 
a turneelor preliminare. Totodată

al cincilea tur- 
doua ar urma să 

europeană, for- 
locul IV la edi-

s-a stabilit ca C.E. din 1975 să fie 
programate între prima și a doua 
duminică ale lunii septembrie,

în ceea ce privește modalitatea 
de desfășurare a competiției conti
nentale (care va fi găzduită de 
Iugoslavia), s-a convenit ca echipe
le clasate pe primele două locuri 
în fiecare serie să ia parte, apoi, 
la turneul pentru locurile 1—6, iar 
ultimele două din serie — la tur
neul pentru locurile 7—12. Rezulta
tele partidelor directe ale forma
țiilor calificate în același turneu 
vor conta în continuare.

în privința noastră, a arbitrilor, 
s-a făcut propunerea ca jocurile 
din C.E. să fie conduse de arbitri 
invitați nominal de comisie, și a- 
nume cite doi din fiecare țară 
participantă, cu excepția țării or
ganizatoare, care poate prezenta 
șase cavaleri ai fluierului.

Prin urmare, este vorba de o 
serie do modificări importante ale 
sistemului dc disputare a campio
natelor europene, pentru care se 
așteaptă avizul favorabil al Co
mitetului director".

ACTUALITĂȚI LA ORD/NEA Z/LE/

t5

BAZELE SPORTIVE ACOPERITE TREBUIE
MAI JUDICIOS GOSPODĂRITE LA CRAIOVA
Decembrie ne-a avertizat — cu 

ceva ninsoare, cu ceva ger — că 
a venit vremea schiurilor și pati
nelor, a boburilor și săniuțelor, 
vremea retragerii multora dintre 
sportivii de performanță de pe are
nele în aer liber spre cele adăpos
tite pentru a-și continua instruirea 
pe durata sezonului friguros. Odată 
cu mesagerii noii stagiuni, începem 
și noi tradiționalele vizite la bazele 
sportive mai intens solicitate acum, . 
spre a constata cum își primesc 
ele oaspeții și cum fac față pre
supusei afluențe a acestora.

* Astăzi ne-am propus să înfăți
șăm cîteva aspecte din Craiova. 
Cetatea! Băniei, care nu se laudă 
deocamdată decît cu perspectiva u- 

loderne și încăpătoare (deneț săM moderne și 
felul „celor înălțate în alte orașe 
mrfri),- are totuși cîteva săli des
tul de utile pentru satisfacerea ne
cesităților sportului de performanță 
local. Ne referim, firește, în pri
mul rînd, la complexul de la Sala 
sporturilor care poate oferi găzduire 
pregătirii și concursurilor de box, 
scrimă, lupte și jocuri sportive, a- 
poi la sălile de la Stadionul Tine
retului, la cele ale liceelor „Frații 
Buzești", „Nicolae Titulescu", „N. 
Bălcescu", Industrial energetic și 
Construcții de mașini, precum și la 
amenajările de la tribuna 
nului Central.

în proporție covârșitoare, 
rile" sportive craiovene își 
șoară 
Cum ? La ora 
le-am făcut în primele zile de 
iarnă acolo, sala principală — pen
tru jocuri sportive — se prezenta, 
la prima vedere, în bune condi- 
țiuni. După ce am 
cîteva rînduri, succesiunea

Din însemnările pe care 
zilelor la bazele sportive 
desprind cîteva concluzii 
obiectul atenției organelor

stadio-

activitatea în cea 
vizitelor pe

„vîrfu- 
desfă- 
dintli. 

care

urmărit, în
antrena-

ANALIZA TURULUI DIVIZIEI A
După cum am mai anunțat, analiza 

turului Diviziei A și a campionatului 
de tineret-rezerve va avea loc 
miercuri 19 decembrie, la sediul 
F.R.F. La această ședință de analiză, 
care va începe la ora 9, sînt invitați 
toți antrenorii principali ai celor 18 
echipe din primul eșalon și cei care 
răspund de pregătirea 
tineret-rezerve.

DEMBROVSCHI ȘI 
URMELE LUI...

în aceste zile, la 
află pentru tratament 
baiiști, printre care — așa cum am 
mai anunțat — și un grup piteștean, 
in frunte cu Dobrin. Numărul fot
baliștilor aflați la Băile Felix se va 
mări, astăzi sau mîine, și cu băcă
uanii Dembrovschi și Ghiță.

formațiilor de

GUIȚA PE
DOBRIN
Băile Felix se 
mai mulți fot-

MÎINE, CONSFĂTUIREA
ARBITRILOR

or
ar- 
ju-

DACA VACANȚA E VACANȚA!
treaptă competițională, în privin
ța apărării de către ei înșiși a 
unor cariere promițătoare pentru 
atîția dintre ei.

Vacanța cu adevărat vacanță a- 
cumulează rezerve de forțe în or
ganismul fotbaliștilor noștri pe 
care, tocmai în zilele decisive ale 
lui iunie, cînd sentințele sezonului 
fac din fiecare meci o întrecere de
terminantă, 
din plin.

nu se gindește să lase altcuiva pos
tul de „libero" în formația mila
neză sau în aceea a Italiei, decla
ra lui Giglio Panza, de Ia „Tutto
sport", că „niciodată nu a dormit 
mai puțin de nouă ore iar alimen
tația a avut aceeași importanță 
ca programul de antrenament".

Două exemple, la mare distanță 
unul de altul, dar amîndouă subli
niind că elementul odihnă și refa
cere e indispensabil performanței. 
Mentalitatea unor jucători, anume 
Că două-trei zile se poate face ori
ce pentru că totul se recuperează 
în următoarele zile de pregătire 
comună a distrus atîtea frumoa
se cariere că nu mai are nevoie 
și de condamnarea noastră. Din 
păcate tocmai săptămînile de va
canță care se reclamă ca o necesi
tate pentru acei sportivi care înțe
leg să le utilizeze în folosul lor de
vin foarte dăunătoare pentru gru
pul celor dezordonat! și inconști
enți față de propriile interese și 
care, în consecință, maî bine... ar 
fi ținuți fără întrerupere în regi
mul competițional.

Pentru că prea se vorbește mult 
despre importanța vacanței și e- 
fectelc pe care o judicioasă stră
batere a ei trebuie să le aibă pen
tru forma jucătorilor, propunem 
ca rezultatele acelor controale me
dicale — care, vor fi efectuate 
sperăm, prin utilizarea aparaturii 
de specialitate — să fie publicate 
în zilele de reluare a activității. A- 
tunci vom ști cine a fost cu adevă
rat. în vacanță și, cine a preferat 
programe mult mai „variate" pen
tru zilele de odihnă și refacere. 
Ar fi un adevărat examen pentru 
sportivi, ajunși pe cea tnai înaltă

In comunicarea oficială a fede
rației, privind perioada de întreru
pere a campionatului citim, atunci 
cind se stabilește data reluării an
trenamentelor, că se atrage atenția 
jucaturilor de a reveni din perioa
da de vacanță cu „indici fiziologici 
corespunzători". O formulă oare
cum pretențioasă vrea să spună 
eă vacanța nu înseamnă o risipire 
a forțelor, o uzare a organismului, 
o viață fără program dar în schimb 
cu „programe prelungite în loca
luri". Vacanța trebuie să repre
zinte. dimpotrivă, săptămîni de 
conduită echilibrată, de calm și re
laxare, sub

Probabil 
rii noștri 
frunte știu 
tre marii 
ramuri sportive 
condițiile longevității sportive și re
ușitelor superioare e și această artă 
de a ști să te odihnești. Mladenov, ac
tualul antrenor al reprezentativei 
Bulgariei, declara unui ziarîst fran
cez, care îl- întreba ce metodă de 
pregătire utilizează Bonev, omul 
nr. 1 al fotbalului bulgar și al echi
pei naționale, că nu-i vorba de o 
formulă specială ci că una dintre 
marile calități ale cunoscutului in
ternațional e și aceea că „știe per
fect să-și organizeze programul do 
odihnă, de refacere". „Burgnich, 
un atlet care impresionează prin 
prospețimea organismului său la 
aproape 35 de ani. reprezintă, 
pentru Helenio Herrera, jucătorul 
care a știut în mod admirabil 
să-și apere cea mai importantă 
parte a programului său zilnic, a- 
ceea de odihnă". La rîndu-i, fun
dașul lui Internazioiiale, care nici

planul fizic și psihic, 
că mulți dintre citito- 
și dintre sportivii de 
— din viața unora din- 
campioni ai diferitelor 

că una ' dintre

le vor valorifica

Eftimie 1ONESCU

„Un-doi“ cu antrenorul
Carol Creiniceanu

0 TOAMNĂ RODNICĂ
PENTRU ECHIPA

Mîine va avea loc o ședință 
ganizată de Colegiul centra! de 
bitri cu președinții colegiilor 
dețene de resort, cu responsabilii 
tehnici și arbitrii din lotul divi
zionar A.

Consfătuirea, care va începe Ia 
ora 9, va fi deschisă de președin
tele Colegiului central, Andrei Kă- 
dulescu. In continuare, este progra
mat un referat intitulat „Analiza 
arbitrajelor prestate în turul cam
pionatului 1973—1974“, prezentat de 
V. Grosu.

De la ora 10,15 G. Gherghe va 
susține o temă cu caracter tehnic; 
„Colaborarea între arbitri pe par
cursul jocului. Uniformitatea în in
terpretarea regulilor de joc".

Vor urma discuții pe marginea 
referatului și a temei susținute, 
după care vor fi prezentate conclu
ziile.

DE TINERET-REZERVE 
STEAUA

mentelor programate aici și în ur
ma discuțiilor cu cadre tehnice și 
sportivi, aveam să constatăm însă 
că există 
stânjenesc 
descoperit 
aspect nu 
calorifere
stalații din grupul sanitar nu func
ționează de mult, că lipsesc din 
dotarea sălii unele materiale nece
sare instruirii la capitolul forță, 
că programul de antrenament afi
șat nu corespunde realităților. La 
ora prînzului sala era goală, apoi 
au apărut cîțiva baschetbaliști care 
urmau să facă antrenament peste 
vreo jumătate de oră. Nimic rău 
în asta, numai că opinia unanimă 
a tehnicienilor ora că sala nu 
poate face față tuturor solicitărilor 
și că echipele de performanță sînt 
obligate să-și diminueze timpul de 
lucru pentru a 11 se asigura tu
turor accesul.

Din discuțiile cu cîțiva benefi
ciari ai complexului de săli au re
zultat și alte inconveniente. Astfel, 
antrenorul de scrimă Paul Ghinju 
ne spunea că în sala afectată bo
xului și scrimei plouă adesea, dar 
proprietarul (C.J.E.F.S.) nu ia mă
suri de remediere a stricăciunilor, 
că sportivii nu pot face duș după 
antrenament întrucît apa caldă 
curge numai cîteva minute, că cei 
care reușesc totuși să... prindă apa 
caldă trebuie apoi să se deplaseze 
sumar îmbrăcați pe coridoarele 
murdare pînă la vestiare. De ase
menea, ni s-a atras atenția că 
trusa medicală de prim ajutor, 
indispensabilă oricărei săli, nu fi
gurează în dotarea celei craiovene. 
Cei mai mulți antrenori s-au plîns 

lipsa unor
prilejul vî- 
Craiova se 
să formeze

unele imperfecțiuni care 
pregătirea. De pildă, am 
că anexele sălii au un 
chiar atrăgător, că unele 
sînt defecte, iar alte in-

de materiale pentru

dezvoltarea forței (o bară fixă, un 
stativ cu haltere etc.). Chiar și la 
sala de lupte, pe care am găsit-o 
în plină activitate, și care ni s-a 
părut că oferă condiții mai bune 
de pregătire, se constată insufi
ciența unor materiale necesare an
trenamentelor (saci mobili, mane- 
chini). Avînd în vedere faptul că 
în aceste condiții își desfășoară ac
tivitatea pe timpul iernii o seric 
de sportivi nominalizați pentru lo
turile olimpice, sugerăm organelor 
locale responsabile sau cu atribu- 
țiuni în acest domeniu, să ia mă
surile ce se impun pentru asigu
rarea unor condiții normale de pre
gătire a acestora, precum și a ce
lorlalți sportivi care reprezintă Cra
iova în competițiile republicane, la 
nivelul cel mai înalt.

Am mai vizitat și sălile de la 
Stadionul Tineretului, pe care le-am 
găsit încuiate și, de asemenea, cu 
programe afișate pe uși indicînd că 
înăuntru Se desfășoară... antrena
mente (firește, nu era nimeni, căci 
ni s-a spus că boxul face antrena
ment în Sala sporturilor, unde cu 
cinci minute înainte găsisem vreo 
4—5 tineri jucînd fotbal în sala 
de jocuri și vreo 2—3 boxeri în 
paltoane la ușa celei de scrimă- 
box). Și, totuși, antrenamentul de 
box, trebuia să fie în plină desfă
șurare atît dună programul sălii 
(9—11) cit și după cel al C.J.E.F.S. 
(9,30—11). Nici la sala de haltere, 
nici la cea de atletism nu se afla 
nimeni ! Ne-am dat seama — așa 
dar — că toate acele țintare-pro- 
gram sînt de formă.,

în fine, sălile liceelor, destul de 
bine dotate și îngrijite, satisfăceau 
programul 
fizică, și

Din problemele centrelor de copii și juniori (V)

ANTRENORUL - PEDAGOG, NOȚIUNE COMPLEXA
IN PROCESUL DE INSTRUIRE

le-am făcut cu 
acoperite din 
care trebuie

___ _ locale de specialitate. Mai 
întîî credem că se impune o mai riguroasă exploatare 
u acestor baze, după un program bine stabilit și res
pectat, ceea ce ar putea duce Ia înlăturarea „timpi
lor marți" si la evitarea aglomerării spre seară a 
antrenamentelor la mai multe discipline (Sala spor
turilor) De asemenea, credem că este posibilă degre
varea acestei săli prin programarea unor echipe de 
performanță medie în sălile liceelor (bineînțeles, în 
funcție dc disponibilitățile acestora), astfel îneît spor
tivii clin eșaloanele fruntașe să beneficieze de mai 
mult timp de pregătire. Dotarea celei mai solicitate 
săli craiovenc cu materiale, cu planșe-kinograme și 
cu aparate ajutătoare pentru dezvoltarea forței este 
o necesitate reclamată de majoritatea tehnicienilor. 
Nu credem că asemenea aparatură ar diminua spa-

catedrelor de educație 
ale „micii” performanțe.
secretarul C.J.E.F.S,, Flo-

amenajările pentru atlo- 
care

țiul sălii, așa cum susținea 
rea Zamfir.

Este, totodată, necesar ca 
tism de Ia cele două stadioane craiovenc 
satisfac cerințele acelor probe ce reclamă pregătirea
în sală, după cum ne spunea antrenorul Șefau Po
pescu — să-și îmbogățească inventarul de materiale 
și, mai ales, să se acopere pardoselile de ciment cu 
benzi dc cauciuc (așa cum există de altfel intenția). 
Dat fiind faptul că și Ia Craiova activează o serie de 
sportivi nominalizați, ei trebuie să beneficieze de 
condiții mai bune de pregătire. De altfel. întreține
rea și dotarea sălilor sînt obligații elementare ale 
proprietarilor dc baze sportive. Perspectiva construi
rii unei săli noi (care va oferi condiții superioare 
de pregătire pentru sportivii de 
Cetatea Băniei) î __2..—2 2—2 
existente...

........... ! performantă din
nu trebuie să ducă la neglijarea celor

Aurelian BREBEANU

Așa cum însăși prSctica a dove
dit-o și cum de altfel obișnuim să. 
afirmăm în diferite împrejurări, 
întreg itinerariul parcurs de un ju
cător în formare — de la primele 
începuturi ale pregătirii sale diri
jate și pînă în momentul realizării 
speranțelor ca fotbalist — este pu
ternic dominat de personalitatea 
antrenorului, factor principal în 
activitatea de făurire a valorilor 
sportive. Logic judecind lucrurile, 
nu popte și nici nu trebuie să exis
te o acțiune, legată de procesul or
ganizat de instruire-educație a 
schimbului de mîine. fără ca aces
ta să nu sa sprijine pe capacitatea 
profesională și morală a tehnicia
nului chemat să modeleze. în ace
lași timp, talente și caractere.

Vorbind adeseori despre impor
tanța profesiunii de antrenor și 
considerîndu-l pe acesta — așa cum 
a fost definit și în cadrul recentei 
consfătuiri de analiză a muncii din 
centrele de juniori și copii — drept 
o figură centrală în școala moder
nă de fotbal, am avut în vedere, 
pînă acum, mai mult condiția pre
gătirii de 
chemați să îndrume pașii tinerilor 
jucători De asprele căi ale perfor
manței. Mai puțin s-a amintit însă 
de o anumită calitate, deosebită

specialitate a acelora

prin factura sa, care conturează și 
întregește totodată personalitatea 
antrenorului, în general, și în spe
cial a acelora care activează în 
centre de fotbal. Este vorba despre 
așa-numita măiestrie pedagogică 
care constă, de fapt. în alegerea 
celor mai eficiente metode și mij
loace de instruire și educație, în 
priceperea de a acționa, ca și în 
tactul pedagogic. înțclegînd prin 
acesta din urmă posibilitatea anti
cipării mintale a unui rezultat al 
procesului de pregătire și elabora
rea celei mai juste ipoteze psiho
logice.

în această ideie, antrenorul-pc- 
dagog nu mai reprezintă cîtuși de 
puțin o noțiune oarecare și nici o 
formulă de complezență profesio
nală. Dimpotrivă. Iar dacă e să ne 
referim la conținutul propriu-zis a 
ceea ce am numit măiestrie peda
gogică nu se poate să nu distin- ’ 
gem și condițiile fundamentale pe 
care trebuie să le îndeplinească a- 
ceasta în procesul de antrenament 
și anume :

— aprecierea reală a propriilor 
posibilități șl ale jucătorilor pe 
care îi conduce antrenorul, activi
tatea sa puțind fi considerată un 
dialog viu și neîncetat între el și

sportiv, în cadrul căruia se impune 
adaptarea în orice moment la stă
rile psihologice noi ale fiecărui 
individ în parte și ale colectivului 
în ansamblul său ;

Carol Creiniceanu, fosta extremă 
stingă a formației Steaua și a echi
pei naționale, ne-a vizitat recent 
la redacție, răspunzînd cu amabili
tate unei invitații mai vechi, reac
tualizată în condițiile liniștitelor 
zile alg acestei vacanțe. Și l-am 
regăsit pe actualul conducător al 
echipei militare de tineret-rezerve, 
după mai bine de trei ani’ de la 
retragerea sa ca jucător din activi
tatea competițională, aproape ne
schimbat, cu același aer de'modes
tie și același zîmbet sfios, pe chipul 
care a început să exprime totuși, 
în cîteva cute discrete, -semnele 
unor frămîntări și griji, care țin 
indiscutabil de nobilă, dar difici
la misiune de pedagog și antrenor.

— A fost o toamnă rodnică, în 
anul de debut Ia cîrma unei for
mații de tineret? l-am întrebat.

— După cîte sa pare, da. Am câș
tigat clar, prima manșă a campio
natului, după o luptă multă vreme 
echilibrată și la capătul unui mare 
efort, care nu a rămas, din ferici
re nerăsplătit.

— Au existat, 
condiții care au 
menea reușită ?

— Evident. Și
ar putea fi plusul de experiență, 
pe care l-am dobîndit în cei aproa
pe trei ani de stagiaturâ profesi
onală, de ucenicie mai bine zis, în

desigur și 
determinat

una dintre

niște 
o ase-

acestea

OFICIUL NATIONAL Df TURISM
CARPAȚI" BUCUREȘTI

Agenția de excursii cu turiștii români in străinătate
Organizează in trimestrul 1/1974 excursii în R. P. Bulgaria (cu auto

carele 2 și 3 ziie), R. D. Germană (cu tren 12 zile, inclusiv excursiile pri
lejuite de ediția de primăvară a Tirgului Internațional de la Leipzig), 
fi, P. Polonă (cu tren 7, 9 și 10 zile), R. P. Ungară (cu tren 5 și 6 zile), 
R. S. Cehoslovacă {cu tren 8 și 12 zile) și U.R.S.S. (cu tren sau tren și 
avion 7, 8, 9 și 11 zile).

Turiștii aflați in concediu în stațiunile balneoclimaterice Sinaia, Predeal, 
Bușteni, Aurora, Eforie Nord, Eforie Sud, Mangalia se pot înscrie la 
excursiile dc scurtă durată în R. P. Bulgaria și cei afiați la Felix și 1 
Mei, în R. P. Ungară.

De asemenea, la cererea colectivelor se organizează și excursii pe 
alte itinerarii.

Pe lingă excursiile incluse în program, turiștii beneficiază de bar.i de 
buzunar in valuta țârii vizitate, in funcție de durata excursiei și primesc 
adeverințe pentru schimbul valutar, conform normelor in vigoare.

Informații și înscrieri la toate oficiile județene de turism din țară și 
la Agenția din București, Caîea Victoriei nr. 100, telefon 16.44.31.

PUBLITURISM

ln Cupa Petrolul", la arme cu aer comprimat

JUNIORUL LIVIU STAN (Steaua) A STABILIT 
UN NOU Șl VALOROS RECORD LA PISTOL

campionul olimpic, polonezul
în sala de sport a clubului Pe

trolul Ploiești, amenajată pentru 
cîteva zile în poligon de tir cu aer 
comprimat, au început ieri între
cerile celei de a Il-a ediții a „Cu
pei Petrolul". La cele 20 de linii 
de tragere, se întrec pînă duminică 
dupâ-amiază nu mai puțin de 200 
de pușcași și pistolari. Printre tră
gătorii care au onorat cu prezența 
lor competiția organizată de clu
bul ploieștean se află aproape toți 
fruntașii tirului nostru, precum și 
o serie de țintași din Polonia, în 
frunte cu campionul olimDic 
pistol viteză, Jozcf Zapedzki.

Pronosticurile

Tapedzhi, a abandonat din cauza
cave au afirmat că întrecerile de 
la Ploiești vor fi deosebit de inte
resante și viu disputate, deoarece 
eje constituie un preludiu al na
ționalelor 
rînd și a 
plonatele 
chiar de 
lor. După 
gători s-au 
bune și apropiate, ca de pildă, la 
pușcă unde doi concurenți, care vi
zează selecția pentru C.E., I. Co- 
dreanu (Steaua) ț!i St. Caban (Di
namo) au fiecare cîte 379 p. Per
formerul primei zile a fost însă 
juniorul Liviu Stan (Steaua) care,

care vor avea loc în cu- 
doua selecție pentru cam- 
europene, s-au adeverit 
la începutul confruntări- 
primele serii, cîțiva tl'ă- 

detașat cu rezultate

unei deiecfiuni la pistol
spulberat pro- 
pistol — toto-

— dragostea pentru profesiunea 
de antrenor și pentru copiii cărora 
Ie transmite cunoștințele jocului de 
fotbal, ambele axate pe optimism, 
exigență, echitate, spirit de răspun
dere și respect reciproc ;

— capacitatea de a stimula 
micii fotbaliști o energie creatoare 
de valori sportive de un înalt ni
vel.

Toate aceste trei condiții, sinteti
zate în măiestria pedagogică și rea
lizate cu tact, asigură o autoritate 
bazată pe merite și prestigiu real. 
Și pentru că am ajuns la problema 
aceasta -— a autorității antrenoru
lui — de fapt „cheia" unei depline 
reușite în întreaga activitate cu 
juniorii și copiii — ni se pare in
teresant a remarca, cu acest pri
lej. că pe undeva, tocmai din acest 
punct de vedere, continuăm a mai 
rămîne datori unor obligații ma
jore, care țin de însăși esența no
țiunii de conducător al procesului 
instructiv-educativ. O asemenea 
constatare a reieșit și din analiza 
prezentată cu ocazia recentei con
sfătuiri a antrenorilor din ‘centrele 
de fotbal. Și chiar dacă F.R.F. nu 
a făcut unele nominalizări, din res
pect, desigur, pentru profesia în 
sine, am înțeles, totuși, că forul 
nostru de specialitate nu mai este 
dispus a trece cu vederea în viitor 
o astfel de situație. Pentru că, în 
fond, de la nivelul autorității an
trenorului încep să se arate și 
rezultatele muncii acestuia. Exem
plul unor tehnicieni ca I. Costea, 
C. Anghelache, Silviu 
Kliige. G. Dumitrescu, 
lescu, Leon Lazăr. N. Opriș, 
Fabian, M. Bîrzan, 
Alexandru Dan, N. Gorgorîn, 
Covaci — ca să ne referim numai 
la cîteva din numele care se în
scriu pe lista celor mal productivi 
făuritori dc valori sportive — ates
tă o dată în plus valabilitatea con
cepției potrivit căreia noțiunea de 
antrenor se 
de pedagog, 
aceasta.

De aceea.

Ăiiv.

cadrul centrului de copii- și juni
ori Steaua, după absolvirea, în vara 
Iul 1970, a I.E.F.S. O altă expli
cație ar fi adeziunea jucătorilor la 
solicitările unui program de pre
gătire sporit ca volum și intensi
tate. Mai trebuie spus că celor con- 
sacrați, din lotul primei echipe, 
cum au fost Ciugarin, Dumitriu IV 
sau Coman, le-am stimulat ambiția 
revenirii în „11 "-le seniorilor, ceea 
ce s-a și întîmplat; pe ceilalți, foarte 
tineri, în marea lor majoritate încă 
juniori, i-am ambiționat pe calea 
disputei pentru titularizare și a ri
nei noi promovări in perspectivă. 
Aș mai adăuga tot aici, la expli
cațiile reușitei noastre colective, 
excelentele condiții materiale, pe 
caro le-ani avut la dispoziție în 
vederea unei instruiri de cea mai 
bună calitate.

— Asta înseamnă un mare pas, 
decisiv chiar, în lupta pentru titlu.

— Da. Dar nu acesta este prin
cipalul obiectiv propus pentru anul 
competițional în curs. Ci formarea 
a 3—4 jucători, dintre cei mai ti
neri șj ridicarea lor, pe plan valo
ric, pînă la nivelul pretențiilor pri
mului eșalon divizionar.

— Există ceva promisiuni concre
te în această privință ?

— Numele lor nu spune deocam
dată nimic. în vara anului urmă
tor însă sînt sigur că se vor auzi 
multe lucruri frumoase despre ju
cători ca Florea. Marinescu, Dumi
trescu, Agiu și Surenghin. Depinde 
și de ei bineînțeles, ca afirmațiile 
mele de acum să nu rămînă... sim
ple promisiuni.

Ion MIHAIESCU

Avram, I.
St. Stâncu- 

Fr. 
L. Ianovschi, 

V.

pur și simplu, și-a 
priul său record la 
dată cel mai bun punctaj pe plan 
național — ridicîndu-1 acum la 386 
p, o cifră de valoare internațională 
chiar și pentru seniori (v.r. 379 p).

Trăgătorii polonezi prezenți la 
„Cupa Petrolul”, și-au confirmat 
buna lor reputație chiar din pri- 

Astfel, St. Marucha conduce 
pușcă cu 380 p, 
află în fruntea 

iar Ircn Lo- 
clasamentul 

p. Spre sur- 
Zapedzki a 
„focuri", din 

defecțiuni 
atunci 
noștri 

remarcat Ănișoara Maici 
— 375 p la pistol, R. 
(Petrolul) —371 p la pușcă juniori.

ma zi 
după prima zi la 
St. Slakurszky se 
pistolarilor cu 382 
zînska este prima 
zilei la juniori cu 
prinderea generală, 
abandonat după 20 de 
cauza unei 
(realizase pînă 
Dintre trăgătorii

unor tehnicieni,

La
P, 
în
372

la pistol 
95—90 p) 
s-au mai 
(Dinamo) 
Nicolescu

completează cu aceea 
se identifică chiar cu

astăzi. cînd Vorbim de 
pregătirea jucătorilor. în general și 
în mod deosebit a celor mici, spu
nem instruire-educație. cu înțele
sul unui proces unitar și cu gîndul 
la întreaga 
decurge din 
plexă a antrenorului de fotbal.

responsabilitate ce 
personalitatea com-

Mihai 1ONESCU

1

LOTO-PRONOSPORT
Depunerea biletelor câștigătoare la LOTO

Pentru a veni în sprijinul parti- 
cipanților, reamintim modalitatea 
și termenele de depunere a bilete
lor considerate cîștigătoare la Pro- 
noexpres și Loto : după publicarea 
rezultatelor oficiale ale tragerii, 
participanții trebuie să depună bi
letele considerate cîștigătoare, pen
tru omologare, la oricare dintre 
agențiile de vînzare Loto — 
Pronosport, care sînt obligate să le 
primească la orice oră din timpul 
orarului de funcționare a acestora, 
indiferent unitatea sau județul un
de au fost jucate. Termenele de de
punere a biletelor sînt următoarele : 
Pentru Pronoexpres : termenul de 
depunere a biletelor considerate 
cîștigătoare este pînă cel mai tîrziu în

a treia zi de la data tragerii, adică 
de regulă pînă sîmbătă la ora 13, 
în orașele de reședință județeană ; 
iar în celelalte localități pînă vi
neri la ora 13. Pentru Loto : ter
menul de depunere a biletelor cîș
tigătoare este pînă cel mai tirziu 
în a patra zi de la data tragerii, 
adică de regulă pînă marți la ora 
13 în orașele de reședință județea
nă ; iar în celelalte localități pînă 
luni Ia ora 13.

Programul concursului Prono
sport de mîine este alcătuit în în
tregime cu meciuri din campionatul 
italian diviziile A și B. Azi este 
ULTIMA ZI pentru depunerea bu
letinelor J

și PKONOEXPHES
NUMERELE EXTRAȘ® LA TRA
GEREA LOTO DIN 11 DECEM
BRIE 1973 FOND GENERAL DE 

PREMII : 874.532 lei

18 75Extragerea I : 40 70 39 8
42 10 56

Extragerea a II-a : 68 62
73 82 88 29 59

Plata premiilor va începe : 
pitală de la 22 decembrie 
pînă la 14 februarie 1974 ; în țară 
de
14

37 85

în că-
1973

la 26 decembrie 1973 pînă la 
februarie 1974 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO PRONOSPORT



Turneul de handbal de la Rostock

COMPORTAREA 1N APĂRARE, DECISIVA PENTRU 
CELE TREI VICTORII ALE ECHIPEI ROMÂNE

Ieri zi de odihnă, astăzi Romănia — Islanda
ROSTOCK, 14 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
— După trei zile de întreceri, for

mațiile participante la turneul inter
național de handbal masculin organi
zat de federația de specialitate din 
R. D. Germană au primit, vineri, o 
binevenită zi de odihnă, lucru care ne 
oferă și nouă prilejul de a face cîte- 

. va considerații pe marginea parti tlc- 
, lor desfășurate pînă acum. înainte 
de orice comentariu, trebuie să pre
cizăm, insă, că turneul se dovedește 
a fi destul de puternic, apropiindu-se 
de nivelul recent încheiatei ediții 
a „Trofeului Carpați".

Reprezentativa României, prezentă 
aici resimte absența celor doi titu
lari rămași la București din cauza 
accidentărilor (Gațu și Cosma). Lu
crul acesta se reflectă vizibil în 
comportarea echipei, care demarează,

acum, mai greu. Condusă la pauză 
in toate cele trei jocuri susținute 
pînă acum, selecționata noastră a 
știut, totuși, să revină puternic de 
fiecare dată, cîștigînd, pe rind, în- 
tîlnirile cu R. D. Germană II, Un
garia și Cehoslovacia.

In pofida acestei dificile întreceri 
în ritm reprezentativa României se 
arată superioară celorlalte formații 
participante la acest turneu, în pri
vința sistemului defensiv. în multe 
situații, apărarea noastră a fost ex
trem de activă și mobilă, contraca
rând cu iscusință ofensiva adversă 
și dovedindu-se în acest fel, aproape 
impenetrabilă, mal ales în repriza 
secundă. Așa s-a întîmplat, spre 
exemplu, în jocul cu R. D. Germană
11 care, la up moment dat, a irosit
12 minute de atac fără a putea să 
ne înscrie vreun gol. Apoi, victoria

ROMÂNIA Șl IUGOSLAVIA
DISPUTĂ AZI FINALA

realizată de handbaliștii români în 
fața echipei Ungariei s-a datorat — 
oricit ar părea de paradoxal — nu 
atacului, ci tot defensivei. In acest 
joc au existat două momente „cheie". 
Primul s-a consumat Ia începutul 
reprizei secunde, cind selecționata 
maghiară — foarte productivă și 
periculoasă în atac — nu a înscris 
timp de zece minute (min. 30—min. 
40) nici un punct. Așa a fost posibil 
să ne detașăm de la 13—12 la 17—12. 
Al doilea moment despre care amin
team s-a consumat după alte cîteva 
minute, cînd jucătorii din Ungaria 
ajunseseră la 15—17. Foarte inspirat, 
Cornel Penu a apărat două aruncări 
de la 7 m, redînd coechipierilor săi 
curajul și încrederea.

Aproape identic s-au petrecut lu
crurile și în partida desfășurată joi 
seară, în compania reprezentativei 
Cehoslovaciei. Numai că, de această 
dată, echipa noastră a fost condusă 
in mare parte din cauza unor grave 
erori de arbitraj. După ce handba
liștii cehoslovaci au avut avantajul 
(min. 9 : 3—1) Și noi am egalat 
(min 16 : 5—5), după ce am rueșit.- să 
preluăm conducerea (min. 25 : 9—8), 
arbitrii au intervenit neinspirat, â- 
cordînd gratuit o aruncare de la 
7 m adversarilor noștri. Apoi, suita

(Urmare din pag. t)

PROGRAMUL DE AZI
(jocurile se desfășoară la Schwerin)

R. D. Germană II — Ungaria

plut de bucurie, de mîndrie, inimile 
a zeci și zeci de mii de ascultători 
ai transmisiei radiofonice, acasă. Să 
mai adăugăm, la activul echipei ro
mâne, faptul că Rozalia Sos, cu 20 
de goluri înscrise, este — in momen
tul de față — golgetera C. M. Și, 
în fine, să amintim alte două amă
nunte care au marcat memorabilul 
meci cu Ungaria : Elena Frîncu a 
împlinit la 13 decembrie 21 de ani, 
iar Constantina Ilie a jucat cel de-al 
100-lea meci în echipa națională. Iată

PROGRAMUL MECIURILOR 
FINALE DE AZI

Ora ii : Cehoslovacia — Polo
nia (loc. 3—6)

Ora 13 : U.R.S.S. — Ungaria (loc. 
3-4)

Or» 18.30 : Norvegia — Danemarca 
(loc. 7—8)

Ora 19.40 : România — Iugoslavia 
(Ioc. 1—2)

PROGRAMUL TRANSMISIILOR 
LA RADIO Și TELEVIZIUNE

T.V. : ora 13 : U.R.S.S. — Unga
ria (finala pentru loc. 3—I) tn 
direct ; ora 19.10 : România — Iu
goslavia (finala pentru loc. 1—2, 
in direct).

Radio : ora 19.40 : România — iu
goslavia tn direct.

și cîteva opinii din tabăra noastră :
Antrenorul emerit C. POPESCU : 

»A fost un meci greu, in care toiul 
a depins de calm și disciplină. Am 
cîștigat pc merit la capătul unui 
meci de marc frumusețe. Acum ur
mează finala. Avem marea obligație 
de a ne apăra șansa in fața echipei 
gazdă ce va fi susținută frenetic de 
7 000 de spectatori. Vom face însă 
totul pentru victorie. Vom încerca să 
temperăm avalanșa gazdelor, să ne 
impunem prin luciditate. Sper să 
beneficiem în continuare de forma 
bună a jucătoarelor de la !) m și a 
pivoților. de inspirația portarilor. Va 
fi o luptă grea, mai grea decît în 
meciul cu Ungaria. Echipa Iugosla
viei, cu toate atuurilc ei, poate fi 
învinsă !"

DOINA COJOCARU — căpitanul 
reprezentativei române : „La plecare 
v-am declarat că vom face totul pen
tru a reveni acasă cu fruntea sus. 
Fină acum ne-am ținut de cuvînt. 
Urmează marea încercare — finala. 
Palmaresul, rezultatele ultimelor me
ciuri directe, le indică favorite pe 
jucătoarele iugoslave. Dar cîte cal
cule ale hîrtiei nu au fost infirmate ? 
Unui în plus n-ar mai mira, desi
gur, pe nimeni. întreaga echipă vrea 
să schimbe, cu prețul oricăror efor
turi, argintul pe aur..."

Prof, universitar I. KUNST—GHER- 
MANESCU, președintele 
„Admirabil travaliul fetelor 
la acest C. M. ! Admirabile, 
menea, voința și puterea lor 
tă, eficiența în apărare și în atac, is
cusința cu care au găsit căile de re
zolvare a problemelor puse de fiecare 
adversar în parte. Acum, la finală, le 
aștept tot atit de combative, animate 
de dorința obținerii unei victorii 
magnifice".

La Zagreb, bătălia pentru primul 
loc a fost la fel de acerbă. Surprizele 
s-au ținut lanț și gazdele noastre 
pierduseră speranța să-și mai vadă 
reprezentantele în finală. Mai mult 
chiar, la un moment dat, aveau în 
față spectrul clasării echipei iugo
slave pe locurile V—VI. Pînă Ia urmă 
au răsuflat ușurate : victoria în fața 
echipei Uniunii Sovietice a adus Iu
goslaviei, in extremis, calificarea în 
finală. L-am îritîlnit pe antrenorul 
Vilim Ticici, care ne-a declarat cu 
oarecare amărăciune : „Am fost prea 
mult slăpiniți de dorința victoriei. E- 
chipa a fost dezorientată și n-am be
neficiat de o jucătoare care să-i in
sufle entuziasm, putere de luptă. Vic
toria din meciul cu formația U.R.S.S. 
ne-a refăcut însă moralul, ne-a re
deschis calea spre titlul mult visat. 
Formația României este un partener 
puternic, hotărit să lupte pentru ma
terializarea șansei sale. Dar noi vom 
încerca să ciștigăm această a treia 
finală la care participăm" (n. r. iu
goslavele au mai evoluat în finalele 
din 1965 și 1971).

încrederea în forțele proprii, pro
misiunile pentru o totală dăruire, 
perspectivele unui meci de mare 
luptă. Iată în esență elementele pe 
care le-am cules din ambele tabere. 
Noi ne punem — așa cum am mai 
spus — speranțe în victoria echipei 
României.

R. D. Germană I — Cehoslovacia 
România — Islanda

F.R.H. : 
noastre 

<le ase- 
de lup-

greșelilor făcute de cuplul D. Hens
chel — P. Rauchfiis (R. D. Germană) 
a continuat cu oprirea a patru ac
țiuni ofensive ale echipei române pe 
motivul (imaginar) de fault în atac 
și prin eliminarea portarului Cornel 
Penu pe 2 minute. Noroc că a venit 
pauza și jucătorii români au avut 
posibilitatea să se calmeze și să re
intre în teren lucizi și 
biție.

Așadar, după pauză, 
au evoluat' mult mai 
in min. 32 (11—11). 
toate că scorul va mai fi egal de 
3 ori, dominarea echipei române nu 
a mai putut fi oprită nici un mo
ment., Nici chiar cînd Tudosie a fost 
eliminat pe 5 minute ! De la 12—11 
în favoarea noastră, scorul s-a mă
rit (Gunesch a avut un mare aport) 
la 18—15 (min. 53). Atunci a surve
nit a doua eliminare pe 5 minute, 
dictată de data aceasta, împotriva lui 
Voina (care se 
prin pătrunderile 
echipa 
păstrat 
fluierul 
toria

plini de am-

băieții noștri 
l bine, egalind

De-acum, cu

dovedise periculos 
individuale), dar 

rezistat și și-aromână a
avantajul. Așa s-a ajuns la 
final, care a consemnat vic- 

reprezentativei României cu 
19—17 (9—11). Dincolo de carențele
arbitrajului trebuie să subliniem, 
totuși, frumoasa evoluție a echipei 
Cehoslovaciei, care s-a dovedit o ad
versară puternică.

Călin ANTONESCU

REDACȚII DIN 29 DE ȚĂRI AU OPTAT

Lourea|ii anului sportiv internutional 1973:

KORNELIA ENDER Șl JACKIE STEWART
Rezultatele anchetei I.S.K

LAUREATII DE PINA ACUM

JACKIE STEWARTKORNELIA ENDER

De 27 de ani, eu o consecvență 
de admirat, agenția sportivă de 
presă Internationale Sport-Korres- 
pondenz din Stuttgart organizează 
un plebiscit mondial pentru sta
bilirea laureaților sportivi anuali. 
Palmaresele I.S.K. încep în 1947 
cu înotătorul francez Alex Jany 
și se încheie în 1973 cu altă îno
tătoare, Kornelia Ender (R.D.G.) și 
cu celebrul automobilist englez 
Jakie Stewart. (Abia din 1968, an
cheta I.S.K. introduce clasamente 
separate pentru femei și bărbați).

La sfîrșitul anului 1973, au răs-

ILIE NĂSTASE
ÎN SEMIFINALE
LA KINGSTON
KINGSTON, 14 (Agerpres). — Tur

neul internațional de tenis de la 
Kingston (Jamaica) a continuat cu 
disputarea sferturilor de finală, în 
care jucătorul român Ilie Năstase 
l-a întrecut cu 7—6, 6—1, pe jamai- 
canul Tico Carriero. In semifinale, 
Ilie Năstase îl va întîlni pe suedezul 
Ove Bengtson, învingător cu 7—6,
7—6 în partida susținută cu englezul 
Stephen Warboys. în cealaltă semi
finală, americanul Clark Graebner 
(7—6, 7—5 cu Vita Gerulaitis) va juca 
împotriva compatriotului 
Gottfried (6—2, 6—3 cu

său Brian 
Gene Scott).

*
— La Solia

1947: Alex Jany (Franța) — înot; 
1948: Fanny Blankers-Koen (Olan
da) — atletism: 1949: Emil Zato- 
pek (Cehoslovacia) — atletism ; 
1950: Bob Mathias (S.U.A.) — atle
tism : 1951: Emit Zatopek (Ceho
slovacia) — atletism; 1932: Emil 
Zatopek. (Cehoslovacia) — atle
tism ; 1953: Fausto Coppl (Italia) 
—: ciclism;' 1934: Roger Bannister 
(Anglia) — atletism; 1955: Șândor 
lharos (Ungaria) — atletism; 1936: 
Vladimir KM. (U.R.S.S.) — atle
tism: 1957: Vladimir Kuț (U.R.S.S.)
— atletism; 1958: Herbert Elliott 
(Australia) — atletism: 1959: Va
sili Kuznețov (U.R.S.S.) — atle
tism, I960: Wilma Rudolph (S.U.A.)
— atletism; 1961: Valeri Brumei 
(U.R.S.S.) — atletism; 1962: Va
leri Brumei (U.R.S.S.) — atletism: 
1963: Valerl Brumei (U.R.S.S.) — 
atletism: 1964: Don Schollander 
(S.U.A.) — înot; 1965: Ron Clarke 
(Australia) — atletism; 1966: Jim 
Hyun (S.U.A.) — atletism: 1967: 
Jim Ryun (S.U.A.) — atletism ; 
1968: Bob Beamon (£.U.A.) — atle
tism; 1969: Eddy Merckx (Belgiai
— ciclism : 1970: Pele (Brazilia) —
fotbal: 1971: Eddy Merckx (Belgiai 
—. ciclism; 1972: Mark Spitz
(S.U.A.) — înot: 1973: Jackie Ste
wart (Anglia) — automobilism.

FEMEI :
1968: Vera CeaslavSka (Ceho

slovacia) — gimnastică; 1969: Lie- 
sel Westermann (R.F.G.) — atle
tism; 1970: Ci-Cen — atletism : 
1971 : Shane Gould (Australia^ — 
înot; 1972: Shans Gould (Austra
lia) — înot; 197.3: Kornelia Ender 
(R.D.G.) — înot.

urmează în palmares 
(Shane Gould) ale cărei recor
duri mondiale le-a pulverizat, 
la o virstă (15 ani) care a 
uimit pe specialiști ; beneficia
ză de cele 4 
anul acesta 
mondiale de 
grad, fiind 
asupra distanțelor scurte în 
stilurile crawl și delfin.

titluri obținute 
Ia campionatele 
înot de l,a Bel- 
stăpină absolută

primul automobilist în palma
resul mondial, a beneficiat și 
de votul sentimental al celor 
care au vrut să-l onoreze 
vîrsta de 34 de ani) în 
retragerii sale : a fost de 
ori campion mondial (1969,
și 1973), după ce a participat 
la 99 de curse contînd în 
Marele Premiu al formulei I 
(ciștigind 27 dintre ele)

SOFIA, 14 (Agerpres), 
au început întrecerile celei de a 2-a 
ediții a turneului internațional de 
tenis dotat cu „Premiul televiziunii 
bulgare", concurs la care participă 
jucători din mai multe țări, printre 
care și România. In primul tur al 
probei de simplu bărbați, fenismanul 
român Florin Manea l-a învins cu 
6—1, 6—1 pe bulgarul Karandzulov. 
Alte rezultate : Petrov (Bulgaria) — 
Komoti (Iugoslavia) 6—1, 6—2 ; Iliev 
(Bulgaria) — Sorin Orășeanu (Ro
mânia) 6—1, 6—4 ; Nielssen (Dane
marca) — Zeljazkov (Bulgaria) 6—2, 
6—4 ; B. Pampulov (Bulgaria) — Ri- 
kov (Iugoslavia) 6—0, 6—1.

(la 
anul 
trei 
1971 CONCURSUL INTERNAȚIONAL

DE PATINAJ DE LA MOSCOVA

puns anchetei I.S.K. 29 de redac
ții sportive din întreaga lume (cîte 
una din fiecare țară), desemnînd 
potrivit preferințelor pe primele 5 
sportive și pe primii 5 sportivi ai 
anului, indiferent de ramurile că
rora le aparțin. Agenția I.S.K. a 
acordat puncte acestor preferințe, 
după sistemul 5—4—3—2—1 și a

GERTRUDE BAUMSTARK MEREU
PRINTRE FRUNTAȘE LA VRNJACKA BANJA

BELGRAD, 14 (Agerpres). — 
După disputarea a .10 runde, timi- 
șoreanca Gertrude Baumstark con
tinuă să se numere printre frun
tașele celei de-a 5-a ediții a Cu
pei campioanelor europene la șah. 
care se desfășoară în localitatea 
iugoslavă Vrnjacka Banja: Maestra

După dubla întîlnire de hochei iugoslavia-România

*

CUM AM PRIMIT CINCI GOLURI INTR-O REPRIZĂ ?

româncă se menține pe locul doi 
cu 7 puncte, la o jumătate de 
punct de lidera clasamentului, ma
estra sovietică Alia Kușnir. Locul 
trei este ocupat de Suzana Veroczi 
(Ungaria) — 6V2, urmată de Ste- 
panka Vorkralova (Cehoslovacia) — 
5%, Maia Ranniku (U.R.S.S.) — 
5 p și o partidă întreruptă, Tereza 
Stadler (Iugoslavia) — 4‘/2 P (1), 
Rye Timmer (Olanda) — 41/2 P, etc.

în runda ă 10-a, Gertrude Baum- 
stark (cu piesele negre) a remizat, 
în 19 mutări, cu maestra bulgară 
Krumova.
consemnat
Angelleri.
Lyssi, iar 
Vokralova.

Același rezultat a fost 
și în partida Stadler — 
Veroczi a învins-o pe 
Timmer a cîștigat la 

Kușnir a avut zi liberă.

dat publicității clasamentul final 
al primelor 10 sportive și primilor 
10 sportivi ai lumii (pe care l-am 
publicat în numărul nostru de ieri). 
Ar fi de menționat că în clasa
mentul masculin tenismanul ro
mân Ilie Năstase a ocupat locul 
12 (ex-aequo cu Stan Smith și cu 
campionul mondial de schi Gus
tavo Thoeni), obținînd un total de 
6 puncte.

Redacțiile sportive mondiale 
au preferat în clasamentul mas
culin în proporție egală, de 
astă dată, pe atleți și înotători 
(ceea ce este explicabil prin ține
rea primei ediții a campionatelor 
mondiale de natație în 1973), în 
timp ce în clasamentul feminin, 
atletele devansează de departe pe 
înotătoare.

MOSCOVA, 14 (Agerpres). — Proba 
masculină din cadrul concursului in
ternațional de patinaj artistic, do la 
Moscova s-a încheiat cu victoria 
sportivului sovietic Vladimir Kova
lev, care a totalizat 230,98 p. Pe 
locul secund s-a clasat canadianul 
Renouald Chever — 228,96 p. urmat 
de Igor Bobrin (U.R.S.S.) — 221.22 p. 
Patinatorul român Ion Mircea s-a 
situat pe locul 12, cu 187,86 p. La în
treceri au participat sportivi din 11 
țări.

TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Turneul de box de Ia Leningrad a conti
nuat cu gala sferturilor de finală. In 
limitele 
ropean, 
vins la 
Molina, 
țegoria , .
în prezent polonezul Stanislaw Nebudek 
și mexicanul Gerârdo Acevesti.
s-au calificat pentru semifinale. în ca
drul categoriei pană, Alberto — 
(Cuba) l-a întrecut la puncte pe Nikolai 
Kataev (U.R.S.S.).

categorlei cocoș, campionul eu- 
francezul Aldo Cosentino, t-a in- 
puncte pe mexicanul Celestino 

Dintre boxerii participant! la ca- 
semimuscă s-au evidențiat pînă

Ambii

Breia

Echipa Suediei s-a calificat pentru finala 
campetițlei europene de tenis pe teren 
acoperit. Tn prima semifinală, desfășu
rată la Hanovra, tenismanii suedezi au 
tnvlns cu 2—1 formația Spaniei. După 
disputarea partidelor de simplu, scorul 
era egal: 1—1. Antonio Munoz l-a între
cut ou 7—9, 9—7, 6—3 pe Leif Johansson, 
iar Bjorn Borg a dispus cu 13—11, 6—3, 
6—1 de Manuel Orantes. . Tn partida de 
dublu, decisivă pentru calificare, cuplul 
suedez Bjorn Borg — Kjell Johansson 
a învins cu 6—3, 12—10, 6—2 perechea spa
niolă Antonio Munoz — Jose Moreno. 
Echipa Suediei va întîlni în finală pe 
cîștigătoarea meciului Italia — R.F. Ger
mania.

Vikstrom (2), Aleksandersson (2) și Se- 
derberg. respectiv Hovanec (2). Primul 
meci a fost cîștigat de echipa Poloniei cu 
scorul de 6—5.
■
Localitatea cehoslovacă Hradec Kralovo 
a găzduit meciul revanșă dintre selec
ționatele de hochei pe gheață ale Ceho
slovaciei și R.D. Germane. Hocheiștli ceho
slovaci au terminat din nou învingători, 
de data aceasta cu scorul de 6—2 (2—2, 
1—0. 3—0). In primul joc, disputat la
Pardubice, echipa Cehoslovaciei a cîști
gat cu scorul de 12—4.

La Budapesta s-a disputat primul meci 
dintre echipa locală Honved și formația 
M.A.I. Moscova, contînd pentru sfertu
rile de finală ale Cupei campionilor eu
ropeni la handbal masculin. Partida s-a 
încheiat la egalitate: 22—22 (11—11). Par
tida retur ss va desfășura la 20 decem
brie, la Moscova.

Federația americană de tenis a dcsem- 
nat-o pe Billie Jean King drept cea mai 
bună jucătoare din S.u.A. în anul 1973. 
Este al patrulea an consecutiv cînd cu
noscuta campioană obține acest titlu. Pe 
locurile următoare au fost clasate Chris 
Evert, Rosemary Casals, Nancy Gunter, 
Julie Heldman. Pam Teeguarden, Kristy 
Kemmer, Mona Schallau. Janet New
berry și Valerie Ziegenfuss.

In runda a 3-a a turneului de șah de la 
Londra, maestrul olandez Jan Timman 
l-a învins pe englezul Rayrnond Keene. 
Alte rezultate: Stean (Anglia) — Webb 
(Anglia) 1—0; Markland (Anglia) — Ka- 
raklaici (Iugoslavia) %—‘A; Hecht (R.F. 
Germania) — O'Kelly (Belgia) Vi—*/»- 
Partida dintre marele maestru american 
Samuel Reshevsky și Vujacici (Iugosla
via) s-a întrerupt -In clasament continuă 
să conducă Timman (Olanda), cu 3 p.

După consumarea a 13 runde, în turneul 
de șah de la Madrid conduce marele ma
estru sovietic Anatoli Karpov, cu 9'A p, 
urmat de compatriotul său Vladimir Tuk
makov — 9 p. Uhlmann (R.D. Germană) 
șl Furman (U.R.S.S.) — B'A p și cîte o' 
partidă întreruptă, Hort (Cehoslovacia) — 
8', puncte etc. In runda a 13-a Portiseh 
l-a învins pe Garcia, Karpov pe Calvo, iar 
Liubojevici a cîștigat la Pomar. A fost 
consemnată remiza 
— Hort, Andersson 
nici — Browne.

în partidele Kaplan
— Tukmakov șt Pla-

hochei pe gheață a 
la Gdansk cel de-al

Reprezentativa de
Poloniei a susținut 
doilea joc în compania selecționatei se
cunde a Suediei. De data aceasta victo
ria a revenit hocheiștilor. suedezi cu sco
rul de 5—2 (1—0, 0—1, 4—1). Au marcat

CONCURSURILOR DE PATINAJ VITEZA

Tn programul lotului reprezenta
tiv de hochei, cele două meciuri cu 
echipa Iugoslaviei figurau ca un test 
important. Era vorba despre jocuri 
susținute în deplasare, pe aceeași a- 
renă care va găzdui la sfîrșitul lunii 

; martie 1974 grupa B a campionatului 
mondial, în compania unui adversar 
incomod, cu un stadiu de pregătire 
mai avansat, la această orâ, decit 
a iotului nostru. Formația română era 
pusă, practic, in condiții foarte apro- . 
piate de cele ale unor partide 
ciale, de concurs.

După cum se știe, victoriile 
fost împărțite : _ '
ciștigat-o gazdele cu 7—2 (1—1. 1—1,
5— 0 !), cea de
6- 3 <2—0. 2—2,

în min.„ 41, la un contraatac, iugo
slavii preiau conducerea : 3—2. Tn 
acel moment colectivul de antrenori 
a hotărit să-I înlocuiască pe Dumi- 
traș eu Netedu. Acesta a intrat, insă, 
insuficient încălzit pe gheață și la 
un nou contraatac al gazdelor pucul 
i-a trecut printre picioare. Am con-

ofi- Antrenorii echipei

prima intilnire
au
au

comenleaza jocurile

a doua oaspeții cu 
2—1). Bilanțul gene

ral nu este tocmai rău pentru echipa 
României, dar surprinde — do bună 
seamă — diferența de scor din pri
mul meci. De mai mulți ani întilni- 
rile noastre cu selecționata iugoslavă 
prilejuiesc partide foarte strinse, in
diferent pe ce teren s-au disputat, 
Încheiate deseori la egalitate. Dacă 
memoria nu ne înșeală, hocheiștii 
iugoslavi (de la J. O. de la Grenoble 
încoace) nu ne-au înscris 5 goluri 
într-un sezon întreg, 
sibil să se întimple 
singură repriză ?

Iată întrebarea pe 
Iui Ștefan loneseu. unul din antreno
rii lotului, la întoarcerea de la Lju- 
bliana.

— Explicația este de-a dreptul pa
radoxală, ne-a răspuns tînărul și 
reputatul nostru tehnician. După 4(1 
de minute scorul era egal (2—2), noi 
dominasem copios in repriza a 2—a, 
ratind prin Pană, Gheorghiu și Nis- 
tor vreo cinci goluri gata făcute (sin
guri cu portarul sau cu... poarta goa
lă 1) ți eram siguri că in ultima 
treime a jocului ne vom distanta. E- 
chipa a continuat să atace dezlănțuit, 
neglijînd cu totul apărarea. Și iată.

de la Ljubljana

este satisfăcător, se înscrie în curba 
de efort propusă. Atacul a funcționat 
bine, distingîndu-se mai ales linia 
noastră a dona : Costea — Tureanu 
— Axinte. Marchează cu progres Va
sile Huțanu, autor a două goluri în 
meciul revanșă. în nota lor obișnuită 
(bună) Pană, Gh. Huțanu, Gheor
ghiu. Se ratează, încă, destul de mult. 
Apărarea comite greșeli. Chiar și 
jucători de talia lui Ioniță și FI. 
Sgîncă au fost surprinși sau depășiți 
Ia contraatacuri rapide.

Punînd punctul aici, să. așteptăm 
jocurile pe care Dinamo și Steaua, 
iar apoi lotul reprezentativ le vor 
susține cu Slezan Opava, capabile să 
ne dea o imagine și năai fidelă a 
potențialului real al echipei noastre 
•reprezentative.

INTILNIREA DE BOX R.D GERMANĂ - ROMĂNIA

> goluri 
Cum a fost po- 

aceasta într-o
care am pus-o

tinuat să atacăm, dar n-am reușit să 
înscriem. Tu schimb hocheiștii iugo
slavi, din cele 8 acțiuni pe care le-au 
avut la poarta noastră in repriza a 
3-a au fructificat 5 ! Asta a fost..."

„Al doilea joc, ’de miercuri, inter
vine Ion Tiron, l-am abordat mult 
mai precauți, ani hotărit să acordăm 
toată atenția apărării (compartiment 
in care au excelat fundașii FI. Sgincă 
și Țone), să pregătim minuțios acți
unile de atac. Echipa a mers exce
lent. antrenorul iugoslav Tone Franzot 
declarîndu-ne după joc că rareori a 
văzut-o într-o asemenea vervă. A- 
proape fiecare incursiune in treimea 
adversă se solda cu faze de gol. In 
primele minute conduceam cu 2—0, 
iar la pauza a doua cu 4—2. Scorul 
a evoluat apoi astfel : 5—2, 5—3, 
6—3, în final noi avînd iarăși nume
roase ocazii care au fost irosite".

După părerea antrenorului Mihai 
Flamaropol, la care colegii săi au 
subscris, testul de la Ljubljana a fost 
deosebit de util. El a arătat că sta
diul actual de pregătire a lotului — 
sub raport fizic, tactic ți psihologic —

Voleriu CHIOSE

CANDIDATURA LUI

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
• Selecționata cluburilor din 

U.R.S.S. și-a continuat turneul în A- 
merica de Sud, jucînd cu formația 
braziliană Vita Nova. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 0—0.

• Turneul final al zonei Americii 
le Nord, Centrale și Mării Caraibilor, 
contînd pentru preliminariile C. M. 
a programat la Port au Prince (Haiti) 
■neciul dintre reprezentativele Hon- 
iurasului și Antilelor Olandeze, în
cheiat la egalitate : 2—2 (1—0). Go
lurile au fost inscrise de Sosa (min. 
33), Guifaro (min. 62). respectiv

Clements (min. 60) și Maria (min. 72).
• Din Miinchen se anunță că toate 

biletele de intrare la meciul inaugu
ral al Campionatului mondial au fost 
epuizate. Meciul va avea loc la 13 
iunie 1974, la Frankfurt pe Main, și 
va opune echipei Braziliei, campioană 
mondială, formația care va fi de
semnată în urma tragerii la sorți, 
programată la 5 ianuarie.

• La Swansea s-a disputat meciul 
amical dintre echipele de tineret ale 
Țării Galilor și Olandei. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 3—0.

Cu privire Ia eventualele schim
bări în conducerea F.I.F.A., posibi
le cu prilejul viitoarelor alegeri din 
1971, revista moscovită „Fotbal — 
Hochei" scrie :

„Președintele Confederației bra
ziliene a sporturilor, Joao Havelan
ge, a anunțat oficial că își menține 
candidatura la postul de președinte 
al Federației internaționale de fot
bal (F.I.F.A.) în vederea alegerilor 
care vor avea loc în iunie 1974, El 
va fi principalul contracandidat al 
actualului 
Rous, care, 
ai săi, își 
șansele.

Joao Havelange acuză actuala 
conducere a forului fotbalistic su
prem de birocratism și lipsă de su
plețe. El a promis că va face totul 
pentru reorganizarea și moderniza
rea fotbalului, pentru stimularea lui 
nu numai într-o anume serie 
țări, ci în lumea întreagă.

în declarațiile făcute la Conferin
ța de presă de la Rio, Havelange a 
afirmat că rezultatele campaniei 
sale electorale sînt foarte încuraja-

președinte, «ir Stanley 
în ciuda celor 79 de ani 
va încerca încă o dată

de

ASCHERSLEBEN, 11 (prin tele
fon). Vineri seara, tîrziu, a început 
în localitate, întîlnirea internațio
nală de box dintre reprezentativele 
de tineret ale Republicii Democrate 
Germane și României. Pînă la ora 
cînd a avut loc convorbirea tele
fonică s-au disputat 5 partide. La 
semimuscă, Paul Dragu, după un 
meci echilibrat, de bună valoare 
tehnică, a fost întrecut la puncte 
de Schultz. La muscă, Niță Robu 
a lovit, extrem de puternic și în ul
tima repriză și-a făcut adversarul

(Liebing) K.O. Cocoșul Constantin 
Buzdugeanu și-a demonstrat cali
tățile tehnice cucerind o aplaudată 
victorie la puncte în fața lui Wiz- 
nîewscki. La pană, 
a atacat dezlănțuit și în rundul 
l-a obligat _ ’__
doneze. La categoria semiușoară s-a 
înregistrat 
După ce a
3. runduri și a acumulat mult mai 
multe puncte decît adversarul, Vir
gil Sîrbu a coborît treptele rin
gului învins pe nedrept de Kluge.

Florian Ghițfi
- * - - r>

pe Novakovski să aban-

prima decizie eronată, 
boxat excelent timp de

Pe agenda de lucru a congresului 
Uniunii internaționale de patinaj 
de la Copenhaga a figurat printre 
altele, problema — mult dezbătută 
— a unor modificări de regulament 
la probele de viteză. Dorind a le a- 
duce la cunoștință iubitorilor de 
patinaj, ne-am adresat prof. Florin 
Gămulea, secretarul general al 
F.R.P., care a reprezentat țara noas
tră la lucrările acestui for.

— Care sînt noutățile survenite în 
formula de desfășurare a concur
surilor pe pîrtiile de gheață ?

— Mai intîi, iată cîtcva date re
feritoare la trasarea pistei de con
curs. S-a stabilit ca încrucișările să 
se facă pe întreaga lungime a liniei 
drepte. Se știe că pînă acum, 
schimbarea culoarelor se făcea pe 
o distanță limitată, de 70 m și, din 
această cauză, se întimpl’a ca aler
gătorii să se stînjenească între ei 
sau ciocnindu-se să se accidenteze, 
în corpul de oficiali va apare un 
post inedit și anume un comisar de 
pistă, care va supraveghea felul 
cum se efectuează încrucișarea. 
S-au adus substanțiale îmbunătățiri 
și în privința startului, modificinda-
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De cînd a părăsit natația activă 
și încearcă să valorifice doar cele
britatea sa sportivă, fundată pe cele 
7 medalii de aur obținute la Miin- 
cheu, Mark Spitz e gata să se ex
prime in orice domeniu, chiar și 
atunci cînd îi lipsesc argumentele. 
Așa se face că, încercînd să co
menteze reducerile prevăzute în 
programul olimpic de înot, Spitz 
s-a hazardat în următoarea decla
rație : „în atletism sînt și mai mul
te probe decît în natație și chiar 
dacă Borzov ar reuși să acumuleze 
tot atîtea medalii ca mine, nimă-

din presa străină
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lele șanselor sale, el a făcut o scă
dere eventuală de 20 la sută I

Comentatorii nu exclud însă 
varianta prezentării altor candida
turi. . Dacă înainte vreme Intenția 
lui Rous de a-și prelungi mandatul 
nu întîmpinase critici și opoziții, o 
seamă de evenimente mai recente 
au revelat necesitatea unei schim- 

a 
ivi- 
tă-

bări. După părerea unanimă 
specialiștilor nu este exclusă 
rea unui candidat din rîndul 
rilor europene".

nui nu i-ar trece prin cap să ceară 
scurtarea programului atletic". A- 
cestei pretențioase declarații, cu
noscutul ziarist francez Gaston Me
yer îi dă răspunsul cuvenit in „L*. 
Equipe", din care extragem urmă
toarele pasaje:

„Spitz uită că atletismul e com
pus din discipline foarte variate. 
Deci nu pot fi comparate decît ele
mentele comparabile. De pildă, a- 
lergările. Astfel, la Miinchen, atle- 
ții au participat la 8 curse de plat, 
3 cu obstacole și 2 ștafete, adică 
13 alergări în total. Programul 
înotătorilor a prevăzut 12 curse in-

dividuale și 3 ștafete, deci 15 în 
total ! Proporția este și mai accen
tuată în natația feminină.

Din 1924 (J.O. de la Paris) aler
gările atletice au scăzut de la 15 la 
12 probe ; în același timp, cursele 
de înot au crescut de la 6 la 15 
întreceri.

De altfel, nimeni nu s-ar supăra 
de o creștere logică a programului 
de natație. De pildă, încorporîn- 
du-se o veritabilă probă de sprint, 
pe 50 m, facilitată acum de crono- 
metrarea electronică, sau o între
cere de mare fond, un maraton nau
tic. Dimpotrivă, se constată proli
ferarea probelor asemănătoare : în 
probele de 100 și 200 m spate, bras 
și fluture, ca și în probele mixte, 
finaliștil sînt aceiași.

Borzov — cîștigător la 100 șl 200 
m, Vlren — cîștigător la 5000 și 
10.000 m, la Miinchen, repre
zintă în același timp excepții și li
mitele cumulului posibil in atle
tism, Din 1956, de la Bob Morrow 
încoace, nici un alt sprinter în 
afară de Borzov, n-a putut obține 
dubla victorie la 100 și 200 m. în 
1960 — Hary și Berruti, în 1964 — 
Hayes și Carr, în 1968 — Hines și 
Smith".

se comanda dc start si poziția pe 
gheață a oficialilor respectivi, în 
așa fel incit să se elimine eventua
lele greșeli. De asemenea, se va ve
ni in ajutorul alergătorilor la finiș, 
eu 5 metri * •
trasate din 
vizibile.

Pentru a
s-a luat măsura ca participanții să 
fie împărțiți în două grupe, după 
criterii valorice, prima cuprinzîndu- 
i pe cci mai buni 20 de concurcnți 
din competiție sau campionatul an
terior. Formarea perechilor se ba
zează pe rezultatele obținute în 
proba de 500 m. iar la distanțele 
lungi vor fi admiși in concurs cei 
mai buni 16 patinatori, conform 
ordinei clasamentului din probele 
anterioare. Mai sînt și alte modifi
cări sau adăugiri la diversele para
grafe ale regulamentului.

— Cu ce alte vești ați venit de 
la Copenhaga ?

— Am o veste bună pentru tine
rii viteziști : în sezonul 1973 — 1974 
se va organiza primul campionat 
mondial rezervat juniorilor, intr-o 
localitate ce urmează a fi stabilită 
de forul internațional. în program 
figurează probele clasice ale juni
orilor mari (feminin — 500, 1000, 
1500 și 3 000 m ; masculin — 500, 
1 500, 3 000 și 5 000 m). Fiecare țară 
poate să participe cu trei băieți și 
două fete, precum și cite o rezervă.

Prin urmare, tinerii viteziști au 
un motiv în plus ca să fie stimu
lați în procesul de pregătire. Cei 
care se vor antrena cu sîrguință, 
obținînd rezultate superioare, vor 
putea aspira Ia un loc în selecțio
natele țării noastre pentru C.M. de 
juniori.

înainte de sosire fiind 
metru in metru, linii

se echilibra disputele.

Traian IOANITESCU

MONDIAL 01 BASEBALL AMATOR
HAVANA, 14 (Ager preș). — Cam

pionatele mondiale de baseball, re
zervate echipelor de amatori, s-au 
încheiat la Plnar del Rio (Cuba) cu 
victoria selecționatei Cubei, care și-a 
păstrat astfel titlul de campioană a 
lumii, cucerit anul trecut. în ultima 
zi a competiției, echipa Cubei a în
trecut cu 3—2 formația Porto Rico. 
După cum se știe, baseball-ul (sport 
asemănător cu oină) este foarte răs- 
pîndit în Cuba, iar sportivii cuba
nezi au obținut numeroase succese 
internaționale in această spectacu
loasă disciplină sportivă.
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