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IUGOSLAVIA, cîștigătoarea campionatului mondial de handbal feminin

ECHIPA ROMÂNIEI NU A REUȘIT SĂ SCHIMBE 
MEDALIILE DE ARGINT CU ACELEA DE AUR!

• Mai puțin îortc și precise în loviturile la poarta. Oecît adversarele lor,
handbalistele noastre au cedat în finalul partidei decisive: 1116!

• Locui al doilea în lume ocupat de reprezentativa României este remarcabil 
și oîcra speranțe pentru noi medalii la C.N. 75 și Olimpiada de la Montreal 76

Finalele campionatelor nafionale sătești de trintâ

BELGRAD 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru).Așa cum au pronosticat majoritatea specialiștilor prezenți la cel de al V-lea campionat mondial de handbal feminin încheiat sîmbătă seara în sala Pionir din Belgrad, formația Iugoslaviei a reușit să intre în posesia titlului suprem, a- vînd importantul avantaj al terenului propriu. Pentru a treia oară 

De la stingă la dreapta : Doina Cojocaru, Lidia Stan, Elisabeta Ionescu, Magda Mikloș, Simona Arghir, Irene 
Oancea, Hilda Hrivnak, Rozalia Șoș, Maria Popa, Constantina* Ilie, Cristina Petrovici, Doina Furcoi, Lucreția Moise, 
Maria Boși, Viorica Vieru. (Din fotografie lipsește Elena Frîricu)

țională. Echipa țării noastre a făcut un salt important de la locul IV în 1971 la locul II în lume în 1973. Handbalistele noastre pregătite de antrenorii C. Popescu și D. Bălășescu sînt răsplătite astfel pentru pregătirea îndelungată și pentru modul exemplar de comportare pînă în finală, cînd au fost nevoite să cedeze unor adversare mai puternice.

atac lucid, bazat pe contraatac și pătrunderi decise la semicerc, cu lovituri precise, a reușit să aibă în majoritatea timpului inițiativa. Dar handbalistele românce nu au cedat ușor, reveriind de fiecare dată cînd au fost conduse la o diferență de două goluri. Linia de 9 ni a reprezentativei* române nu a mai avut însă eficacitatea din partida precedentă, numeroase șuturi o- 

minut mai tirziu, gazdele au majorat avantajul prin Suprinovîci, care a a- runcat de la distanță (0—2).Reprezentativa română a reluat a- tacul cu mai mult aplomb și destul de recede am avut o primă satisfacție : 1—2 prin golul semnat de C.
REZULTATELE PARTIDELOR FINALE

1-2 : IUGOSLAVIA — România 16-11 (7-7) 
3-4 : U.R.S.S. — Ungaria 20-12 (11-5) 
5-6 : Polonia — Cehoslovacia 15-13 (7-6) 
7-8 : Danemarca — Norvegia 12-10 (8-5)

CLASAMENTUL LOCURILOR 9—12 :
9. R.D. Germană, 10. Japonia, 11. R.F. 

Germania, 12. Olanda.

Ilie. Meciul, din ce in ce mai fierbinte, place întregii asistențe. Iugoslavele iși măresc avantajul'in urma unui penalty (Ilcș in pătrundere a fost faultată la semicerc) concretizat de M. Torti (1—3 în min. 9), iar la o eliminare a iui Suprinovîci, Cr. Petrovici, din poziție de extremă, a șutat imparabil: 2-3 în min. 10.Tensiunea începe să crească în teren. Se luptă cu mare ambiție pentru fiecare balon. C. Ilie trage în bară și figura se repetă : Palaversa
Hristache NAUM

(Continuare în pag. a l-a)

IN DRUM SPRE PODIUM

după-amiezii, începind de16.consecvenți cu ideea de a programele întregii com- în mod original (conform ca oaspeții munici-

PITEȘTI, 15 (prin telefon). Ziua a doua a finalelor campionatului național sătesc de trintă, găzduite de Sala sporturilor din localitate, a programat întîlnirile din cadrul turului II la toate cele 6 categorii de greutate. Ele s-au desfășurat în timpul la oraDar, alcătui petiții dezideratului piului să cunoască cît mai multe aspecte ale vieții industriale, cul

Luptă dreaptă, bărbătească, — specifică întrecerilor de trintă.

MASA ROTONDA ORGANIZATĂ DE ZIARUL NOSTRU PE TEMA:

ROLUL EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTULUI iN VIAȚA FEMEII 
Iși spun punctul de vedere : dr. Ediih Stănescu, Rodica Șîclovar», Lucia Bucuroiu, Otilia Ifrim, 
Maria Ghenade, Ecaterina Schultz și Ella Constantinescu. (pag. a 3-a)

turale și sociale argeșene), organizatorii au inițiat vineri dimineață vizite la diferite întreprinderi de prim rang ca : „Argeșeana“, Uzina de autoturisme, „Textila1*, Combinatul petrochimic. Așa cum aminteam și în transmisia precedentă, vineri seara finaliștii au asistat, Ia Casa de cultură, la o frumoasă manifestare artistică. în care accentul principal a căzut pe ilustrarea minunatelor tradiții populare argeșene.Revenind la întrecerile propriu- zise. vom remarca faptul că pri- locuri a celor mai bine celor mai bine dotați, aspect ce aparține de prilejuită de organi- astfel de competiții.

• ••mele tururi ne-au prilejuit reva* deri plăcute cu participanți ai anilor trecuți la fazele finale, ceea ce denotă că tradiția sportului trîntei se perpetuează în centrele sătești deja consacrate. Dar eu apărut și elemente noi, tinere, care nu de puține ori i-au pus în dificultate pe cei mai rutinați, furnizînd deseori și surprize. Corpul de 12 arbitri desemnat de Federația română de lupte, la care s-au adăugat și 6 oficiali locali, s-a achitat bine de dificilele sarcini ce le au, permițind intrarea în luptă pentru primele pregătiți, a încă un propaganda zarea uneiAm notat prezența masivă în tribunele Sălii sporturilor a elevilor de la Grupul școlar de căi ferate. Faptul consemnează că profesorii de educație fizică de aici au avut un rol important în mobilizarea lor. Ne întrebăm. însă, de ce exemplul acestei unități de învă- țămînt nu a fost urmat și de altele similare din Pitești ? Elevii lor nu aveau decît de cîștigat, pentru că spectacolul sportiv la care puteau asista a fost de calitate, în ciuda faptului că el reprezintă faza finală a unei competiții de masă adresată tinerilor din mediul rural.Programul zilei de duminică : 
ora 8 — întreceri pentru locurile1—3 ; ora 10,30 — demonstrații de lupte și judo susținute de sportivi’, de performanță : ora 11 — festivitatea de închidere.
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Radu TIMOFTE

IgI

ECRANAzi, în cadrul Magazinului sportiv, de la ora 15,25, televiziunea ne oferă 45 minute de tenis cu Ilie Năstase : filmul finalei „Turneului campionilor" de la Boston.... .....J

„CUPA TINERETULUI" ÎN ACTUALITATEîn finala Campionatului mondial de handbal feminin, selecționata țării gazdă și-a văzut de această dată visul împlinit, întrecînd reprezentativa țării noastre cu scorul de 16—11 (7.—-7>.-•Cucerind locul al doilea în lume și medaliile de argint, echipa. României de handbal feminin realizează în pofida ratării finalei o remarcabilă performanță interna-
PRIMELE ÎNTRECERI

ÎN „CUPA FEDERAȚIEI** 
IA GIMNASTICĂGALAȚI, 15 (prin telefon, de la corespondentul nostru județean), într-o plăcută ambianță, vineri au început în sala sporturilor din localitate întrecerile celei de a 7-a ediții a „Cupei federației11, competiție devenită tradițională și de mare necesitate pentru speranțele gimnasticii noastre. Chiar dacă absența fortuită a componenților loturilor reprezentative va afecta în- trueîtva nivelul valoric al ansamblului, sîntem convinși că cei peste 120 de sportivi prezenți la startul întrecerilor vor face totu] pentru reușita competiției. Concursul a debutat — în prezența unui mare număr de spectatori — cu întrecerile categoriilor III—IV, iar după- amiază a continuat cu exercițiile imnuse pentru categoria maestre.Iată rezultatele înregistrate în prima zi : feminin, cat. a iV-a individual compus : 1. Mariana Stănescu (Lie. Or. Gh. Gh.-Dej) 35,10 p; 2. Corina Sasu (Lie. Or. Gh. Gh.- Dej) 34,80 p : cat. a IlI-a : 1. Cristina Ițu (C.Ș.M. Cluj) 34,55 p, 2. Aura. Tudor (Șc. sp. nr. 2 Buc.), 34,50 p, 3. Aurica Strat (Lie. Or. Gh. Gh.-Dej) 34,50 p.Masculin ■ cat. a IV-a : 1. Dumitru Sîrbu (Șc. sp. Lugoj) 54.95 p; 2. Aurel Ghergu (Șc. sp. Lugoj) 54,35 p ; 3. Valentin Pintea (Șc. sp. Lugoj) 53.90 p. Cat- a IlI-a : 1. Ferentz Jenaki (Șc. sp. Tg. Mureș) 53,00 p ; 2 Octavian Ionașiu (Șc- sp. Lugoj) 52.90 p ; 3. Mircea Apol- zan (Șc. sp. Sibiu) 52,65 p.Categoria maestre, după exerciții impuse : Iuliana Simonfi(C.O.S.B Mare) 36,20 p, 2. Silvia Cobzac (S.C. ’Bacău) 34,70 p, 3. Va- silica Bălan (Dinamo Buc.) 34,35 pT. SIRIOPOL
PATINATORII NOȘTRI AU LUAT

STARTURI PROMIȚĂTOARE
9 GYORGY FAZEKAS — AUTORUL PRIMULUI „TRIPLU-SAL- 

CHOW" • PROGRES MARCAT IN PROBELE INDIVIDUALE • 
PERECHILE, ÎNCĂ LA ÎNCEPUT • SÂPTAMINA VIITOARE CON
CURS INTERNATIONAL LA MIERCUREA CIUCDacă vorbim despre starturile patinatorilor, in acest debut de sezon, trebuie să spunem fără ocol că ele s-au făcut sub bune, chiar _ foarte bune auspicii. Niciodată — și sînt ani de cind urmărim activitatea în sporturile gheții — n-am fost în plăcuta postură de a nota, de atîtea ori, locuri fruntașe ocupate de reprezentanții României în concursurile de peste hotare.Vom începe cu cel mai recent dintre acestea, concursul internațional

Timp de o repriză am asistat Ia un joc echilibrat, pasionant în care handbalistele românce au dat o replică curajoasă formației gazdă susținută continuu de un public entuziast. Deși nu au avut la dispoziție o formație în plenitudinea
Sala Pionir din Belgrad. Peste 7 800 

de spectatori. Iugoslavia — România 
16—11 (7—7). Au arbitrat : P. ovdal 
— B. Svenson (Danemarca).

IUGOSLAVIA : Z. Istvanovici (A. 
Titlici) — N. Abramovici, J. Antici 4, 
M. Cikos, K. Ileș 3, D. Palaversa 2, 
M. Torti 4, R. Vrbanc 1, I. Lulele, I. 
Suprinovicl 2, M. Veinovlci.

ROMANIA : El. ionescu <L. Stan) — 
D. Cojocaru 3, S. Arghir, I. Oancea, 
C. Ilie 1, C. Petrovici 4. R. Sos 2, D. 
Furcoi 1, E. Frîncu, M. Miklos, M- 
Popa.

forțelor (trei jucătoare accidentate din meciul precedent), sportivele noastre au luptat cu ambiție timp de 25 de minute.„Șaptele iugoslav**, cu un solid sistem defensiv, care a putut fi foarte greu destrămat, și cu un

DINAMO LA EGALITATE CU SLEZAN: 88

Axinte, primind e excelentă pasă de la Tvreanu, va deschide scorul în partida de aseară. Foto: I. MIHAICADinamo și Slezan au oferit aseară o frumoasă partidă de hochei. Modul deschis în care ambele formații au abordat meciul, jocul foarte rapid, marele număr al faze- 

de patinaj artistic de la Zagreb, încheiat la finele săptămînii trecute. Aci, într-un lot select de participanți. campionul țării noastre, maestrul sportului Gyorgy Fazekas, s-a situat de la începutul întrecerii printre can- didații la un loc pe podium. El se afla pe locul patru după executarea primelor, două figuri obligatorii și doar o ușoară imprecizie la desenarea figurii a 3-a („bucla11) l-a făcut să piardă două locuri. înaintea sa treceau, printre alții, sovieticul Ser- 

prindu-se în blocajul advers, sau în cîteva rînduri zguduind bara. Poate că. depășite în unele momente de importanța întrecerii, sportivele noastre nu au avut nici răbdarea construirii cu atenție a șarjelor ofensive, dînd posibilitatea gazdelor să reziste ușor. Pe de altă parte echipa României nu a mal avut capacitatea fizică integrală care a dus, implicit, și la reducerea preciziei în loviturile la poartă, slăbirea defensivei, ceea ce a explicat scăderea vizibilă din a doua parte a finalei.Partida a început într-un vacarm de nedes'iris, 7000 de spectatori scan- dînd continuu „FLAVI", „PLAVI", (n r. „albastrele11 după culoarea trico- urilor jucătoarelor iugoslave), acoperind pur și simplu corul celor cîteva sute de suporteri ai formației noastre. România a avut primul atac, dar Petrovici și Arghir au ratat deschiderea scorului. Și Antici a șutat puternic, dar El. Ionescu a fost la post. Echipele par destul de precaute, folosind o apărare 5-j-l. In min. 4, Arghir a tras puternic in bară, iugoslavele au contraatacat și Palaversa a marcat primul gol al finalei. Un 
ASEARĂ, ÎN MECI INTERNAȚIONAL DE HOCHEI

lor de poartă și, în sfîrșit. 16 goluri spectaculoase, toate acestea au fost atributele unei întîlniri urmărite cu interes și plăcere.începutul meciului este favora- 

gheî Volkov — care avea să ciștige concursul —, cehoslovacul Zdenek Pazdirek, acesta din urmă remarcabil participant la ultima ediție a campionatelor mondiale de la Bratislava. Apoi, primul patinator al Franței, Didier Gaillaguet, elev al cunoscutului specialist de dincolo de Ocean, antrenorul Carlo Fassi. La sfîrșitul probei liberelor, patinatorul român încheia al șaptelea, lăsînd însă în urmă alți șase concurenți, printre care reprezentanții Poloniei (J. Tas- cher), R.F.G. (K. Kiirzinger), Elveția
Radu VOIA

(Continuate în pag. a la)

CORESPONDENȚE DINSIGHIȘOARA. — La deschiderea festivă a „Cupei Tineretului1* au participat aproape 500 de elevi și pionieri din liceele, șc'blile gc- nerale și școlile profesionale din localitate. Tinerii competitori s-au întrecut cu mult entuziasm în cadrul competițiilor de patinaj, schi și săniuș, urmărite cu viu interes de un numeros public. La săniuțe s-au evidențiat Al. Fomoioly (Șc. gen. 2), P. Mugureanu (Șc. gen. 2) și Iosif Orban (Șc. prof. „Nicovala"), iar la schi Uve Feder (Șc. gen. 3), S. Pop (Șc. gen. 5) și I. Imre (Lie. 1). (I. TURCU)HUNEDOARA. Succesul de participare înregistrat cu prilejul deschiderii festive a întrecerilor din cadrul „Cupei Tineretului11 a determinat organizațiile sportive din cadrul județului să intensifice măsurile organizatorice pentru a putea oferi concurenților condiții optime de întrecere. în acest scop, 

bil dinamoviștilor. . care în min. 3 conduceau cu 2—0 și lăsau să se întrevadă posibilitatea unei mari surprize. Dar oaspeții reușesc să echilibreze situația de pe gheață și să egaleze repede, după care scorul s-a menținut strîns, cu excepția unui scurt moment din repriza a doua, cînd Dinamo s-a distanțat la trei puncte (6—3>. Dar, campionii noștri nu reușesc să păstreze acest avans. Preocupați mai mult de atac, ei neglijează apărarea, unde se comit cîteva greșeli, prompt valorificate de jucătorii din Opava. Dlnamoviștii mai iau conducerea încă o dată, cu cinci minute înainte de sfîrșit, dar egalitatea se restabilește din nou, meciul încheindu-se cu un scor care reflectă altminteri echilibrul de forțe de pe teren : 8—8 (3—3. 3—2,2—3).An marcat: Axinte (2), Pisarii, Moiș, Malehîn, Pană, G. Hnțanti și V. Huțanu, respectiv Elbec, Cerni, Scrobanek, Konecini, Kin- zel, Zurek, Farda și Sobr.Au arbitrat FI. Gubernu și G. Mureșanu.Astăzi, de la ora 17. Slezan O- pava susține al doilea meci în Capitală, întîlnind pe Steaua. (V. Ch.)

LOCALITĂȚILE TĂRIIA Aau fost amenajate, pe dealurile din jurul localităților, numeroase pîrtii pentru schi și săniuțe, iar pe terenurile de sport patinoare naturale. Concomitent, a crescut numărul centrelor de inițiere pentru tineret în disciplinele sportive incluse în programul ediției de iarnă a marii competiții. (Ion JURA).
ÎNTRECERI de schi 

Șl PATINAJ LA ;,VOINȚA“Tineri cooperatori de la „Arta populară11, „Sporul11, „Tehnometa- lica", „Muncă și artă11, „îmbrăcămintea11, „Marochineri11, „Instalatorul11, „Tricotextil1* și din alte cooperative bucureștene și-au dat întîlnire azi dimineață, începînd de la ora 9,30, pe terenurile de sport ale clubului Voința (capătul liniei tramvaiului 5). Aici, amatorii de sport își vor disputa întîie- tatea în cadrul primelor acțiuni — la patinaj și schi — a marii competiții de masă cu caracter republican „Cupa Tineretului11. Pentru patinaj, tinerii au la dispoziție o pistă amenajată pe terenurile de volei din imediata apropiere a intrării în parc, iar schiorii, în cazul cînd zăpada va continua să persiste, vor face înconjurul tribunei din dreptul terenului de fotbal.Organizatorii au pregătit pentru patinatori și schiori echipamentul
La campionatele republicane de tenis de masă

In probele ds dublu, Maria Alexandru-Viorica Moldovan
și Sergiu Luchian - Aurel Ovanez, învingătoriCLUJ, 15 (prin telefon). — Organizatorii actualei ediții a campionatelor de tenis de masă ale României au stabilit un program de desfășurare a întrecerilor conform cu cel după care se vor disputa partidele campionatelor europene

lată-i pe noii campioni ai țării pe echipe la tenis de masă, reprezentanții 
clubului Progresul București (de la stingă) : prof. Nicolae Angelescu 
— antrenor, și jucătorii Sergiu Luchian, Virgil Sindeanu, Alexandru 
Buzescu și Aurel Ovanez (în pagina 3-a, amănunte de la ultimele partide și clasamentul final al campionatului diviziei A). Foto : V. BAGEAC

Un aspect de la finalele „Săniuței do argint” desfășurate iarna trecută, Ia Sinaia. A- 
cum iubitorii acestui frumos sport se pregătesc pentru a participa la întrecerile 
„Cupei Tineretului‘‘.necesar (ghete cu patine, schiuri, bocanci, hanoracuri și pantaloni speciali), care stă la dispoziția celor interesați nu numai astăzi, în ziua de concurs, dar și în tot cursul săptămînii. Pentru aceasta, a fost numit un magazioner de serviciu și, de asemenea, și in

de la Novi Sad (Iugoslavia) în luna aprilie a anului viitor. Astfel, după ce vineri au fost desemnați campionii țării la dublu mixt (Ligia Lupu — Șerban Doboși), sîmbătă au putut fi cunoscuți și campionii naționali la celelalte probe de 

structori care să poată da îndrumările de rigoare.Deci, azi dimineață, întreceri de patinaj și schi în cadrul „Cupei Tineretului" .
(In pagina 3-a, alte vești despre 
desfășurarea întrecerii în orașul 

Dej) 

dublu : fete și băieți. Laurii, .de cîștigători au încununat în ambele probe pe sportivii clubului Progresul București : Maria Alexandru — Viorica Moldovan și Sergiu Luchian — Aurel Ovanez.Dacă la fete se presupunea o victorie a celor două jucătoare din Capitală (și vom mai sublinia că Viorica Moldovan a avut o evoluție bine apreciată în compania reputatei sale partenere), la dublu băieți rezultatul reprezintă oarecum o surpriză. Mari favorițl erau Șerban Doboși și Tudor Gheorghe — eliminați însă cu totul neașteptat (dar meritat după aspectul jocului), în semifinale, de către juniorii Marin Firănescu ți Alexandru Buzescu, Aceștia s-au întrecut pe el înșlșî, furnizînd un spectacol de mare atracție, cu schimburi de lovituri puternice, efectuate cu cutezanță șl într-un ritm trepidant. Ajunși în finală, tinerii jucători au fost la un pas de o iz- bîndâ completă, ei conducînd în setul decisiv împotriva perechii Luchian — Ovanez cu 12—4 ! Obosiți, iar mai cu seamă emoționați și inhibați de miza prea mare a întrecerii, Firănescu și Buzescu au fost nevoiți să cedeze în cele din urmă, permițind lui Sergiu Luchian; și Aurel Ovanez să-și adjudece titlul de campioni ai țării.
Constantin COMARNISCHI

(Contiiiuaii iu psg. 4 1 a)



f

Sportul
V

/

Pag. a 2-a

ȘTEFAN ORBAN - PORTARUL
CARE RENUNȚASE O CLIPA • •O

Aici au loc sosirile în giganticul concurs suedez

Nr. 7626

AM VĂZUT, ÎN ROMÂNIA, LOCURI IDEALE
PENTRU CONCURSURILE DE ORIENTARE TURISTICA

Handbalul nostru a dispus totdeauna de portari valoroși, remarcați și apreciați de specialiștii lumii. Redl, Tale, Bogolea, Penu, Dincă — sînt numai cîteva dintre numele consacrate ale apărătorilor buturilor echipei naționale. Lor Ii s-a adăugat încă un nume, care se impune și el, treptat-treptat. Este vorba de Ștefan Orban, actualul „secund" al lui Cornel Penu. Are 24 de ani și însumează 60 de selecționări în prima reprezentativă a țării. Născut la 4 martie 1949 la Odorhei, actualul portar al echipei Steaua a început să practice handbalul la Școala sportivă din orașul natal, o dată cu terminarea li-

ceuluî venind în București. Aici se legitimează la clubul Universitatea și începe să cunoască (în a- mănunt) secretele porții, sub îndrumarea antrenorului emerit Eugen Trofin.Inclus repeda în reprezentativa de tineret și, apoi. în cea universitară, Orban progresează vizibil, dovedind o mare seriozitate și disciplină la antrenamente. Ca o urmare firească, el este promovat în prima reprezentativă a României, în 1972, Stefan Orban are însă o mare decepție : nu a fost cooptat în lotul care participă la Jocurile O- limpice de la Miinchen, deși muncise cu rîvnă pentru a-și îndeplini acest vis. Atunci, în preajma plecării lotului olimpic, l-am întîlnit la un meci al echipei naționale. Era trist. Mi-a spus că va abandona handbalul. Absolvise I.E.F.S.-ul și avea în buzunar un carnet de antrenor. Nu l-am crezut cînd mi-a spus că va renunța. De fapt, eram sigur că nici el nu credea...Ne-am reîntîlnit acum cîteva zile. Era bucuros. Făcuse parte din echipa României care cucerise cea de-a XlV-a ediție a „Trofeului Carpați" și avusese un considerabil aport la succesul un dialog :—• Vezi că tot bine ?— Da, așa e ! am simțit pentru seamnă să „pierzi1 nală. Atunci, ca și acum, nu puteam să concep că pot juca fără să fiu inclus în echipă. Muncesc atît de mult, îmi dau atîta silință îneît dacă s-ar renunța la serviciile mele, aș fi teribil de nefericit.— De-acum, cred că nu se mai poate pune problema aceasta, timp de cîțiva ani. Antrenorii și colegii tăi de echipă au mare încredere în tine, iar Penu te apreciază și el...— Știu, și caut să nu infirm a- ceste păreri bune. De la Cornel (Penu — n.n.) „fur" cît se poate de mult. îl urmăresc cu atenție la fiecare antrenament șl meci, îi repet mișcările și încerc să-i prind „vicleșugurile" cu care înșeală ata-

echipei. Am legat

răul a fost spreînsă anul trecut prima dată ce în- i“ echipa națio-

fanții adverși. Penu este un excelent portar și am ce să învăț de la el.
— Ce planuri ai pentru perioada următoare ? Se apropie campionatul mondial...— Numai la el mă gîndesc ! Ca, de altfel, toți băieții din echipă ! Și, tot ca ei, vreau să cîștigăm, să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere. Va fi greu, dar muncim pe rupte și cred că vom reuși.— Nu-mi spui nimic despre cifra „rotundă” de selecționări în echipa națională, pa care ai realizat-o în urmă cu puțin timp ?— Ba da ; a fost o mică sărbătoare la mine acasă. Toți ai rnei mi-au urat s-o dublez cît mai repede cu putință, dar esențial este nu numai să string cit mai multe jocuri, ci să și apăr bine, să dovedesc că am meritat selectionarea.

★Poate am fi vorbit mai mult, dar Orban se grăbea. Peste cîteva zile lotul urma să plece în R.D. Germană, iar portarul secund vroia să profite de „permisia" da 43 de ore pentru a se destinde acasă, a- lături de soție și de cei doi... gemeni ai săi. Pentru că — am uitat să spun — Ștefan Orban este fericitul tată 
a doi băieței, despre care se va vorbi peste ani. Orban II și Orban III, jucători de handbal, fără doar și poate...

Horia ALEXANDRESCU

Este de-a dreptul tonifiantă o în- tilnire cu acești vikingi ai pădurilor care, de aproape un deceniu, coboară an de an de pe meleagurile Scandinavici pentru a poposi „la poale de codru des", oriunde găsesc așa ceva în Europa, cu scopul de a cunoaște cit mai multe feluri de terenuri, dar și de a promova ceea ce ei consideră mai mult decît un sport de viitor,, „un sport al viitorului" — orientarea turistică ! Ei susțin că, pentru suedezi, a face sport nu înseamnă doar mișcare, ci a face mișcare în aer liber, dincolo de perimetrul stadioanelor, dincolo de zidurile urbei, în mijlocul naturii. De aceea și cunosc o mare popularitate, in țara lor, schiul, orientarea turistică, crosul.

Către sfîrșitul acestei lungi toamne de aur, un vestit animator al sportului cu busola, nu numai în Suedia sa de baștină, dar și organizator al unor „turnee europene", P. O. Bengtsson, ne-a străbătut țara în fruntea unui grup de aproape 40 pasionați orientariști, indreptîndu-se spre Bulgaria. Cu prilejul uneia din escalele făcute in țara noastră și prin intermediul apreciatului orien- tarist sibian D. Heinz (cunoștință mai veche a sportivilor suedezi, pe care i-a și vizitat acum cîțiva ani), am putut afla de la P. O. Bengtsson o sumedenie de lucruri interesante despre activitatea ce se desfășoară în această ramură sportivă cu o extraordinar de largă audiență în Scandinavia și alte cîteva țări europene.
*✓

0 SEARĂ PUNĂ DE CĂLDURA LA „ VIITORUL /A

REÎNTÎLNIRE CU IUHASZMeciul de fotbal F.C. Bihor — Arieșul Turda, disputat duminica trecută, s-a bucurat de un prolog emoționant! orădenii l-au sărbătorit pe fostul internațional Augustin Iuhasz, cu prilejul împlinirii a 62 de ani, dintre care 50 dăruiți fotbalului. Căci Iuhasz a debutat la 12 ani în echipa de pitici, iar a- cum, după atîția ani și ani de zile, tot pe terenul de fotbal poate fi văzut, căutînd să ajute cu sfaturile sale echipele de copii de la centrul de pregătire al F.C. Bihorului.A fost o festivitate plină de căldură și emoție. Cele două echipe și arbitrii au oferit flori, iar „Guști baci", cu lacrimi de emoție în ochi, a mulțumit tuturor pentru această frumoasă sărbătorire...Și pentru că a venit vorba de Augustin Iuhasz, vrem să amintim cititorilor mai tineri, care-1 cunosc mai mult din auzite, că acest om scund și îndesat, poreclit „tancul' a fost multă vreme pei naționale, pe centru, înfruntînd bri, cu un gabarit
,, 1 » titular al echi- postul de half adversari cele- net superior:

Piola, Tommy Lawton, Braine...Deși mic de înălțime postul pe care-1 ocupa (mi înălțimea de 1,69 m) Iuhasz reușea să cîștige duelurile aeriene cu adversarii lui, mult mai înalți.Luptînd de-a lungul anilor cu concurentul său cel mai serios — Rudolf Cotormani de la Ripensia — Iuhasz a îmbrăcat totuși de 20 de ori tricoul național, reușind partide excelente. Orădeanul a' făcut parte și din formația care în 1939 a înfruntat la București celebrul „team" al Angliei, alături de Pavlovici, Biirger, Albu, Vintilă, Deme tro viei. Orza, Ploeșteanu. Ba- ratky, Bodola și Dobay.Despre acest joc un ziar englez a scris la vremea aceea : „duelul David (Iuhasz) — Goliat (Lawton) a fost cîștigat de român".Acum, la anii amintirilor, Iuhasz retrăiește cu mîndrie, înconjurat de stima tuturor fotbaliștilor, neuitatele sale partide din vremea cînd era tînăr...

Sarosi,pentru depășea Invitații Mihal Constantineseu, Argentina Menis și Gh. Berceanu locul cîtorva dintre cei mai buni sportivi ai școlii în acestO frumoasă tradiție s-a închegat 
la Școala sportivă experimentală 
Viitorul din Capitală, aparținînd 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică șt Sport, școală prin 
care au trecut sportivi de frunte 
ai țării ca Gabriel Pometcu, Dan Grecu, Nieolae Oprescu, Mariana Popescu, Tudor Stan și mulți alții. 
La fiecare sfîrșit de an (care co
incide cu aniversarea acestei școli, 
înființată în 1962), are loc aici 
o caldă serbare, cu care prilej 
se face un bilanț al activității și 
sînt premiați cei mai merituoși 
dintre sportivi (juniori și copii) 
încadrați în cele 7 secții: atletism.

în mij- an
lupte.

a fost 
la se- 

sportlv 
a nu-

box, gimnastică, haltere, 
scrimă și volei.

O asemenea festivitate 
organizată și vineri seară, 
diul școlii din complexul 
„23 August", în prezența
meroși tineri sportivi, profesori- 
antrenori, invitați, printre care 
prof. Tudor Vasile, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport, Argentina Menis, Gh. Berceanu, Mihai Constantineseu. In cuvîntul 
său inaugural, inimoasa directoare 
a școlii, Rodica Șiclovan, a scos în 
evidență rezultatele obținute in 
acest an în înfăptuirea obiectivelor

G. MIHALACHE V A R 1 E T Â Ț I

are

►1 5
• Știați că nici unul dintre posturile de televiziune din S.U.A. nu și-a manifestat dorința de a transmite finala Cupei Davis, dintre S.U.A. și Australia ? In schimb, cu cîteva luni în . urmă, între ele s-a dat o adevărată bătălie pentru transmiterea ■ meciului dintre Bobby Riggs și Billie Jean King, victoria cucerind-o un post care a plătit pentru aceasta... 750 000 de dolari !** In meciul Milan — Juventus (2—2), ambele goluri ale milanezilor au fost înscrise de Rivera, din lovituri de la 11 metri. Acesta s-a dovedit mai calm în momentele respective decît doi suporteri aiMilan, care au căzut victimele unei crize cardiace și au avut nevoie de îngrijiri medicale. De altfel, din totdeauna spectatorii au „trăit" meciul mai mult decît jucătorii...• Totalul premiilor cu care va fi dotat, anul viitor, Turneul de la Wimbledon se ridică Ia 97 100 de lire sterline. Cel mai mare premiu — 10 000 de lire sterline — este rezervat cîștigătorului probei de simplu bărbați. „Aceasta — a explicat David Mills, secretarul lui All England Ten-

lui

nis“ — în dorința ca Wimbledonul să rămînă „Monumentul•* Pamela Marlborough, cele mai renumite arbitre Iul ' mai conduce decît meciuri din campionatul școlar. Motivul ? Limbajul folosit de cei mari și care „ar face să roșească și un... căruțaș".• Evident, englezii ar fi vrut C.M. de fotbal cu participarea Angliei. Dar, și in lipsa ei, ei vor să vadă C.M. Pină la sfîrșitul săptăminii trecute, englezii reținuseră 14 263 de bilete.

britanic, a anunțat
tenisului", una dintre din fotba- că nu va

de performanță pe care le 
„Viitorul", remareînd totodată pe 
cei mai valoroși dintre sportivi: 
maestra sportului Magdalena Bar- toș (campioană mondială universi
tară în proba de floretă), colegele 
acesteia Carmen Budur (locul doi 
la Concursul internațional de 
la Moscova) și Aurora Crișu, sa- 
brerul Corneliu Marin (aceștia doi 
din urmă, semifinaliști la „Trofeul 
Martini"), atleții Bedros Bedrosian, Tudorel Vasile, “ Nieolae Bîndar 
cordmani republicam la juniori) și Radu Popa (proaspăt recordman 
la copii în proba de săritură în 
înălțime), boxerii Viorel Bobe, Ion Truță și Eugen Chiricuță, gim
nasta ‘ Hoppe și Ioana Corj, Marian ~ ' 
toarelePetculeț și Ioana Șiclovan.

In remarcabilul bilanț al școlii 
pa 1973 mai figurează : 19 sportivi nominalizați pentru loturile olimpice, 42 sportivi selecționați în loturile naționale, 6 antrenori ai școlii promovați la conducerea tehnică a unor loturi republicane de juniori ș.a.

In continuarea festivității, pri
milor 10 sportivi ai școlii (Magdalena Bartoș, Cornel Marin, Bedros Bedrosian, Tudorel Vasile, Ion Truță, Ioana Șiclovan, Irina Petculeț, Eugen Petrescu, Nieolae Bîndar, Carmen Budur), ca și altor sportivi 
merituoși din toate secțiile li s-au 
oferit premii.

Invitat de onoare, cunoscutul și 
apreciatul solist de muzică ușoară Mihai Constantineseu a susținut 
apoi, îndeosebi pentru cei eviden- 
țiați, un foarte reușit și aplaudat 
recital cu cele mai frumoase me
lodii din repertoriul său.

Toate felicitările gazdelor noas
tre de vineri seara pentru aceas
tă minunată și intimă manifestare 
tinerească, plină de căldură și 
farmec, optimistă, care poate oferi 
un valoros exemplu pentru multe 
alte cluburi și asociații.

Constantin FIRĂNE5CU

Eugen Petrescu, 
(campioni și re-

Firicel Laszlo, Adriana 
luptătorul Sobariu, jucătorii și jucâ- 

de volei Florin Jelea, Irina

•<
◄

1

...Este cunoscută legenda Argonauților, ca și prezența printre căutătorii Lînii de Aur a unora riintre cei mai vestiți Puțini știu însă că In durile lor se aflau .boxeri" celebri. Cel redutabil se pare căPolux, fiul lui Zeus și al Ledei, caracterizat de poetul bucolic grec Teo- crit (sec. Ill î.e.ri.) drept „pumnaciu! chre biruie-n Suptă".Cel de-al doilea era nu nai puțin cunoscutul He- ■acles și

eroi. rî litrei mai era

tea". Iscusitul... antrenor, „pe care nici de departe îărindu-1 n-a îndrăznit cineva să-I aștepte împotrivă la luptă”♦ i-a destăinuit elevului său și »,ce viclenii născociră cei care cad
treilea „Argo" ta torul născut don și gelui Atenei, Aegus. Aflat la curtea acestuia din

pumnaci de pe era chiar... inven- boxului, Tezeu, cel din divinul Posei- Aithreia, soția re
4 
t 4 
»

<
<
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el fiu al lui Zeus Alcmenei). După afirmă Teocrit în a XlV-a „Idilă", a învățat „cum cu pumnii groaz- bat în curele", de la „fiul lui Hermes, de la Harpalycus din Phano-
al:um ne?ea deIeraclesluptaciinic se

fiind N. G. Albinsson.
Știind

1973 a cu-

Sebastian BONIFACIU

DOR! SĂ CONCURAM 
IN ROMÂNIA"a-Și pe loc

al acestui sport

în cauză, hărți o întîlnire cu din acea re-

Este interesant de știut că startul în „turneele europene" are loc imediat după cel mai mare concurs din Suedia, așa numitul „O-Ring“.
MAI TARE CA „VASALOPET"

„O-Ring

ANUAL, TREI SAPTAMINI 
PRIN EUROPA

DISTANȚE... COSMICE

FLORICA NICA, TG. OCNA. Decît să 
vă gîndiți prea tîrziu-la sportul de per
formanță, este preferabil ș,â vă . preocupe 
acest lucru de pe a^um., cînd aveți doar 
15 ani. Ați jucat handbal Ia’ Școala ge
nerală nr. 3 din Tg. Ocha, - a fost

Bengtssoncesta ars un alt animator, pe N. O. Albinsson, care a trăit, astă-vară, o neînchipuit de mare satisfacție. Numărul participanților la ediția 1973 a O-Ringului a ajuns la 11 200, ceea ce constituie un plus de peste o mie persoane față de o altă manifestare sportivă binecunoscută lumii întregi, cursa de schi de la Vasa. Dacă pină anul trecut, această masă enormă de concurenți la O-Ring era repartizată în 34 de categorii, anul acesta s-a convenit să se creeze 63 (!) categorii, în funcție de sex, vîrstă și experiență competițională. Ca și Vasalo- pet, acest concurs do orientare (cu- prinzînd 5 probe desfășurate în 5 zile consecutiv), a început să aibă o coloratură internațională tot mai accentuată. Anul acesta, de pildă, s-au înregistrat 850 participanți din 16 țări, printre ei aflîndu-se și 25 de japonezi.
în cele 5 zile de concurs s-au dat nu mai puțin de 56 000 de starturi Individuale și amatorii de statistici au constatat că distanțele parcurse de cei 11 200 participanți au totalizat un număr impresionant de km : mai mult decît distanța de la Pămînt Ia Lună !Este lesne de închipuit ce tiraja trebuie să atingă hărțile pentru o asemenea competiție, dar mai ales ce efort organizatoric solicită ea. Pentru ca asociațiile sau cluburile in care se practică acest sport să contribuie, în mod echitabil, la reușita giganticei competiții, ele Își asumă, rînd pe rînd, rezolvarea problemelor de organizare, consilierul lor, invariabil,

„AMIată, mai întîi, ce reprezintă -este „turnee europene" inițiate plasate de stăruitorul Bengtsson orbita tradiției (la anul, va avea a X-a ediție). Ele reunesc un grupde sportivi și sportive — ajuns, a- nul acesta, la cea. 40 persoane — care, timp de trei săptămîni, parcurg 5—8 țări. Organizarea expediției este atît de minuțios pusă la punct îneît fiecare zi de popas coincide cu un concurs în zona respectivă. Aceasta înseamnă că participanții la turneu au asigurate, la locul de concurs și, firește, tehnicieni și sportivi giune.„Turneul european" prins și Elveția, unde orientariștii suedezi au participat la marea întrecere bienală „Concursul de 5 zile" („5 Tage O.L.“), onorat cu prezența a circa 3 000 de sportivi din 20 de țări (mai mult de jumătate provenind din Suedia). Proba masculină a revenit unuia din fruntașii orientării turistice scandinave, Kjell Erik Stahl, In timp ce disputa orientaristelor a fost cîștigată de cunoscuta sportivă maghiară Sarolta Monspart.

Știind că P. O. Bengtsson șl acoliții săi au mai poposit în țara noastră, unde au avut ocazia să și participe la un concurs (in împrejurimile Clujului), am vrut — firește — să a- flăm cum apreciază acești experimentați sportivi cadrul pe care îl o- feră România concursurilor de orientare turistică. Iată răspunsul primit :„Am văzut în această țară terenuri ideale pentru concursurile de orientare. Varietatea de relief pe care toate ghidările turistice O evidențiază pe drept cuvsnt, existența a numeroase suprafețe împădurite constituie condiții naturale extrem de propice pentru întrecerile orlentariș- tilor. De altfel, cu prilejul celui de al X-lea turneu european, în 1974, am dori să venim și în România. Bineînțeles, ca să conciirăm. Și nu cu un grup atît <le mic, ti eu vreo 260 de sportivi și spUrtite".Considerăm că aprecierile și dezideratul exprimate dă P. O. Bingtsson merită să fie privite cu1 totainteresv.l de forurile noastre turistice, și sportive. România își poate valorifica, astfel, noi valențe turistice .dacă cei în drept vor ști să răspundă interesului manifestat de pasionații „sportului pădurilor". Este, desigur, o problemă care necesită o discuția mal largă.

AMINTIRE, PESTE ANI

ci minge de volei și una de rugby și-au unit... destinele.
Trecînd de la simbol la realitate, îi vom prezenta cititorilor pe cei doi 

tineri sportivi care s-au hotărît să meargă mai departe in viață împreună, 
ca soț și soție. Este vorba de maestrul sportului la rugby Constantin Fugigi, jucător in echipa Sportul studențesc și prezent, nu o dată, in 
selecționata țării, și de Florica Tudora, și ea maestră a sportului, jucă
toare de volei la Rapid.

Le adresăm urări de succes in căsnicia pe care au intemeiat-o și în 
sporturile pe care și pină acum le-au practicat cu atîta succes.

Echipei Rapid GRIGORAȘ, COMUNA 
Mă întrebați dacă ion 
oltean ? Este oltean get- 

“3 
EiCe și-au spus ? „Frumoasă-i 

marea! 
N-am văzut-o cam demult; 
larna-i ieftină plimbarea"... 
Insă i-a costat mai mult.

ceptat și a fost făcut k.o. după cîteva schimburi de lovituri. Spectatorii au a- preciat însă lupta și cu- rînd Atena a devenit un focar de râspîndire a pugilatului.
DIN LEGENDELE SPORTULUI

•*»

TREI BOXERI, IN CĂUTAREA LINII DL AUR!
la părnint și se luptă mereu in tot chipul". Cu un astfel de profesor, nici nu este de mirare că Heracles a dus la bun sfîrșit toate cele douăsprezece „munci".Și, în sfîrșit, cel de-al

urmă, Tezeu se cam plictisea. așa că într-o zi a avut năstrușnica idee de a provoca un tînăr curtean la o luptă cum nu se mai văzuse. O luptă în care hu puteau fi folosiți decît pumnii. Curteanul a ao
Desigur, unii ar fi tentați să opună celor de mai sus afirmația cunoscutului retor și sofist din Lemnos, Filostrat, care menționa că „pugilatul este o născocire a Lece-

Victor HÎLMU
demonienilor și a fost introdus odinioară la barbarii bebrici". Dar, ne a- flăm în plină epocă a legendelor. așa îneît...Și apoi, să nu uităm că Polux l-a învins (prin k.o. !) pe Amicus, regele bebrici lor, ceea ce leagă într-un fel legendele cu afirmațiile mai apropiate de realitate. De altfel, este și normal ca în epoca antică, în care boxul se bucura de mult prestigiu, nici unul dintre marii eroi să nu fie considerat ca un slab pumnaci. în concepția celor care le dădeau viață prin neasemuite legende, așa ceva le-ar fi răpit o parte din glorie, micșorîndu-le zestrea de curai, voință și putere. (D. ȘTEFLEA).

CONSTANTIN
PANTELIMON.
Oblemenco este 
beget. Dar, să vă dau cîteva date despre 
noul maestru emerit al sportului.

13 mal 1945. la Corabia
l-a

s-a născut la
(județul Olt). Debutul fotbalistic șl 
făcut în anul 1960, la Electroputere Cra
iova. de unde a trecut la Tractorul Co
rabia. In 1964 a jucat (mai mult n-a ju
cat !) la Rapicl. Evident, drumul afirmă
rii a început odată cu apariția Iul în 
centru! lmiei de atac a Universității Cra
iova. el cucerind de patru ori titlul de 
golgeter al campionatului Diviziei A.

AURELIA StNAESCU. BRASOV. Jimmy 
Connors este ca și căsătorit cu Chris 
Evert. Logodna oficială a avut loc zilele 
trecute.

S.A.M., CLUJ. Handbalistul Cezrt 
Drăgănițâ are 20 de ani și joacă la 
Steaua. Situația școlară : este student 
la I.E.F.S. „Dacă aveți posibilitatea, să-i 
transmiteți că cineva, din tot sufletul, 
dorește să participe și ei, cu echipa na
țională a României, la mondialele de a- 
nul viitor". Dorința dv. are toate șansele 
de a se realiza. Trebuie să știți, de alt
fel. că dacă la „Trofeul Carpați“ Cezar 
Drăgăniță a evoluat în echipa B a Ro
mâniei, el a jucat de două ori și în 
prima echipă. Și face parte din ’ lotul 
pentru „mondiale14.

CĂLIN RADU, ULEV, FĂUREI. Lui 
Răducanu Necula Iî puteți scrie pe adre
sa clubului Rapid : Calea Giulești nr. 
Sectorul 8.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un catren 
pentru Iile Năstase, care a cîștigat de ort campioană pe oraș $! de 

pe județ. „Aș vrea să devin o 
foarte bună, dar în liceul nos- 

și atletism4*.

◄

r
F trei ori consecutiv „Turneul 

lor" tenistilui mondial :
De trei ori pe locul prim 
Prin victorii mari, frumoase. 
Eu propun să o numim 
Competiția... Năstase t

1
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VIRGIL POPA, ORADEA. „Cine 
deți că va promova în Divizia A ta 
bal ? Olimpia Satu Mare sau F. C. 
hor 7". Știu și eu ? Trebuie. în orice 
să nu uităm proverbul „Cînd doi 
ceartă, al treilea cîștigâ". Și, la fotbal, 
poate cîștlga și al.., patrulea l

ere- 
fot- 
Bi- 

caz, 
se

campioni-

de patru 
două ori 
Jucătoare .... ..... ........... ...... .
tru se face numai volei ț:l _
Și vreți, de aceea, să jucați într-o echi
pă de handbal din București. îmi per
mit să vă ofer o soluție mai realistă : 
să atrageți spre handbal cît mai multe 
fete din orașul dv. astfel incit să des
fășurau o activitate susținută. Și. poale 
că într-o zi — n-ar fi primul caz — 
n-o să umblați dv. după un antrenor, 
ci o să umble antrenorii după dv Eu, 
în orice caz, vă urez acest lucru 1

IOAN GARDICIUC. TECUCI. Din cau
za portarului Mircea Constantineseu, a- 
vețl „necazuri" cu niște microbiști. Vă 
scap eu de toate necazurile, preclzind 
că înainte de a veni la Iași, Mircea 
Constantineseu a jucat la Flamura ro
șie Tecuci. Asta se întîmpla prin ’61. ..

DHACOȘ VACARIUC, .SIBIU. Puthiă 
răbdare. In funcție de spațiu, vom pu
blica. în timp, schițele trimise Nouă 
ne-au plăcut și credem că vor place și 
cititorilor.

HORST DITTRICH, REȘIȚA. Cel mai 
bun sportiv al anului 1972. anul Jocuri
lor Olimpice și al. . . medaliilor respec
tive, a fest desemnat ivan Patzaichln 
(canoe),

Ilusl.Cfții : N. CLAUDIU u
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DIN PROBLEMELE CENTRELOR DE COPII Șl JUNIORI (VI)

UN DEZIDERAT DE PRIM ORDINI

1973“,

mini- zece

Otilia Ifrim : „Astăzi, ele nu mai 
concep ziua de muncă fără acea 
pauză dedicată gimnasticii"

NUMĂRUL SPORIT DE JOCURI

EXERCIȚIUL FIZIC COTIDIAN 
O NECESITATE A VIEȚII!

• ADEVĂRURI CUNOSCUTE, DAR DESEORI IGNORATE SAU UITATE • SPORTUL — ACT 
REFLEX • CENTRE DE GIMNASTICĂ IGIENICĂ LA LOCUL DE MUNCĂ © COOPERATOARELE 
DIN JUDEȚUL GALAȚI DESCOPERĂ „PAUZA PENTRU GIMNASTICĂ" © ROLUL DECISIV AL 
CADRELOR DE SPECIALITATEPlenara Comisiei centrale pentru educație fizică și spori în rindul femeilor, 

desfășurată recent în Capitală, a reunit la sediul C.N.E.F.S. pe activistele 
de bază ale acestei organizații. Discuțiile foarte interesante purtate în 
sala ședinței ne-au sugerat ideea de a face o sinteză a lor, invitînd în jurul 

unei mese rotunde pe cîteva dintre participantele la dezbateri. Tema : aceeași 
pe care a abordat-o, de altfel, plenara — ROLUL SPORTULUI ÎN VIAȚA 
FEMEII, subiect vast, mereu actual ți cu adinei implicații.

Cuvîntul la masa noastră ro
tundă nu s-a luat într-o ordine a- 
nume. Pentru simplul motiv că în
treaga reuniune a purtat caracterul 
unei discuții libere, vehiculindu-se 
idei și puncte de vedere personale, 
care — insă — s-au întîlnit și 
s-au reunit intr-o concluzie co
mună și anume aceea că EXERCI
ȚIUL FIZIC ESTE ABSOLUT IN
DISPENSABIL FEMEII, TREBUIE 
SA FACĂ PARTE INTEGRANTĂ 
DIN VIAȚA EI.

Și chiar dacă nu ar mai fi ne
voie de prea multe argumente în 
favoarea acestui adevăr, am tran
scris — totuși — o parte din „ex
punerea de motive" făcută de dr. EDITtf STĂNESCU, directoarea 
Dispensarului central pentru spor
tivi, în care am întrezărit nu nu
mai o deosebită competență, dar și foarte multă pasiune.„îndelungata experiență de medic intr-un sector oarecum aparte al acestei profesiuni mi-a îngăduit să fac o serie întreagă de observații a căror valabilitate a fost verificată în timp și pe un mare număr de cazuri. Copile firave le-am văzut dezvoltîndu-se armonios, devenind fete frumoase, voinice, pline de sănătate, iar apoi .soții și mame. Cu multe dintre ele am rămas prietenă, m-am întîlnit peste ani In alte ipostaze decît aceea de medic și sportiv. Am avut marea satisfacție de a constata cît de favorabilă și de binefăcătoare a fost practicarea unui sport sau altul a- supva organismului, în prefacerile lui inerente. Este indiscutabil că femeia trebuie să facă mișcare, pentru a rămîne tînără și frumoasă. O statistică foarte vastă demonstrează că sportivele, balerinele, femeile a căror activitate presupune mișcare și un anume efort fizic suportă mult mai ușor actul fiziologic al maternității, nasc copii sănătoși și robuști. Este un fenomen dovedit pe plan mondial, în sfîrșit, fidelitatea față de exercițiul fizic ferește femeia de coșmarul... kilogramelor în plus, ii menține silueta, are o acțiune dintre cele mai favorabile asupra stării psihice. îi conservă, mai cu seamă, tinerețea sufletească".

Cele expuse de dr. Edith Stă
nescu nu sint, desigur, lucruri noi. 
Din păcate, însă, deși foarte cu
noscute, ele sînt adesea uitate sau 
ignorate. Care ar fi modalitățile 
ca ele să rămână mereu vii în 
minte și să acționeze neîntrerupt 
in viața cotidiană ? Profesoara RODICA ȘICLOVAN, fostă voleibalistă de renume, o pasionată și perseverentă „feministă", este de părere că bătălia principală trebuie dusă în domeniul foarte dificil și delicat al MENTALITĂȚII.„Cu toate progresele înregistrate
— spune Rodica Șiclovan — se resimte în continuare lipsa de tradiție. Mă refer, în special. Ia o tradiție pe plan național. Dacă în a- numite pături sociale sau regiuni ale țării există o tendință marcată de emancipare a femeii și în acest domeniu, cel sportiv, paralel ființează numeroase rămîneri în urmă, mentalități obtuze sau chiar retrograde. Tradiția este un lucru care se formează anevoie și trebuie cultivat cu răbdare și perseverență. Constat chiar un lucru îngrijorător : multe tinere fete de astăzi sînt mai puțin sportive sau atașate ideii de sport decît au fost cele din generația mea. Fenomenul are, poate. explicații obiective : preocupările au devenit multilaterale, bugetul de timp liber este în scădere, varietatea distracțiilor are un diapazon mai larg. Cînd eram eu elevă sau studentă, existau foarte puține mașini proprietate personală, iar televizorul abia începuse să-i anchilozeze pe oameni în fotolii. Departe de mine gîndul de a dezavua toate aceste binefaceri ale civilizației. Dar, avem datoria să acționăm pentru ca reversul medaliei să nu-și arate fața. Iată de ce eu aș pleda în favoarea „sportului — act reflex". Adică, exercițiul fizic să devină o obișnuință de viață.Pentru aceasta, trebuie pe un front foarte larg. Eu l-aș imagina astfel : MAMA — EDU
CATOAREA DE LA GRĂDINIȚĂ
— ÎNVĂȚĂTOAREA — PROFESOA
RA... Fără îndoială, familia are în acest sens un rol decisiv. Copilăria și adolescenta sînt perioadele cele

LUCIA al

acționat
EDU-

ANUNȚMinisterul Educației și înva- țămintului — Institutul Central pentru Perfecționarea Personalului Didactic anunță că, în perioada 22—30 decembrie 1973, se vor organiza cursuri dc pregătire pentru profesorii de e- ducație fizică înscriși pentru examenul de gradul II, In următoarele centre :București — la Institutul de educație fizică și sport, pentru profesorii de categoria I și a II-a, din județele : Argeș, Brăila, Buzău, Botoșani, Ba- :ău, Brașov, Constanța. Dîmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova. Suceava. Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vrancea.Oradea — la Institutul pedagogic de 3 ani, pentru profesorii de categoria I și a il-a din județele : Alba, Arad, Bihor, Bistrița Năsăud, Caraș- Severin, Cluj. Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș. Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timiș.

mai fertile, dacă nu chiar singurele, pentru crearea acelui „act reflex" de care am vorbit".
Școala și universitatea asigură, 

cu limitele lor cunoscute, un mi
nimum de activități fizice și spor
tive. Dar, unde pot fi ele continuate 
de persoanele care nu au veleitățile 
performanței, care desfășoară o 
muncă statică, sînt ocupate cu pro
fesia și obligațiile familiale și, to
tuși, doresc să-și mențină suplețea, 
sănătatea ?

Ne răspunde tovarășaBUCUROIU, secretara C.E.F.S. 
sectorului 1 din Capitală :„Centrele de cultură fizică medicală pentru femei au depășit stadiul de experiment și pot răspunde acestei necesități".

— Cite asemenea centre există 
în București? am întrerupt noi.— Deocamdată două, deschise marelui public, și unul cu circuit închis, la televiziune. Rezultatele ? Mai mult decît promițătoare. Centrul din Calea Victoriei, de pildă, funcționează cu casa închisă, două instructoare răspunzînd la solicitările a peste 300 de cursante. Vin aici femei de toate vîrstele, de cele mai diferite profesii. în ultimii doi ani n-a existat nici un abandon de la cursuri, ci doar scurte pauze produse din diverse motive obiective. Centrul de la clubul Olimpia, abia înființat, are și el o seamă de succese și nu va trece mult pînă cînd își va cuceri aceeași popularitate".

— Nu socotiți, în acest con
text, că ar fi necesară existența 
a minimum un centru în fie
care cartier al Capitalei ?— Indiscutabil ! Spre aceasta se tinde, de altfel, cu timpul.

Tovarășa Bucuroiu, anticipind 
parcă, întrebarea pe care o pre
gătisem, continuă:— Ideal ar fi ca marile întreprinderi să aibă centre de gimnastică igienică proprii.' Exemplul televiziunii este concludent..."O foarte interesantă experiență 
a fost relatată de tovarășa OTILIA IFRIM, din Galați. _In comunele 
Cudalbi, ’' ’ ' ~
introdus experimental pauza 
gimnastică pentru muncitoarele de 
la cooperativele „Muncă și artă", 
producătoare ale frumoaselor țesă
turi manuale și ale unor foarte a- 
preciate piese de artizanat.„Am avut, desigur, unele îndoieli în privința succesului acțiunii. Fie însă s-au risipit după primele ședințe. Țesătoarele, atrase la început de ineditul acțiunii, și au dat seama apoi că minutele de gimnastică sînt foarte reconfortante. Astăzi ele nu mai concep ziua de muncă fără acea pauză dedicată sportului. Experiența, deși scurtă, pe care o avem, este suficientă și o recomandăm tuturor. De altfel, noi ne gîndim să extindem măsura și în alte unități sătești, de diferite profiluri".

In favoarea unei OPINII DE 
MASĂ pentru atragerea tinerelor 
fete și a femeilor spre practicarea 
sistematică a exercițiului fizic a vor
bit, cu. multă căldură, tovarășa MARIA GHENADE. din Bacău.„In această direcție, ar trebui să se facă- mai multă propagandă. Sub toate formele. în presă, prin radio și televiziune, prin pliante și broșuri, prin afișe. Un rol dintre cele mai importante îl pot juca, cred eu, cadrele didactice de alte specialități decît educația fizică. Din păcate, mulți profesori, altminteri emi- nenți pedagogi, au față de sport, dacă nu chiar o atitudine ostilă, cel puțin una ironică. Ideea greșită potrivit căreia premianta clasei trebuie să fie o fată clorotică și cu ochelari, iar campioana de sport... corijentă la două materii persistă pe alocuri. Comisia noastră județeană încearcă să capteze cadrele didactice în activitatea de popularizare a exercițiului fizic. Am și obținut unele progrese. în același timp, ar trebui atrase mai mult în favoarea ideii de sport cadrele medicale, al

Dr. Edith Stănescu : „Fidelitatea 
față de exercițiul fizic ne conser
vă, mai cu seamă, tinerețea sufle
tească"

Maria Ghenade : „Încercăm să 
captăm cadrele didactice în activi
tatea de popularizare a exercițiu
lui fizic"

Liești și Tg. Bujor s-a 
de

Rodica Șiclovan : „Cînd eram eu 
elevă, televizorul abia începuse 
să-i anchilozeze pe oameni în fo-

Lueia Bucuroiu : „Centrele de 
cultură 'fizică medicală pentru fe
mei au depășit stadiul de expe
riment"căror cuvînt are, indiscutabil, cea mai mare greutate".

Tovarășa ECATERINA SCHULTZ, 
din Timișoara, incriminează lipsa 
de exigență față de propria muncă 
a unor profesori de educație fizi
că, dispuși să accepte cu docilitate 
avalanșa de scutiri medicale de la 
materia lor.

Interlocutoarea noastră avertizea
ză asupra unui pericol care trebuie 
să atragă atenția :„In condițiile actuale, cînd nota la educație fizică se dă în funcție de realizarea unor norme, există primejdia ca unii copii, mai puțin dotați fizic, să se refugieze în spatele certificatului de scutire pentru a nu-și strica media. Fenomenul, însă, nu trebuie privit mecanic. Normele au suscitat din păcate, destule critici și ele vor trebui perfecționate după confruntarea cu practica. Profesorul este cel chemat să le interpreteze intr-un mod creator, să aprecieze strădania copilului de a se depăși pe el însuși înainte de a-i întrece pe alții. Poate că tocmai această strădanie ar trebui că fie elementul principal de apreciere".

La discuția noastră a participat 
maestru emerită a sportului ELLA CONSTANTINESCU, președinta Co
misiei centrale pentru educație fi
zică și sport în rîndul femeilor. Fosta campioană mondială de tenis de masă a emis, printre altele o idee deosebit de interesantă :

Ecaterina Schultz : „Să apreciem 
strădania copilului de a se depăși 
pe el însuși"

Peste cîteva zile. în vacanta de iarnă a elevilor, la Iași. în sala sporturilor, se va da startul unui a- tractiv turneu internațional de fotbal, la care vor participa echipe, cinci românești și tot atîtea străine. Intitulată „Cupa Iași 1973“, întrecerea este prima de acest fel din țara noastră și marele merit al organizării ei revine Centrului de copii și juniori Politehnica Iași. Coordonatorul acestuia, Mihal Bîrzan, ne spunea, recent, încrezător și deosebit de optimist : „Competiția se va bucura de succes. Sînt sigur. Iar intenția noastră este s-o organizăm anual..." Probabil că așa va fi. Am amintit însă de „Cupa Iași 1973", rezervată celor mai mici jucători, pentru că ea reprezintă un exemplu e- locvent, deosebit de semnificativ și- ilustrativ la ceea ce vrem să demonstrăm. în fond, prin rîndurile de mai jos.Una dintre problemele dificile__ale eșalonului copii-juniori RIENȚA --------------- -DUSĂ a spunem noi, mai se joacă . . . . ...tițiilc rezervate acestor categorii de vîrstă s-au înmulțit în ultimul timp, numărul de meciuri susținute de e- chipele noastre de copii și juniori este încă redus. Maximum 20—27 la juniori. La copii și pitici mici nu mai vorbim. Dar și mai mic este numărul de confruntări internaționale ale formațiilor acestui eșalon. Inexistența unor contacte cu echipe de a- ceeași categorie de vîrstă din alte țări, încă din perioada de început a pregătirii organizate, are — mai tîrziu — repercusiuni dintre cele mai nedorite. Iată două exemple caracteristice. Nu de mult, loturile de juniori (I și II) au jucat, la București, cu cele similare din Bulgaria. Tracul, emoțiile debutului au paralizat pur și simplu mișcările unora din jucătorii noștri aflați pentru prima dată în fața unui examen internațional. Același Monte juniori 
Suedia, pe care le-a susținut acolo.Cu alte cuvinte, problema care se pune este cit JOACĂ ȘI CU CINE JOACĂ speranțele fotbalului nostru în perioada lor de formare ca jucători, adică de la 10 la 18 ani. Răs-

este . EXPE- COMPETIȚIONALĂ RE- tinerilor noștri jucători. Nu o noutate afirmînd că, la ales la nivelul copii-juniori, foarte puțin. Deși compe-

lucru s-a întîmplat și la Carlo, unde noua echipă de a pierdut primul meci, cu cel mai ușor din cele trei

ACTUALITĂȚI

Ella Constantinescu : „Ignorăm 
dinamismul dansului nostru popu
lar"

„Participând la Congresul de la 
Teheran, care a dezbătut problema
tica sportului în rîndul fetelor și al 
femeilor, ascultând foarte interesan
te referate și informări, mi-am dat 
seama că noi ignorăm un exce
lent mijloc de mișcare și anume 
acela reprezentat de DINAMIS
MUL DANSULUI NOSTRU POPU
LAR. El poate constitui un 
mijloc de atragere a copiilor și 
tineretului spre activitățile de miș
care. Desigur, sînt și nenumărate 
altele, care au fost amintite aici 
și pe care nu are rost să le mai 
repet. Comisia noastră funcționează 
numai de doi ani, dar are acum o 
experiență destul de bogată. Cred 
că succesul 
modul cum 
multitudinea 
care ne stau 
vor fi necesare 
forturi pentru îmbunătățirea bazei 
materiale, pentru perfecționarea te
maticii specifice acestei activități, 
a formelor competiționale — cit 
mai accesibile —, ca și a acelora 
individuale, personale".

de viitor depinde de 
vom ști să împletim 
de ferme și mijloace 
la dispoziție. Desigur, 

în continuare e-

Concluziile mesei noastre rotunde se pot expune foarte pe scurt : un dialog rodnic, extrem de interesant, în care s-au emis numeroase din parcurgerea meie va avea învățat ceva.Vaiesiu CHIOSE Gheorghe ȘTEFĂNESCU
idei și propuneri, cărora fiecare fe- — credem — de

ECHIPA MASCULINĂ PROGRESUL BUCUREȘTI
CAMPIOANA UE TENIS DE MASA A ȚARIIDoboși—Giurgiucă pentruPopovici 2, Rom an eseu 2,La cîteva zile după terminarea campionatului republican al echipelor feminine, iată că s-a încheiat și competiția masculină (prin desfășurarea ultimelor două partide restante). Ca și la fete, titlul a fost cucerit tot de către reprezentanții clubului bucureștean Progresul. Trebuie să recunoaștem că dublul succes obținut de elevele și elevii antrenorului Nicolae Angelescu constituie o performanță demnă subliniat, motiv pentru care adresăm felicitări. de Iede

ghe—Călăuz, pentru respectivBodea 2 învingători,Panait 3, Stamatescu 3, pentru învinși.Florin SANDU(prin telefon). C.S.M.—Șc.CLUJsp. Buzău 11—6. întîlnire interesantă, încheiată cu victoria meritată a gazdelor. De subliniat trei re-

și cuplulC.S-M. șiAncei 1, Teodorescu 1.

Iată rezultatele și amănunte la cele două meciuri, ca și clasamentul general :Politehnica 1 București 9—8. atractivă și a nul incertitudinii tima partidă, cea dintre Călăuz și Podgoreanu. cînd primul a ieșit învingător. Iată autorii succesului : Gheorghe 4, Ghiță 2, Călăuz 1, Col- ceriu 1 și partida de dublu Gheor-

București — Voința . Partida a fost stat sub sem- pînă la ul- .W,\\W\\\\\\\\\\\\\WAW

1. Progresul Duc. 18 18 0 202: G8 33
2. C.S.M. Cluj 18 15 3 187! 84 33
3 Locomotiva Buc. 18 12 G 1G9: 98 30
4. Șc. sp. Buzău 18 12 6 173:105 30
5. Comerțul Tg. Mureș 13 3 10 122:142 26
6. Politehnica Buc. 18 8 10 132:141 26
7. Voința Buc. 13 7 11 127:147 25
8. Univ. Craiova 18 6 12 103:152 24
9. C.S. Arad 18 4 J1 87:167 22

10. I.E.A.B.S. Buc. 13 0 13 16:221 18

clujean Adrianzultate : juniorulCuc a dispus de Ancei (2—0) și Popovici (2—1), în timp ce ultimul l-a învins pe Giurgică. Au punctat Doboși 4, Giurgiucă 3, Cuc 2, Papp 1

punsul e unul singur : joacă extrem de puțin și cu cine se... nimerește. Viitoarea competiție „Criteriul valorilor" (al cărei regulament a fost prezentat participanților la consfătuirea din 3—5 decembrie) are darul de a completa un gol, de a mări pe plan intern numărul de meciuri susținuta de juniorii noștri intr-un an. Fără discuție, doar ea singură nu rezolvă, sută la sută, problema. Este, totuși, un început. Mai dificil se prezintă lucrurile in privința intil- nirilor internaționale ale copiilor și juniorilor. Noul regulament de funcționare a centrelor prevede ca obligativitate cel puțin două meciuri internaționale pentru formațiile de juniori. Foarte bine. Dar nici pasul a- cesta nu-i suficient. De aceea, considerăm că inițiativa F. C. Argeșului <le a-și trimite anual echipele centrului in turnee peste hotare constituie un exemplu grăitor. Tot așa cum căutarea unor forme noi de contacte cu fotbalul din alte țări trebuie să fie o preocupare permanentă a centrelor. cluburilor și asociațiilor noastre sportive. Alexandru Dan, coordonatorul centrului U.T.A., vorbea la recenta consfătuire despre un viitor turneu internațional, preconizat să se

organizeze la Arad, cu participarea unor echipe din Ungaria și Iugoslavia, dar la care să fie prezente și reprezentante ale Timișului și Bihorului. „într-un an să organizăm noi turneul. în anul următor Oradea, a- poi Timișoara..." Sigur că așa va ti mult mai ușor, mult mai convenabil.Dar, pentru a reveni de unde am plecat, putem concluziona*' că. acolo unde există preocupări serioase — în cazul nostru „Cupa Iași 1973“ — acolo unde oamenii se zbat tot (impui, animați de ginduri și intenții deosebit de frumoase, .pot fi găsite soluții chiar și unor probleme care, inițial, par foarte dificil de rezolvat.Oferind anual cît mai multe jocuri copiilor, piticilor și juniorilor, se realizează, în fond, un deziderat al instruirii ; al unei pregătiri cît mai aproape de specific, de cerințele tot mai mari ale acestui proces complex, la sfîrșitul căruia (17—-18 ani) sînt așteptați să apară acei' tjuîiători de valoare, stăpîni ai tuturor procedeelor tehnice, cu mare capacitate de efort, fără tracul care să le paralizeze mișcările în partide oficiale cu mare miză.
Laurențiu DUMITRESCU

DIALOG DE VACANȚA

VIDAC EXPLICA
Șl... PROMITE!

• Astăzi, de la ora 9, se desfășoară la sediul F.R.F. consfătuirea arbitrilor din Divizia A. în afara unui referat privind comportarea „cavalerilor fluierului" în prima parte a campionatului, se vor prezenta mai multe expuneri cu, subiecte de mare actualitate din arbitraj.• Jucătorii Jiului au rămas, în marea lor majoritate, la Petroșani în aceste zile de vacanță competi- țională. Mulți dintre ei pregătesc examenele la care se prezintă în această sesiune. Unii continuă antrenamentele ușoare pe stadionul Jiul.• Ieri a plecat spre Herculane un mare grup de jucători ai Sportului studențesc. Sub supravegherea dr. N. Stănescu, ei vor face un energic tratament pentru vindecarea traumatismelor de care suferă. E vorba de Suciu, Tănăsescu. Măn- doiu. Cazan, Chihaia, Ciocîrlan, O. Ionescu. Lucaci, I. Constantin etc.• Constănțenii profită de admirabilele instalații ale pavilioanelor de balneologie de pe litoral. Antonescu, Vigu, Tănase și ceilalți fac — în aceste zile — intense tratamente la Eforie Nord.

...La sfîrșitul campionatului trecut, media notelor din revista .Fotbal" îi plasau pe Vidac pe locul cinci în clasamentul portarilor din prima divizie. Vidac s-a bucurat, mult, atunci, și-a făcut și planuri, cum se fac . de. fiecare dată în asemenea momente, n-a promis nimănui nimic, dar în sinea sa a crezut că va face un sezon și mai bun. în sezonul care a urmat, însă, în această toamnă, Miroslav Vidac n-a apărut măcar un minut în prima scenă......Cei mai muliți au legat absența celui de al cincilea portar al campionatului trecut de venirea pe malul Mureșului a talentatului Iorgulescu, fostul goal-keeper al Metalului partide ei. Cei atunci, medicii mai facă pregătiri.— O infecție mai ciorul drept! O lună stat în spital. Nici nu mai credeam că o să mai reiau antrenamentele în acest sezon.,. Am fost însă îngrijit foarte bine. Și campionatul a început și pentru mine. Bineînțeles că la început am apărat poarta formației de tineret-rezerve. Cu Universitatea la 7 octombrie, a fost meci din acest sezon, început să reintru in— Și, totuși, nu ai car un minut în poarta primei mâții !...— Nici nu puteam apăra 1 balul are legile sale nescrise... Și, cum Iorgulescu reușise în absența mea cîteva meciuri excelente, era firesc să nu mai fie scos din poartă. N-ar fi fost drept ! Mai ales că echipa a prins un final de sezon atît de hun...

— Ce crezi despre Iorgulescu ?— Portar foarte talentat 1 Și e un băiat bun, modest și sîrguincios. Cred că va fi un frumos duel între noi doi in sezonul de primăvară. Acum, cînd plecăm de Ia a- ceeași linie, cînd sînt sănătos, am și eu ambițiile mele. Cred că concurența asta a noastră, pe caro o

București, cel care a reușit excelente în poarta U.T.A.- mai mulți nu știu, însă, că, la începutul campionatului, i-au interzis lui Vidac săveche la pi- de zile am

Craiova, primul ■ meu Treptat, am formă.apărat
Fot-

fo-al ab- aceșf.
doresc cit mai sinceră, va fi în losul echipei și al nostru,...Vidac, al cincilea portar campionatului tracut, irțarele sent din echipa U.T.A.-ei,om atît de serios și onest... privește înapoi fără mînie. El știe că are de dat curînd cîteva examene; grele, pentru absolvirea liceului de cultură generală, și că,. apoi, după scurta vacanță, va începe cu toată ambiția asaltul pentru revenirea în prima scenă...

REFUZAȚI DE DIVIZIA A,
GOLGETERI LA

în vară, în perioada transferărilor, surprinzătoare pentru cei ce urmăresc activitatea fotbalului nostru a fost plecarea multor jucători din prima divizie spre echipe din eșalonul secund. De necrezut, dar în timp ce unele divizionare A a- veau probleme dificile în alcătuirea loturilor pentru noul campionat, cu 18 echipe și 34 de etape, adică un Petrolul sau S, C. Bacău, Politehnica Iași și C.F.R. Cluj — și nu numai ele — Mierluț și Moldovan plecau de ia Ploiești, iar Condruc de la Arad la Baia Mare, Naom și Dumitriu III de la Rapid și Ilelvei de la Steaua la O- limpia Satu Mare. Tuîan și Stoi- cescu de la F. C. Constanța la Delta Tulcea, Batacliu și Gașpar de la Dinamo la Progresul, Oprișan de la Petrolul la Gloria Buzău,

Balint de la Steagul tila Odorhei, Calinin Ia Suceava, Ologu de la Hunedoara. Și lista aceasta ar putea continua, căci de la A la B s-au transferat în vară (am inclus și echipele de tineret-rezerve) 115 de jucători! Unii au plecat cu voia lor, alții datorită intereselor cluburilor. Foarte mulți s-au plictisit pe banca rezervelor în Divizia A și acum sînt nu numai titulari la formații de B, dar se remarcă la fiecare meci. Și atunci care să fie adevărul ? Erau acești fotbaliști necorespunzători pentru A ? Un Mierluț, Moldovan, Naom. Dumitriu III, Decebal Neagu, Totoianu, Balint nu mai puteau face față la fostele e- chipe ? Sau Divizia B e atît de slabă valoric și ei pot evolua fără mari eforturi ?

roșu la Tex- de la U.T.A. la Constanța

„CUPA TINERETULUI"
hllIliS SPORII, «nil PIIIILNICI IA OfJ
CLUJ (prin telefon). fiind să aflăm cum au la Dej, întrecerile din cadrul „Cupei Tineretului" l-am abordat, într-o scurtă discuție, pe tovarășul 

Gh. Gherasie, președintele C.M.E.F.S., care ne-a relatat: ..Ime
diat după deschiderea festivă — 
care a adus pe pîrtiile de schi și 
săniuș d'n jurul Dejului peste 300 
de tineri — „Cupa Tineretului" a 
și pornit la drum cu întrecerile 
de tenis de misă. De altfel, în săp
tămâna care a trecut, tri" dintre 
școlile municipiului și au și con
sumat etapa pe clase la această

Interesați debutat,
...

înacum
Avansate 

desfășoară

disciplină. aflîndu-se 
fața etapei pe școală, 
sînt și întrecerile ce se 
la tenis de masă în cadrul grupe
lor asociațiilor sportive"— Cînd vor debuta și celelalte discipline incluse în programul e- diției de iarnă?

— Foarte curînd. pentru că pre
parativele sînt aproape încheiate. 
Astfel, două dintre patinoare — 
cele de la liceele nr. 2 și „Andrei 
Mureșanu" — au și fo.:t date în 
folosință, urmînd ci în proximele 
zile să-și deschidă porțile și pa
tinoarul cel mare, amenajat pe

terenul de zgură de la „Unirea". 
Intr-un stadiu promițător sînt și 
pregătirile de pe pîrtia de cobo
râre și fond de pe dealul Cabdic. 
Cit privește săniuțele, am reușit 
să obținem promisiunea ca pe tot 

Horia — o 
pentru să- 
circulației,

timpul iernii strada 
stradă în pantă, ideală 
niuș — să fie închisă cu caiușict, 
astfel ca tineretul mic să-și poată 
desfășura, nestingherit 
la această ramură.Nu ne rămîne decît să dorim ca veștile despre întreceri să dovedească același interes, ca cel manifestat astăzi pentru organizarea competițiilor.

activitatea

Nușa DEMIAN

f
Am privit din golgeterilor de- la rului. Puține nume necunoscute : Vi.șovschi (Caraimanul Bușteni), A- lexe (Metalul Plopeni), Ncdelcu (Gloria Buzău), Laszlo I (Textila Odorhei). Dar pe cei mai mulți îi cunoaștem, au fost în Divizia A și aceasta (din ,ce cauză ?) i-a refuzat. Toma (10 goluri) de la Gloria Buzău a fost pe la Petrolul, Radulescu (9 goluri) de la Metalul Plopeni e împrumutat de Petrolul, care își caută azi un vîrf percutant. Petrescu n-a corespuns la Ploiești, însă la Moreni a devenit golgeterul seriei a Il-a, cu 11 goluri înscrise. Iată și alte nume : Stroe, Gherini, Ganea, Saca, Mincioagă, Moldovan. Szilaghi și Șchiopu. Toți au fost în Divizia A.Adevărul e că multe formații din prima divizie, antrenorii și secțiile acestora așteaptă rezultate imediate și dau verdicte pripite în privința valorii unor fotbaliști. Altele, în perioada transferărilor, iau tot ce întîlnesc în cale, își... umflă lotul și apoi se dispensează de unii jucători, decretindu-i necorespunzători chiar dacă sînt încă tineri, fără experiență. Și încă o variantă posibilă, care poate explica această metamorfoză de valori sau non-va- lori ar fi aceea că Divizia B se a- flă cam departe, ca valoare, de primul eșalon și cei ce vin aici, fără o pregătire aparte, se impun drept cei mai buni. Pentru că altfel se explică acest fenomen, ca cei fuzați de Divizia A să devină, corpore, goigeteri la B, ca să ne ferim în mod deosebit Ia înaintași. Ce părere au antrenorii ?

nou clasamentele B, la sfîrșitul tu- ! necunoscute:

nu rein re-
Constantin ALEXE



La Courchevel și Megeve, a avut loc
ir ——————..... ■■■■ I mu— II I I ■ III ■■■

PRIMUL COLOCVIU INTERNATIONAL1
AL SPORTURILOR DE IARNĂ

ROMÂNIAASCHERSLEBEN, 15 (prin telefon). în localitate s-a disputat, vineri seara, întîlnirea internațională amicală de box dintre reprezentativele de tineret ale Republicii Democrate Germane și României. Din cauza orei tîrzii la care s-a terminat partida, nu am putut transmite toate rezultatele. Evoluția sportivilor români a fost bună ei reușind o victorie de prestigiu în fața valoroșilor pugiliști din •R.D.G. Scorul final a fost de 6—5, dar, după cum au decurs meciurile, victoria echipei noastre trebuia să fie mai categorică. Succesul formației României, a fost considerat aici ca o veritabilă surpriză.
în turneul din R. D. Germană

HANDBALISTII ROMÂNI
LA A PATRA VICTORIE ■.

21-20 CU ISLANDA
SCHWERIN, 15 sîmbătă seara au 

continuat. -în localitate, partidele tur
neului internațional de handbal mas
culin. Reprezentativa României a 6b- 
ținut cel de al 4-lea succes consecutiv, 
întrecînd, cu destulă dificultate, forma
ția Islandei, Ta scorul de 21—20 (13—12). 
Punctele echipei noastre au fost reali
zate de : Kicsid 3, I-icu 3, Voina 3, Bir- 
talan 3, Cirlan 3, Bota 2, Tudosie 2 și 
Stock! 2.

Celelalte rezultate : Ungaria — R. D. 
Germană Ii 15—14 (9—7) și R. D. Germa
nă — Cehoslovacia 16—14 (9—7).

■Duminică, în partida decisivă a tur
neului, se vor întîlni primele reprezen
tative ale României si R.D. Germane.

„CUPA PETROLUL", LA ARME CU AER COMPRIMAT,
A CONTINUAT CU REZULTATE VALOROASE

Tinerii pistolari de la Steaua au stabilit un nou record republican pe echipe

Un aspect în timpul concursului, din sala de sport a clubului Petrolul, transformată pentru cîteva zile în poligon Foto : N. DRAGOȘIeri, în cea de a doua zi a competiției „Cupa Petrolul", ce se dispută la Ploiești și la care participă numeroși trăgători din întreaga țară și un lot de țintași polonezi, s-au obținut din nou cîteva rezuițațe valoroase. Printre principalii performeri se numără, în primul rînd, pistolarul dinamovist Dan Iuga, care cu cele 384 de puncte se poate considera deja cîștigătorul trofeului la pistol cu aer comprimat. El l-a depășit cu două puncte pe cel mai bun pistolar polonez din prima zi, R. Sta- chursky (382 p), și conduce detașat
CAMPIONATELE

DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag I)La ultimele probe individuale, cele de simplu femei și simplu bărbați, au fost programate de acum primele partide. Nu se poate vorbi încă de surprize de proporții. Este însă interesant să semnalăm faptul că Eleonora Vlaicov, suferind o întindere, a fost nevoită să abandoneze competiția.Iată cîteva din rezultatele mai importante : DUBLU FETE (15 cupluri) : semifinale: Vlaicov. Lesai— II ie, Condicaru 3—2, Alexandru, Moldovan — Șinteoan, Lunțeanu3—0 ; finala : Maria Alexandru, Viorica Moldovan (Progresul București, antrenor Nicolae Angelescu)— Eleonora Vlaicov, Magdalena Lesai (C. S. Arad) 3—1 (—18, 18, 15, 18) ; DUBLU BĂIEȚI (27), semifinale : Firănescu, Buzescu — Doboși, Gheorghe 3—2, Luchian, Ovanez — Ancei, Macovei 3—0; finala: Luchian, Ovanez (Progresul București, antrenor Nicolae Angelescu) — Firănescu, Buzescu (Universitatea Craiova, Progresul București) 3—2 (—14, 16, 13, —17, 15); SIMPLU BĂIEȚI (54 coneu- rențl), turul I: Popovici — Cauri 3—0, Singiorgian — Podgoreanu 3—0, Cuc — Sentivani 3—2, Căite z — Dinu 3—0; turul II: Pans :: — Ancei 3—0, Singiorgian — Popovici 3—2, Gheorghiu — Român eseu 3—1. Buzescu — Călăuz 3—O. Sîndeanu — Papp 3—2, Țeo- doceăcu — Bodea 3—1, Daniells — Moraru 3—2; SIMPLU FETE (31 coacarantel. turul I: Ilie — Căru- eeru 3—0. FHimon — Spiridon 3—1.tatrveerile continuă, ele urmînd a se Încheia duminică la prînz, «jad vom 6 in măsură să comuni-

TINERII NOȘTRI PUGILIȘTI ÎNVINGĂTORI

R.D.GERMANA 6-5!Iată cîteva amănunte despre desfășurarea ineciurilor, în ordinea celor 11 categorii de greutate. Paul Dragu a pierdut la puncte în fața lui Robert Schultz, după un meci în care românul nu a mai demonstrat calitățile sale de fin tehnician : 0—1. Niță Robu a adus e- galarea printr-o victorie categorică — k.o. în repriza a treia — în fața lui Wolfgang Liebing : 1—1. După o evoluție excelentă; Constantin Buzdugeanu, l-a învins la puncte pe Bahen Wizniewskj Și România conduce cu 2—1. Tînărul Floria Ghiță a încheiat rapid socotelile cu Fering Nowakowski, Obligîndu-1 pe acesta să abandoneze după numai 2' minute de luptă : 3—1. Virgil Sîrbu a făcut o partidă de zile mari. El a boxat, excelent și a acumulat un avantaj substanțial în fața Iui Lothar Kluge. Dar sportivul german a fost gratulat cu o victorie nemeritată și... 3—2. Ion Budușan a fost singurul' care nu a corespuns. El a pierdut prin a- bandon în rundul 2 meciul cu Hamburg Woyesrenter și scorul a
CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)pornită pc contraatac primește mingea și..., 2—4 (min. 13). în continuare, aceeași Arghir ,și apoi Suprinovici zguduie barele, salvatoare pentru fiecare echipă în momentele respective. Si iată intrarea in scenă ’•nai. pronunțată a Doinei Cojocaru.‘în min. 15 ea s-a înălțat in stilul caracteristic și a marcat ireparabil: 3—4. Două minute 

față de unii dintre principalii săi adversari din țară. Nici Anișoara Matei (Dinanîo) nu mai poate fi întrecută la proba senioarelor, ea avînd cea mai bună cifră la pistol— 375 p,_în timp ce rivala ei. Ana Buțu (Olimpia) — cea care la ultimele concursuri a întrecut-o de două ori — n-a reușit să realizeze acum decît 369 p. Prima poloneză în acest concurs este Anyela Monko— 355 p.La pușcă — seniori și juniori — unde după prima zi conduceau trăgătorii polonezi, acum pe primele locuri s-au situat Gheorghe Vlădan, de la Steaua — la seniori —, care a tras ieri foarte bine, țintind 381 p. și Dumitra Matei, tînăra concurentă a clubului Dinamo, care cu o săptămînă în urmă a stabilit un valoros record național cu 386 p și care are acum în dreptul numelui ei pe foile de arbitraj 379 p, conducînd cu autoritate în clasamentul juniorilor (fete și băieți).Tinerii pistolari ai clubului Steaua continuă să aibă o comportare foarte bună în competiția plo-
STARTURI PROMIȚĂTOARE

(Urmare din pag l)(S. Prince) și toți cei din lotul Iugoslaviei. Așa cum ne relata antrenorul Gheorghe Roncea — care l-a însoțit pe campionul nostru la concurs și din raportul căruia am cules datele de mai sus —, performanța Iui Gyor- gy Fazekas este în special valorizată prin executarea, în programul de figuri libere, a acelui triplu-Salchow, săritură de mare dificultate, pentru prima oară prezentă în repertoriul de concurs al unui patinator român.O altă competiție a gheții, desfășurată zilele trecute, ne-a adus satisfacții, deosebite. Mai exact, o a- devărată surpriză. Este vorba de proba feminină a concursului de la Banska Bystrica, „Marele Premiu al Slovaciei" unde fosta noastră campioană de junioare, talentata Gabriela Volca, a ocupat locul trei în clasamentul final. Ea rămîrie în urma a numai două austriece, Sonja Ștanek și Sabina Vinkler, dar are printre învinse pe toate patinatoarele cehoslovace ! A doua reprezentantă a României, tînăra Silvana Suciu, termină pe locul 9 (din 20 de concurente), dar se poate mîndri și ea cu o ascensiune pe podium, fiind a treia în proba de libere.Ar mai fi de menționat un meritoriu loc doi obținut de fosta campioană a țării, Elena Moiș, în concursul de la Bratislava, ca și prezențele re

devenit egal : 3—3. Damian Cim- poieșu a început prudent confruntarea sa cu Wolfgang Bohm. Dar, în repriza secundă românul a atacat dezlănțuit și lovind puternic și precis l-a obligat pe Bohm să abandoneze : 4—3. A fost rîndul lui Pavel Istrate să confirme speranțele ce s-au pus în el. Istrate nu a dat nici o șansă lui Detlef Strassburg, pe care l-a învins prin abandon în prima repriză : 5—3. în următoarele două partide Vasile Didea șl Mircea Sirnon au fost în- trecuți la puncte de Martin Schneider și respectiv Dietmar Ries, dar prin decizii neconforme eu realitatea din ring și... 5—5. în ultima partidă, decisivă pentru stabilirea echipei învingătoare, Costică Dafi- noiu l-a întrecut prin abandon în primul minut pe Joachim Messner recentul învingător al polonezului Treia. Scor final, 6—5 pentru România.Întîlnirea revanșă are loc, duminică seara, la Golzau.ing. VICTOR POPESCU arbitru internațional

mai tirziu, un nou penalty împotriva româncelor, pe care M. Torti l-a transformat precis : 3—5. Echipa noastră nu a dezarmat însă si a reluat întrecerea cu ambiție. Petrovici — din poziție de. pivot — și- apoi Cojocarii, de- la 9 m, au adus egalitatea pe tabela do marcaj : 5—5Publicul, care și-a încurajat tot timpul cu frenezie echipa, insuflă curaj handbalistelor iugoslave. Acestea au mai luat in. două rînduri conduce

ieșteană. După excepționalul record republican stabilit în prima zi de către Liviu Stan (386 p), sîmbătă și ceilalți doi colegi ai lui — M. Trușcă (375 p) și I. Andrei (371 p) — au fost la înălțime și astfel cei trei juniori au stabilit cu 1132 p un nou record național pe . echipe, depășind vechiul record cu nu mai puțin de 12 p.în competiția feminină, la pușcă, lideră — după seriile ce s-au aliniat în concurs pînă ieri după- amiază — este Melania Petrescu (Dinamo). Ea a obținut 375 p, față de colegele ei de club Veronica Stțbe și Mariana Feodot, care au punctat 372, respectiv, 370.„Cupa Petrolul" constituie, după cum se vede, o competiție deosebit de utilă, o verificare a stadiului de pregătire a trăgătorilor noștri fruntași. mai ales, care peste o săptămînă Se vor întrece, tot la Ploiești, pentru titlurile de campioni ai țării la arme cu aer comprimat.întrecerile se încheie azi.
T. RĂBȘAN

marcate ale actualei deținătoare a titlului, Doina Mitricică, la Praga și Dresda (aci, în concursul „Săbiile albastre" — locul 9, din 17 participante).Eforturi se fac — în spinoasa arie a patinajului nostru artistic — și în direcția unei ameliorări a activității în proba de perechi. Format de numai un an de zile, noul cuplu Beatrice Huștiu — Dan Săveanu a avut un start timid la recentul concurs de la Varșovia (locul 6, din 8), dar care ar putea fi un punct de pornire spre afirmări viitoare. Cei doi au profitat, se pare, de antrenamentele efectuate anterior, la Budapesta, cu cunoscuta specialistă maghiară Mariane Nagy, urmînd ca acum să definitiveze asamblarea programului lor liber, ca și perfecționarea cîtorva dintre figurile de bază.Deci, în total, un început cit se poate de promițător. El poate fi concretizat prin noi rezultate valoroase, cu prilejul unei alte competiții internaționale de data această găzduită de țara noastră. Sub cupola patinoarului acoperit din Miercurea Ciuc se desfășoară, în zilele de 19 și 20 decembrie, concursul internațional pentru seniori, care va reuni la start patinatori fruntași din U.R.S.S., Ungaria, Iugoslavia și România. O competiție de maxim interes pentru patinatorii români, care au pornit, în actualul sezon, pe pîrtii bune, de afirmare.

lUCRĂmiE COMITETULUI 
DIRECTOR 

Al A.E.B.A.VARȘOVIA, 15 (Agerpres), — La Varșovia s-au desfășurat lucrările comitetului director al Asociației europene de box amator (AEBA). în cadrul lucrărilor, s-a confirmat că întrecerile campionatelor europene de tineret vor avea loc anul viitor între 1 și 8 iunie Ia Kiev. Campionatele sînt rezervate tinerilor pugiliști născuți între anii 1954 și 1957. Oficialii boxului european au adoptat un proiect privind reglementarea categoriilor de greutate și a vîrstei, boxerilor juniori, care va fi aplicat la campionatele europene și în întîlnirile internaționale inter-țări din Europa. La rînduj ei, comisia de antrenori de pe lîngă AEBA a prezentat un raport cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru ridicarea nivelului tehnic îh boxul european.Pe de altă parte. Comisia medicală a AEBA a cerut ca un boxer numărat pînă la opt să fie considerat învins prin k.o. Această propunere urmează să fie studiată la congresul de Ia Edinburgh, care va avea loc anul viitor, între 23 și 29 aprilie.

rea (Suprinovici și Antici), dar de fiecare dată reprezentativa noastră a replicat prompt prin Cr. Petrovici și D. Cojocaru, pauza găsind cele două finaliste la egalitate : 7—7.’După 7—7 la pauză se putea spera ca după reluare handbalistele noastre să ' păstreze șanse de cîștig. Dar în următoarele 25 de minute, jucătoarele iugoslave, cu forțe mai proaspete au avut in permanență inițiativaScorul a avut acum o evoluție într-un singur sens : 7—10 (min. 31). 8-12 (37). 10—13 (43) și în final 11- 16. Formația noastră, resimțind evident eforturile depuse în partidele anterioare, a cedat pasul. EI. louescu, accidentată in meciul cu Ungaria (ca și Cojocaru și Ilie) nu a intrat în teren decît în urma intervenției ho- tăi ite a medicului și nu a mai avut obișnuitele sale reflexe, iar înlocui- toarea sa Lidia Stan nu s-a dovedit prea inspirată. Și sistemul nostru defensiv, greu de depășit pînă în a- ceastă repriză, nu a mai rezistat, permitted formației adverse să se apropie mai ușor de semicerc. Au marcat pe rînd îri această ultimă parte: Antici, 
lies, Antici, Sos (din 7 m), Ileș 
Torti (din 7 m), din nou Torti (din 7 m), Petrovici, Sos (din 7 m), Ileș, 
Furcoi, Antici ți Vrbanc. A condus autoritar cuplul arbitrilor danezi Ov- 
dal și Svenson.în partida pentru locurile 3—4, reprezentativa Uniunii Sovietice s-a dovedit net superioară formației Ungariei și a învins cu 20—12 (11—5), cucerind medaliile de bronz.

ÎN PRELIMINARIILE C.M. DE FOTBAL

HAITI CALIFICATĂ LA TURNEUL FINAL!
Marea surpriză în preliminariile C.M. 

— zona Americii de Nord, Centrale și 
Mării Caraibilor: echipa reprezentativă 
a statului Haiti, practic necunoscută în 
fotbalul internațional, s-a calificat pentru 
turneul final al campionatului mondial. 
In etapa a patra a turneului final al zo
nei, Haiti a învins cu scorul de 2—1 (1—1) 
formația Guatemalei și, indiferent de re
zultatele ultimei etape a turneului, nu 
mai poate fi ajunsă în clasament. Califi
carea fotbaliștilor haitieni a fost faci
litată în mare măsură de comportarea 
foarte slabă a selecționatei Mexicului 
(favorita turneului), care a pierdut sur
prinzător în fața echipei statului Trini
dad Tobago, cu scorul de 4—0 (2—0) 1

OE CE A DEMISIONAT 
BOȘKOV ?

Antrenorul selecționatei iugoslave, Vu- 
jadin Bo.șkov, și-a dat după cum se știe 
demisia din funcția sa, înainte de termi
narea meciurilor în grupa preliminară 
din care face parte echipa Iugoslaviei. Se 
știe că numai o victorie la trei goluri 
diferență obținută pe stadionul din Ate
na. împotriva reprezentativei Greciei, ar 
putea asigura iugoslaviei participarea la 
turneul final. Sarcina este destul de grea 
și. pentru a o îndeplini, federația țării 
vecine a dispus constituirea unei comisii 
care să elaboreze o tactică specială, me
nită a realiza o victorie la scor. Boșkov 
s-a declarat împotriva unei asemenea 
tactici:

„Eu și colegii mei avem vederi deose
bite asupra modului in care echipa țării 
noastre va trebui să joace in ziua de 19 
decembrie, pe stadionul din Atena. Cum 
nu doresc să suport consecințele unei 
orientări tactice pe care o resping ini
țial, prefer să-mi dau demisia din funcția 
de antrenor al echipei naționale".

CARUSO Șl... PELE
Ea Neapole există, de cîteva decenii, 

muzeul Enrico Caruso, care a fost fon
dat în. memoria celebrului tenor italian. 
După ce iși cumpără biletul, vizitatorul 
poate parcurge muzeul în care sînt ex
puse imagini din viața cântărețului, al
bume și documente, ascultînd chiar o 
arie cîntată de Caruso. Ne veți întreba, 
poate, ce legătură are acest muzeu cu 
sportul? Răspunsul este cît se poate de 
simplu. Vizitat și de conducători ai fot; 
balului brazilian și de cei ai clubului 
Santos, aceștia s-au gîndit să inaugu
reze, în orașul de baștină al celui mal 
popular fotbalist brazilian, un „muzeu 
Pele“. Se pare că realizarea a fost bine 
inspirată, pentru că muzeul Pele este vi
zitat zilnic de sute de iubitori ai fotbalu

Un premiu pen
tru cel de al 
500-lea gol mar

cat cu capul...

• lin valorosDe curînd, a avut loc în localitățile franceze Courchevel și Megeve 
primul colocviu internațional al spor
turilor de iarnă.Bucurîndu-se de o largă participare —peste 120 de reprezentanți din 20 de țări europene, asiatice și nord- americane — colocviul, plasat sub patronajul Comisariatului general al turismului din Franța și organizat de Fundația pentru acțiuni culturale la munte, și-a propus și a reușit să compare experiențele dobindite in materie de sporturi de iarnă și turism .montan în fiecare dintre țările participante și, pe baza acestor date, să prospecteze viitorul în vederea unor soluții dacă nu comune, în orice caz viabile, profitabile, superioare și aplicabile, după specialități locale, de la caz la caz.Realizînd un dialog activ între toți participanții asupra unui ansamblu de probleme (in același timp comerciale și sportive tehnice și economice, locale, naționale și internaționale), colocviul a ocazionat concluzii inte- resante și constructive asupra masivei cereri turistice înregistrate în ultimii ani, asupra exigențelor sportive și organizatorice în stațiunile de sporturi de iarnă, intr-un mediu ambiant și la altitudini care fac natura deosebit de dificilă.Subliniindu-se că turismul hivernal, chiar considerat ca activitate comercială, depinde de o atitudine în primul rînd umanistă și nu mercantilists, lucrările colocviului au degajat din multitudinea de probleme discutate puncte comune, convergente. Astfel, ș-a considerat într-un unanim acord că specificul turismului hivernal de munte trebuie respectat.: echipamentul tehnic al unei stațiuni trebuie șă răspundă calitativ nevoilor. unei clientele sportive cu respec-

TURNEUL DE TENIS DE LA SOFIASOFIA. 15 (Agerpres). — La Sofia au continuat întrecerile turneului internațional de tenis pe teren a- coperit dotat cu „Premiul televiziunii bulgare". Jucătorul român Traian Marcu l-a învins în două seturi: 6—2, 6—1 pe bulgarul Kand- ziev, iar vest-germanul Maier a cîștigat cu 6—2, 6—3 partida susținută cu iugoslavul Kovacici. Alte rezultate : Nielssen (Danemarca)— Timm (R.F. Germania) 6—4, 7—6 ;
..   .......................... —~ " ■

ECHIPELE DE TENIS DE MASĂ 
ALE FRANȚEI IN TURNED

IN R. P. CHINEZĂ
PARIS, ts (Agerpres). — l.a 17 decem

brie urmează să sosească la Pekin echi
pele de tenis de masă ale Franței, care 
vor efectua un turneu de zece zile in 
li.P. Chineză. Din loturile franceze fac 
parte Jacques Secretin, Patrick Biro- 
cheau, Jean-Denis Constant, Philippe Mo- 
lodzoff, Christian Martin, Yveline Lec
lerc șl Brigitte Thiriet.

Sportivii francezi vor susține întîlniri 
amicale, cu selecționate regionale, la Pe. 
kin, șanhai șl canton.

Iată clasamentul turneului înaintea ulti
mei etape:

1. Haiti 4 4 0 0 8— 2 8
2. Mexic 4 1 2 1 9— 5 4
3. Trinidad Tobago 4 2 0 2 7— 4 4
4. Honduras 4 1 2 1 5— 5 4
5. Guatemala 4 0 2 2 3— 5 2
6. Antilale Olandeze 4 0 2 2 4—15 2

.wwwwwwwwwwv 
tn aceste condiții, meciul Haiti — Me

xic, programat la 18 decembrie și consi
derat ca „derby-ui turneului", și-a pier
dut interesul. Haiti devine a 11-a echipă 
calificată pentru turneul final al C.M.

lui, turiști veniți din toate colțurile Bra
ziliei, sau chiar de peste hotare. Aici pot 
fi găsite echipamente, ghete, trofee, fo
tografii ale renumitului Pele. Copiat 
după modelul muzeului Caruso din Nea
pole, nici aici, la cel din Santos, nu 
lipsește o voce imprimată pe bandă de 
magnetofon. Este vocea lui Pele. care-și 
povestește viața și activitatea sportivă. 
Există totuși o diferență între cele două 
muzee: Pele nu cîntă...!

SIMFONIA FOTBALULUI
Compozitorul englez Eddy Warner a 

terminat recent o nouă compoziție ori
ginală, inspirată de data aceasta din ac
tivitatea sportivă, mai exact din fotbal. 
Pasionat de soccer, Eddy Wamer și-a 
construit compoziția în două părți. Prima 
poartă subtitlul „Goluri", iar a doua „Lo
vituri de la ii m‘*. Se nare că muzicia
nul britanic este un îndrăgostit al golu
rilor. în general, criticii muzicali apre
ciază că lucrarea este foarte inspirată 
și va place chiar și iubitorilor de fotbal, 
care nu agreează în general muzica sim
fonică...

AMĂRĂCIUNEA LUI JULIO
Cu un deceniu în urmă, în epoca de 

glorie a lui Di Stefano și Gento, printre 
cei mai buni fotbaliști spanioli se nu
măra și Julio Iglesias. Jucător foarte ta
lentat al celebrului Real Madrid, Iglesias 
și-a pus mari speranțe în cariera sa fot
balistică, căreia i s-a dedicat încă din co
pilărie. Un accident de automobil a pus 
însă repede capăt prodigioasei cariere ce 
se contura. Internat mai multe luni la 
spital, Iglesias a învățat în acest timp 
să etate la chitară. Se pare că ș! ta 
acest domeniu a fost deosebit de talen
tat, pentru că în scurt timp a devenit 
unui dintre cei mai renumit! chitariștl ai 
peninsulei iberice. De cițiva ani. concer
tai® sale se bucură de un succes neoblș-

și util sc himb de opiniitul cadrului natural, care este și un mijloc de atracție ; adăugind funcționalitatea și operativitatea mijloacelor mecanice de urcare, obligațiile de amenajare și întreținere a pîrti- ilor, de balizare a acestora, s-a făcut un recensămînt al serviciilor pe care orice stațiune trebuie să le ofere vizitatorilor săi sportivi și nesportivi.Pentru a păstra specificul și atracția proprie, naturală și utilă, a fiecărei stațiuni, trebuie organizat domeniul său sehiabil în vederea unui 
echilibru optim între suprafața schia- 
bilă, capacitatea de cazare și cea a 
mijloacelor mecanice de urcare. D<J altfel, această necesitate de organizare corespunde unei noi etape a 
turismului hivernal, un turism de 
masă, activ și sportiv, completat în 
mod fericit de exigențele și necesită
țile unei practici a schiului de înaltă 
calitate, a schiului de performanță.Accentuînd că problemele (generale) ale muntelui trebuie observate în. caracterul lor specific la nivelul fiecărui masiv muntos, colocviul a putut aprecia o mare diversitate de soluții în ceea ce privește organizarea teritoriului sehiabil, construcția în munte, cantitatea și calitatea ser- vieiilor de turism oferite clientului, aspectele publicitare, aportul de cunoaștere și consacrare jucat de competițiile sportive de prestigiu.Lărgindu-și necontenit teritoriile, practica schiului se întinde șl în timp pentru că, de curînd, schiul de vara se practică pe numeroși ghețari. în această nouă perspectivă, stațiunile de munte nu mai pot ră- mîne simple ansambluri imobiliare destinate să adăpostească sportivi, ci organisme complexe, oferind servicii diferențiate unei clientele cu intense vocații sportive. Necesitățile strict materiale de echipare a unei sta-
Sanders (Olanda) — Florin Manea (România) 6—1, 6—2, Keladis (Grecia) — Dercederjan (Bulgaria) 6—2, 6—2.

ÎNCĂ DOUĂ RUNDE 
LA VRNJACKA BANJA

VRNJACKA BANJA, 15 (Agerpres). — Cu două runde înainte de terminarea Cupei campioanelor europene de șah, în clasament continuă să conducă maestra sovietică Alia Kușnir cu 8% p, urmată de Gertrude 
Baumsiark (România) și Suzana Ve- roezi (Ungaria) 71/, P, fiecare, Stepanka Vokralova (Cehoslovacia) 6V2 P, Maia Ranniku (U.R.S.S.) 6 p (1) etc.Rezultatele rundei a 11-a: Kușnir— Timmer 1—0 ; Baumstark — Stadler remiză ; Angelleri — Ranniku 0—1 Veroczi — Jurcinska 1—0 ; Vokralova — Lyssi 1—0, S-a întrerupt partida Pihailici — Krumova, iar Braun- lin a avut zi liberă.

După cum se anunță din Rabat, fede
rația marocană de fotbal a înaintat fede
rației internaționale (F.I.F.A.) un me
moriu, prin care cere rejucarea meciu
lui tur dintre echipele Marocului și Repu
blicii zair, contînd pentru preliminariile 
campionatului mondial. In sprijinul ce
rerii sale, federația marocană invocă ne- 
regularitățile comise în urma unui arbi
traj părtinitor la meciul disputat la 9 
decembrie, la Kinshasa. După cum se 
știe, echipa Republicii Zair a cîștigat 
acest joc cu scorul de 3—0, obțlnînd, in
diferent de rezultatul partidei retur, cali
ficarea in turneul final ăl Campionatului 
Mondial.

.................................. .......

Fotbal sau... hai să sărim capra i Și totuși este o fază din meciul de fot
bal Borussia Mdnchengladbach — Glasgow Rangers (3—0) din Cupa 

cupelor
nuit în săli arhipline. Și totuși, Iglesias 
este amărit, pentru că el a rămas șl 
acum fidel primei sale iubiri: „Aș sparge 
cu plăcere această chitară, cu condiția 
să mai apar o dată pe gazonul de pe sta
dionul Bernabeu"...

GOLGETERII RATEAZĂ 
PENALTY-URILE

vorbind In limbajul fotbalului, Parisul 
asta una din ultimele capitale europene 
tn ce privește soccerul. Splendidul stadion 
Parc des Princes nu are nici pe departe 
ocazia de a prezenta spectacolele ofe
rite de Wembley, San-Slro, Bernabeu sau 
Lujniki. Troleele oferite de revista Frai)- 
ce-Football, sau de firma „Adldas" au 
prilejuit totuși iubitorilor de fotbal din 
Franța de a face cunoștință cu Jucători 
de talia lui Jekov, Peters, Hulsboff, Miii- 
ler și Eusebio. Flecare din cei citați ob
ținuse trofeul „Gheata de aur", de aceea 
ziaristului britanic Peter Lorenz, specia
list ta transmisii televizate cu subiecte 
sportive, l-a venit ideea de a opune pe 
toți acești golgeteri, intr-un meci origi
nal, disputat în capitala Franței. Fiecă
ruia 1 s-a dat să execute o serie de lo
vituri de la 11 m., oferindu-i-se prilejul 
de a acționa atît ca executant, cît și ca 
portar. Se acordau trei puncte pentru un 
penalty apărat, două pentru unul trans
format și un punct pentru o lovitură în 
bară. Cei mai preciși s-au arătat a fi 
Hulshoff și Jekov, care au marcat 18

intre specialiștițiuni li se adaugă o nouă dimensiune necesară — cea culturală — aspect ce nu mai poate rămîne neglijat.Lucrările colocviului, foarte fructuoase, s-au bucurat de atenția a numeroși specialiști europeni prezent i, de cea a presei internaționale, și au fost onorate de prezența și alocuțiunile unor înalte personalități ale vieții publice franceze, dintre care amintim pe Olivier Guichard, ministru al amenajării teritoriului și al turismului, Aime Paquet, secretar de stat pentru turism, Maurice Herzog, fost ministru al tineretului și sportului, deputat, primar al orașului Chamonix, fostul alpinist cuceritor al Anna- purnei.. Recunoscind contactul util, practic și constructiv al colocviului, vorbitorii au subliniat aportul său novator, de cunoaștere și înțelegere, nu numai pe plan tehnic, ci și între oameni și naționalități diferite, ceea ce constituie premisa fundamentală a reluării acestui dialog, iritr-o altă țară (probabil Elveția), într-un viitor apropiat.
Mihai BÂRA

TELEX
Turneul internațional de box de la Le» 
nmgrad a programat prima gală a semi- 
finalelor. în limitele categoriei semi- 
musca. Viktor Bîcikov (U.R.S.S.) l-a în- 

®uncte Pe polonezul Stanislav 
Nebudek. iar mexicanul Daniel Fauste a 
obținut decizia la puncte în fața pugilîs- 
tului sovietic Airenet Babaianț. în cadrul 
categoriei semiușoară, lurl Dedorov 
(U.R.S.S.) a cîștigat prin k.o. tehnic. în 
repnza a 3-a, meciul susținut cu Tibor 
Olan (Ungaria). Ba categoria mijlocie, 
francezul Pierre Gomez l-a întrecut la. 
puncte pe Vladimir Șetinin (U.R.S.S.)

Ea Nowy Târg s-a disputat meciul re
vanșă de hochei pe gheată dintre selec
ționatele de tineret ale Poloniei si Ceho
slovaciei. .Hocheiștii cehoslovaci au ter
minat învingători cu scorul de a—3 (4_ o
1—1. 3—2). In primul joc, desfășurat -în 
aceeași localitate, oaspeții au cîștigat cu 
scorul de 11—j. ’
■
Cunoscutul tentsman australian Ken ”0- 
sewall a semnat, un contract pe o peri
oadă de un an cu organizațiile s-nortwe 
din orașul american Pittsburgh. Ros^wall 
care este în v’îrstă de 39 de ani. va ar>l 
trena echipa orașului și va fisura in com
ponența ei la meciurile proiectatului cam
pionat interorase.■
Campionul de box al Angliei Ia catego
ria grea, Danny Mcalinden. l-a învins 
prin k.o. în repriza a 4-a pe americanul 
vem Macintosh intr-un meci Care a avut 
loc la Eondra. Danny Mcalinden. care 
este si campion ai Commonweatthului îsl 
va anăra la 2 februarie centura în fața 
veteranului canadian George Chuva’b.■
ba Madison Square Garden din New York 
s-a disputat meciul de box dintre Jerry 
Quarry Si Farnie Shavers, meci considerat 
ca o semifinală mondială pentru clesem- 
narea unui șalanger al campionului lu
mii Ia categoria grea G'eorcTe Foreman, 
sure decepția celor 15 000 de spectatori 
întîlnirea a durat o singură repriză. 
Shavers, nu a mai putut continua lunta 
si ia numai 2’21” de la începerea meciu
lui arbitrul l-a declarat învingător prin 
k.O. tehnic ne Quarry. Boxerul califor- 
nian de orieină irlandeză. Jerry Quarry, 
îsi înscrie în palmares a 48-â victorie. 
Prezent la gala de Ia New York, camni- 
onul mondial George Foreman a fost 
impresionat de neașteptatul deznodămînt 
al meciului, declarînd că Jerry Quarry 
poate fi un adversar redutabil într-un 
eventual meci pentru titlu.■
Ua Montevideo a început meciul de te
nis dintre echipele Braziliei și R.S A., 
contînd pentru preliminariile ^’.Cupei Da
vis’4 (zona americană), meci care la ce
rerea federației braziliene se disr>uță ne 
teren neutru. După prima zi. scorul este 
favorabil cu 2—0 tenismanilor din R S.A. 
Cliff DrvsdaTe l-a învins cu 6—3. G—n. 
6—? ne Edison Mandarino. iar Bob Hewiti 
a dispus cu 6—2. 6—3, 3—6, 6—3 de Tomas 
Koch.
w
In turneul international do șah de ia 
Madrid, cu o rundă înainte de încheiere, 
pe primul loc al clasamentului se află 
marele maestru sovietic Anatoli Karnov 
cu ui p, urmat de Tukmakov (U.R S.S.) 
— 9’4 n si o partidă întrerun+ă. Furman 
(U.R.S.S.) P4'., n. Uhlmann fR.D.G.), Hort 
(Cehoslovacia) 8J/2 p (1) etc.H
Peste 5 000 de spectatori au urmărit. la 
Helsinki întîlnirea Internațională de ho
chei pe gheață dintre selecționatele Fin
landei și Suediei. Hocheiștii finlandezi au 
terminat învingători cu scorul de 4—3 
(1-2, 1—6, 2—1).

goluri din 20 de lovituri, Peters a marcat 
17, Eusebio is și Miiller 15. Dar concursul 
de la Paris a fost cîștigat de englezul 
Peters, care a apărat trei lovituri trase 
de Jekov, Eusebio șl Miiller, acumulînd 
astfel maximum de punctaj. Faptul că 
Miiller șl Eusebio s-au clasat pe ultimele 
locuri, arată că nu întotdeauna e bine 
să încredințezi un penalty golgeterulul 
echipei !

ULTIMUL MECI AL LUI 
GORDON BANKS

Peste 20 000 de spectatori au urmărit 
pe un timp ploios, la stoke, meciul de 
fotbal în care celebrul portar englez 
Gordon Banks și-a luat adio de la acti
vitatea competițională. Banks a apărat 
pentru ultima oară poarta echipei sale, 
Stoke City, în jocul amical cu formația 
Manchester United. Fotbaliștii din Man
chester, care l-au avut în formație pe 
Bobby Charlton și George Best, au ter
minat învingători cu scorul de 2—1. prin 
punctele marcate de Young și Macari. 
Pentru Stoke a înscris portughezul Eu
sebio, invitat să participe la acest meci 
omagial.

După cum se știe. Banks s-a retras din 
activitatea competițională in urma unui 
accident de automobil. Celebrul portar 
a suferit o intervenție chirurgicală la 
ochi și se ocupă în prezent de pregăti
rile echipei de tineret a clubului stoke 
City.
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