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IN ierarhia handbalului mondial feminin 
ROMÂNIA OCUPĂ ACUM 0 POZIȚIE PRESTIGIOASĂ
Finala de la Belgrad prilej de reflecții ți măsuri pentru asigurarea pe viitor

a medaliilor la campionatele mondiale și

Pe stadionul „Voința", o... peliculă de zăpadă, așezată în cursul nopții, a fost folosită pentru organizarea unui 
mini-concurs. Asemenea inițiative au fost, însă, foarte puține în Capitală Foto : I. MIHAlCĂ

garna continuă să fie caprici-
■ oasă și instabilă pe cea mai
■ mare parte a teritoriului țării. 

Sîmbătă, la București era dezgheț, 
începuse să plouă, pentru ca peste 
noapte un strat subțire de zăpadă 
să ornamenteze orașul. Către 
prînz ieșise soarele și era cald 
de-a binelea...

La Brașov, în schimb, a nins pu
ternic, pe alocuri viscolit. O du
minică frumoasă, puțin geroasă, i-a 
întâmpinat pe timișoreni și brăileni. 
Decor hibernal la Hunedoara, dar 
unul foarte primăvăratec la Pitești. 
Și așa mai departe...

Inconstanța buletinelor meteoro
logice i-a pus în serioasă încurcă
tură pe organizatorii întrecerilor 
din cadrul „Cupei tineretului" 
care acum, intrată în a treia săp
tămână, trebuie să-și accelereze 
considerabil ritmurile. Perioada 
festivităților de deschidere a tre
cut ! Este nevoie să se pornească 
la treabă. Ceea ce s-a și făcut în 
multe locuri. Acolo unde condiții
le naturale nu îngăduie desfășura
rea concursurilor în disciplinele 
specifice ediției de iarnă (ca în 
Capitală, de pildă), ping-pong-ul 
a fost marele suveran. Foarte

mulți elevi au luat loc în fața me
selor de șah, arătând că include
rea acestui joc deosebit de popular 
doar la categoria studenților a fost 
o omisiune, care trebuie reparată 
în viitor.

Dar, indiscutabil, condițiile me
teorologice, sînt folosite și pentru 
a se scuza lipsa de inițiativă, pen
tru a motiva carențele organizato-

rice și inactivitatea. Faptul, de pil
dă, că la Timișoara startul nu a 
fost încă dat in multe asociații 
sportive din întreprinderi și insti
tuții nu poate fi 
iernii.

In rîndurile de
loc relatărilor
noștri:

a repre- 
de vedere 
organizare 
toate ora- 
sporit de 
care au

pus pe seama...

mai jos facem 
corespondenților

AFLUENJA PE PATINOARE NATURALE..

Vremea destul de geroasă a per
mis organizarea la Brăila a pri
melor întreceri de patinaj viteză 
din cadrul ediției de iarnă a „Cu
pei tineretului".

Pe suprafețele de gheață din 
Grădina publică, ca și pe cele a- 
menajate în incinta bazelor spor
tive de la I.J.C.M., Voința, Școala 
generală nr. 1 s-au întrecut cîteva 
sute de elevi, concursurile
mai mult caracterul unei prime 
luări de contact cu pista, al unor 
antrenamente cronometrate. în 
lele următoare se vor întocmi 
clasamente.

La întreprinderea Laminorul
avut loc deschiderea festivă a com
petiției în prezența unui numeros

avînd

public și a inginerului șef al uzi
nei, Ion Stănescu, președintele a- 
sociației sportive. După aceea s-a 
desfășurat un concurs de tenis de 
masă.

La Movila Miresii, al cărui liceu 
are o puternică 
în lipsa zăpezii 
ceri de cros, la 
toți școlarii din

secție de atletism, 
au avut loc între- 
care au participat 
comună.

zi
și

a

LA PITEȘTI, CU UN DEPLIN SUCCES

S-AU ÎNCHEIAT FINALELE
CAMPIONATULUI NATIONAL 

SĂTESC DE TRÎNTĂ
' PITEȘTI, 16 (prin telefon). Așa 
cum era normal, punctul de atrac
ție al ultimei zile a finalelor cam
pionatelor naționale sătești de 
trîntă, programate în Sala spor
turilor din localitate, l-au consti
tuit întîlnirile în urma cărora au 

desemnați campionii acestei a 
V-a ediții. Faptul a avut ecou mai 
ales printre tinerii din municipiul 
Pitești care au ținut să asiste la 
reuniune, au umplut pînă la refuz 
tribunele și și-au încurajat frenetic 
favoriții. Evenimentul a fost ono
rat și de prezența la întreceri a 
reprezentanților organelor locale de 
partid și de stat, ai organizațiilor 
de tineret și obștești din munici
piul Pitești.

Printre cei care au Intrat pe sal
tele pentru a-și apăra șansele și a 
lupta pentru un loc pe podium 
i-am putut nota, ca număr sporit 
de calificați, pe reprezentanții ju
dețelor Timiș, Argeș, Prahova, Mu
reș, Galați, Neamț, Constanța, 
Vaslui. De fapt, acest lucru con
stituie o confirmare a ideii că în 
aceste județe, sportul tradițional al 
trintei urmează un drum ascendent, 
că organizațiile locale manifestă 
grijă și susțin material și metodic 
centrele sătești în care această dis
ciplină numără tot mai mulți a- 
depți și practicanți. Merită cu deo
sebire remarcată și comportarea 
trîntașilor din județul gazdă, ei nu-

mărîndu-se printre protagoniștii în
trecerilor, fapt pentru care au pri
mit în final și cupa acordată de 
C.N.E.F.S. pentru cele mai multe 
victorii pe categorii.

Și ultima zi a finalelor a avut 
un caracter complex. După desem
narea celor șase campioni, pe sal
telele de concurs au intrat luptă
tori și judoka de performanță, unii 
componenți ai loturilor reprezenta
tive. Demonstrațiile de virtuozitate 
ale acestora s-au bucurat de o 
mare atenție din partea celor pre- 
zenți, sportivi din sate și specta
tori, ele constituind în același timp 
o bună propagandă în favoarea a- 
cestor discipline olimpice. Ne-ar 
bucura să credem că dintre cei re
marcați cu prilejul finalelor de la 
Pitești, vor fi recrutați cei mai 
talentați, și îndrumați spre pregă
tirea sportivă de performanță.

A urmat, în cadru solemn, în
chiderea festivă a celei de a V-a 
ediții a campionatelor naționale să
tești de trîntă.

Iată și campionii, în ordinea ca
tegoriilor : 55 kg — Dorel Magyar 
(jud. Timiș), 61 kg — Ion Stro- 
iescu (jud. Argeș), 68 kg — Ion 
Bidilică (jud. Prahova), 76 kg — 
Gh. Brezianu (jud. Argeș), 84 kg 
— Mihai Trifan (jud. Galați), peste 
84 kg Ștefan Morvay (jud. Satu 
Mare).

Radu TIMOFTE

N. COSTIN
.Șl PREA PUTINI CONCURENTl 

PE UN PATINOAR ARTIFICIAL

La Timișoara, temperatura mi
nus 6 grade, timp frumos. Exis
tența în municipiu a unui patinoar 
artificial și a două patinoare na
turale creează condiții bune desfă
șurării probelor de alergare pe ghea
ță din cadrul „Cupei tineretului". 
Sîmbătă și duminică, totuși, numă
rul celor care s-au întrecut a fost 
destul de mic : doar 150 de 
Este evident 
ale orașului

In schimb 
de masă au 
late: la grupurile școlare Electro
motor, U.M.T., C.F.R., Textila, la 
liceele 1 și 3 au fost înscriși pe 
liste peste 1500 de concurenti.

O liniște cu totul nedorită dom
nește în multe asociații sportive 
din întreprinderi și instituții : 
„Cupa tineretului* nici n-a început 
în marea lor majoritate. O fi ea 
iama lungă, dar trece repede și 
odată ne pomenim că se apropie 
deschiderea... sezonului de fotbal!

copii. 
reale 
mari, 
tenis

că posibilitățile 
sînt infinit mai 
concursurile de 
fost mult mai popu-

A. PETRE

(Continuare în pag. a 2-a)

BELGRAD, 16 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Cel de al V-lea campionat mon
dial de handbal feminin 
zentat din. multe puncte 
o reușită deplină. Buna 
a întrecerilor a atras în 
șele gazdă un număr 
spectatori (peste 30 000),
asigurat disputelor o ambianță din
tre cele mai plăcute. Interesul pu
blicului a fost justificat și de ni
velul superior la care s-au situat 
majoritatea întîlnirilor programate 
în cele opt zile de concurs. Cele 
mai multe dintre echipele partici
pante s-au prezentat foarte bine 
pregătite, într-o formă superioară, 
în consecință am asistat, cu toții, 
la o suită de partide aprig dispu
tate, adesea pe muchie de cuțit, 
al căror rezultat a fost decis în

ROZALIA ȘOȘ
ultimele minute șl chiar secunde. 
Frumusețea întrecerilor a sporit și 
prin suita de surprize care a înso
țit atît meciurile din grupele pre
liminare, cît și cele din semifinale, 
unele de proporții deosebite (scoa
terea prematură din cursă a foste
lor campioane ale lumii, handbalis
tele din R. D. Germană, sau 
frîngerea actualelor deținătoare 
titlului, sportivele iugoslave, în 
selecționatei poloneze).

Ediția recent încheiată în

în- 
ale 

fata
____  ___ . _ sala

Pionir din capitala Iugoslaviei a 
adus și cîteva modificări în ierar
hi handbalului feminin. Doar trei 
din cele 12 formații au reușit să 
cîștige poziții superioare : Iugo
slavia (de pe locul II pe locul I),

România (de la locul IV la locul 
II) și U.R.S.S. (absentă la ultima 
ediție) pe locul III. în schimb, Un
garia (de la III la IV), dar mai 
ales R. D. Germană (de la I la IN) 
și R. F. Germania (de la V la XI) 
au retrogradat simțitor.

De la bun început trebuie spua 
că succesul- handbalistelor iugoslave 
a fost pe deplin meritat. După două 
încercări infructuoase (finalele din 
1965 și 1971), cea de a treia a reu
șit pe deplin și, astfel, elevele lui 
Vilim Ticici, aflate de aproape 10 
ani în eșalonul superior, și-au vă
zut sîmbătă seara visul împlinit.

La obținerea victoriei au concu
rat în mod egal mai mulți factori, 
în primul rînd, jucătoarele iugo- 
sLave au reușit să ajungă în faza 
superioară a întrecerii, învingînd 
echipe redutabile ca U.R.S.S. și Da
nemarca. Lotul lor s-a dovedit deo
sebit de omogen în ambele compar
timente, fapt care le-a permis să 
treacă adesea peste momentele cele 
mai dificile. De multe ori forța de 
aruncare a liniei de la 9 metri »-a 
dovedit hotărîtoare, dar trebuie 
subliniat că formația țării gazdă a 
beneficiat și de pivoți de certă va
loare, al căror travaliu remarcabil 
s-a făcut simțit aproape permanent. 
Și în sfîrșit, să nu uităm că hand
balistele în tricouri albastre (de 
unde porecla „plavi") au fost tot 
timpul susținute frenetic de mii de 
suporteri, atu moral deosebit de 
important mai ales în meciul final.

A doua, ediție iugoslavă a C.M. 
(după cea din 1959) ne-a oferit sa
tisfacția de a aplauda pe handbalis-

Jocurile Olimpice
tele românce 
de premiere 
de argint. O asemenea bucurie nu 
am mai avut din 1962, cînd repre
zentativa țării noastre a cucerit ti
tlul suprem. Trebuie să relevăm că 
locul secund obținut la acest cam
pionat mondial reprezintă o perfor
manță dintre cele mai frumoase, 
care se înscrie la un loc de cinste 
în palmaresul handbalului româ
nesc..

Fără îndoială, obținerea ei nu ar 
fi fost posibilă dacă aceste talentate 
sportive nu s-ar fi pregătit cu mul
tă conștiinciozitate la cluburile res
pective. Am fi nedrepți însă dacă 
nu am sublinia, cel puțin în egală 
măsură, pregătirea și excelenta con- 
Aicere tehnică asigurate de antre
norul emerit Constantin Popescu și 
prof. Dan Bălășescu, ca și efortu
rile federației de specialitate de a 
le pune la dispoziție cele mai bune 
condiții de antrenament. Și peste 
toate acestea, merită a fi relevate 
puterea de luptă, abnegația, totala 
dăruire de care au fost capabile a- 
ceste tinere handbaliste pe aproa
pe tot parcursul competiției.

Desigur, toată lumea se întreabă 
dacă echipa noastră s-ar fi putut 
întoarce în țară cu medaliile de 
aur. Părerea noastră este că și a- 
cest lucru ar fi fost posibil. Din 
păcate însă, echipa nu a avut în 
permanență la dispoziție pe cele 
mai bune jucătoare în plenitudinea 
forțelor. .Se știe că Lidia Stan, Doi
na Cojocaru și Doina Furcoi au 
fost accidentate înaintea C.M. și cu 
greu au fost readuse la capacitatea

din nou pe podiumul 
în posesia medaliilor

DOINA COJOCARU

obișnuită de efort. Pe parcursul me
ciurilor s-au mai accidentat și Elisa- 
beta Ionescu, împreună cu Constan
tina Ilie, prima intrînd pe terenul 
finalei doar în urma unei hotărîte 
intervenții a medicului echipei. în 
fine și Rozalia Șoș a acuzat în par
tida finală dureri de pe urma con
tactelor neîntrerupte cu apărările 
adverse în preliminarii si semifina
le. La toate acestea s-au adăugat 
sîmbătă seara și semne de obosea
lă. Spre deosebire de echipa iugo-

..ristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-<D

COMPETIȚIONALA A GIMNASTICII PE 1973
• luliana Simonfi învingătoare in concursul maestrelor • Rodi ca Pintea pe primul
loc la „modernă44 • Șc.sp. Sibiu și $c.sp. Lugoj deținătoare ale cupelor „challenge44

GALAȚI, 16 (prin telefon).
în Palatul sporturilor din locali

tate au continuat sîmbătă după a- 
miază și duminică dimineața între
cerile din cadrul cupei F. R. Gim
nastică, competiție care, tradițio
nal, încheie activitatea competițio- 
nală în fiecare an. Au fost pro
gramate exercițiile liber alese pen
tru maestre și maeștri, programul 
reprezentantelor gimnasticii mo
derne, evoluțiile sportivilor de ca
tegoria I și a Il-a, precum și fi
nalele pe aparate la feminin.

La a doua evoluție a echipei cehoslovace in Capitală

SLEZAN OPAVA - STEAUA 4-1
Aflați la un pas de înfrîngere în 

meciul susținut sîmbătă seara cu Di
namo, hocheiștii cehoslovaci au abor
dat cu mai multă hotărîre și am
biție partida de aseară cu Steaua. 
Aceasta s-a văzut de la primul an
gajament efectuat pe gheața de la 
„23 August". Excelenți patinatori, 
oaspeții au reușit subtile țesături de 
pase, trecînd în repetate rînduri prin 
apărarea destul de nesigură a bucu- 
reștenilor. In același timp, jucătorii 
Stelei nu se găseau, acțiunile lor nu 
purtau acea coeziune care reprezintă 
punctul tactic forte al echipei. Por
tarul Morar, cu care antrenorul Czaka 
a început jocul, a fost surprins la 
două șuturi de la distanță și, în 
min. 7, scorul era 2—0 în favoarea 
lui Slezan. Apoi, Netedu — introdu? 
în min. 12 — a fost nevoit să mai

scoată de două ori pucul din plasă 
și impresia generală era că lidera 
campionatului nostru va pierde la o 
diferență categorică.

Dar, după prima pauză, aspectul 
meciului s-a schimbat radical. Gaz
dele încep să construiască acțiuni 
mult mai gîndite, să se replieze 
prompt, să-și creeze bune ocazii de 
atac. Ele ratează, însă, cîteva posi
bilități de a reduce din handicap. 
Sub semnul echilibrului s-a desfă
șurat și ultima repriză. Este evident

(4-0, 0-0, 0-1)
că fără scăpările din primul sfert 
de oră al acestei întîlniri, rezulta
tul putea fi cu totul altul. Așa însă, 
Steaua nu a reușit decît să înscrie 
golul de onoare.

Au marcat Trojak, Kind, Soșna, 
Cerny și, respectiv. Varga. Au ar
bitrat C. Zgîncă și G. Ștefănescu.

Astăzi dimineață, Slezan Opava și 
lotul nostru reprezentativ vor pleca 
la Miercurea Ciuc, unde urmează să 
susțină două întîlniri amicale, în zi
lele de marți și miercuri. (V. Ch.).

Lipsit^ de participa
rea gimnastelor și gim- 
naștilor ce au efectuat 
turneul în R. P. Chi
neză (care s-au înapo
iat în țară în preziua 
startului acestor între
ceri), cupa F.R.G. s-a 
situat, implicit, la un 
nivel tehnic mai redus 
în comparație cu edi
țiile precedente, dar a 
fost totuși în măsură 
să ne indice orientarea 
și rezultatele activită
ții în principalele sec
ții de performanță din 
țară, la încheierea unui 
nou an de muncă. Fes
tivitatea de 
organizată la 
celor trei zile 
și interesante 
cu care prilej 
clasați Ia fiecare cate
gorie de clasificare 
le-au fost oferite cupe, 
plachete și diplome, a 
evidențiat succesele 
deosebite repurtate de 
unii dintre cei mai 
buni gimnaști în anul 
acesta.

Cupele „challenge" cu

premiere 
capătul 

de dîrze 
dispute, 
primilor

luliana Simonfi evoluind la sollat-o pe

MARIA ALEXANDRU §1 SERBAM DOBORI 
CAMPIONI DE TENIS DE MASA AI ROMÂNIEI
CLUJ, 16 (prin telefon).
Pentru a 11-a oară titlul de cam

pioană de tenis de masă a țării 
la simplu fete este cucerit de 
maestra emerită a sportului Ma
ria Alexandru. Iar după numai un 
an, Șerban Doboși reintră în po
sesia titlului masculin.

Cil aceasta, ediția 1973 a cam
pionatelor naționale s-a încheiat, 
din cele 5 titluri republicane in
dividuale 3 fiind atribuite sporti-

velor și sportivilor clubului bucu- 
reștean Progresul: Maria Alexan
dru — Viorica Moldovan la dublu 
fete, Sergiu Luchian — Aurel O- 
vanez la dublu băieți și Maria 
Alexandru la simplu fete, în timp 
ce reprezentanții C.S.M.-ului Cluj 
și-au asigurat victoria în două 
probe : Ligia Lupu — Șerban Do
boși la dublu mixt și Șerban Do
boși la simplu băieți.

După această sumară statistică

MAR1A ALEXANDRU ȘERBAN DOBOȘI

să revenim puțin la ceea ce cre
dem că a fost mai interesant în 
întrecerile de simplu. Vom subli
nia mai întîi că, în pofida unor 
asalturi poate mai susținute ca ori- 
cînd din partea tinerei generații, 
doi sportivi consacrați au reușit 
totuși să reziste cu succes, aceștia 
fiind tocmai cei doi campioni ai 
României, Maria Alexandru și 
Șerban Doboși. Ei au demonstrat 
că sînt cei mai buni din țară. Nu 
înseamnă însă că nu au avut de 
trecut unele dificultăți. Ne gîn- 
dim la Maria Alexandru care în 
finală a trebuit să depună multe 
eforturi pentru a obliga pe Ligia 
Lupu să cedeze. Oricum, califica
rea junioarei clujence (17 ani neîm
pliniți) în finala de senioare și în
frângerea la limită (2—3) împotriva 
unei adversare de anvergura Mă
riei Alexandru constituie suficiente 
puncte de referință pentru ca să 
așteptăm cu și mai mare interes 
evoluțiile ei viitoare.

Au lăsat o frumoasă impresie și 
alte două tinere : Elena Condicaru 
(Spartac București, antrenoare Luci 
Slăvescu) care a eliminat-o pe te
nacea Magdalena Lesai, precum și 
Ildiko Gyongyosi (C. S. Arad, an
trenor E. Procopeț), învingătoare 
mai puțin scontată asupra Vioricăi 
Moldovan.

In competiția masculină ni s-au 
relevat mai puține elemente de 
perspectivă certă, Marin Firănescu

Constantin COMARNISCHI

Portarul Netedu, care l-a înlocuit în minutul 12 pe Morar, a avut mult 
de lucru în fața atacanților echipei Slezan

IIANDBALIȘTII TIMIȘORENI
AU CÎȘTIGAT „CUPA POLITEHNICA"

(Continuare în pag. a 2-a)

TIMIȘOARA, 16 (prin tejefon de 
la corespondentul nostru județean). 
Timp de trei zile, Sala Olimpia din 
localitate a găzduit întrecerile ce
lei de a V-a ediții a „Cupei Poli
tehnica" la handbal masculin, în
trecere- tradițională, la startul că
reia s-au aliniat formațiile Pogon 
Zabrze (Polonia), S. V. Kassel 
(R. F. Germania), Minaur Baia 
Mare și Politehnica Timișoara. în 
cele trei zile s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Pogon Zabrze —

S. V. Kassel 21—13 (11—6), Poli
tehnica — Minaur 18—16 (9—6),
Pogon — Minaur 26—22 (14—11). 
Politehnica — S. V. Kassel 16—15 
(12—8), Minaur — S. V. Kassel 
24—20 (8—9). în meciul decisiv pen
tru desemnarea formației învingă
toare, Politehnica Timișoara a în
trecut pe Pogon Zabrze cu 21—16 
(11—9), cîștigînd trofeul pus în joc.

Petre ARCAN

care sînt 
distinse secțiile de gimnastică ce 
obțin cele mai bune rezultate la 
cupa F.R.G. au intrat, de duminică 
în vitrinele cu trofee ale unor noi 
unități de performanță: la femi
nin a cîștigat Școala sportivă Sibiu 
(la egalitate de puncte cu Liceul 
de gimnastică din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej), în timp ce la mas
culin pe primul loc s-a clasat 
Școala sportivă Lugoj.

In concursul individual, un fru
mos succes au repurtat luliana Si
monfi și, respectiv, Gheorghe Pău-

Baia 
seara

nescu. Gimnasta de Ia C.S.O. 
Mare și-a consolidat sîmbătă 
poziția de lideră pe care o deținea 
după exercițiile programului impus. 
Victoriei de la individual compus 
i s-au adăugat duminică dimineața 
alte două succese, Simonfi clasîn- 
du-se prima și la două -finale — 
la paralele și sol, și ar fi putut 
să cîștige și la bîrnă, aparatul ei 
forte, dacă în finală n-ar fi avut

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 2-a)

CE V-AȚI PROPUS ? 
CE AȚI REALIZAT?

Opiniile căpitanilor formațiilor din Divizia A la fotbal asupra 
reușitelor sau eșecurilor din prima parte a campionatului

înainte de a prezenta principalele probleme pe care turul Diviziei A le-a 
ridicat, am socotit că e bine să cunoaștem părerile despre comportarea fiecărei 
echipe, in raport cu ceea ce își propuseseră ele, chiar de la căpitanii celor 
18 „echipaje , Vom da cuvintul — în rîndurile de mai jos — primilor șase pur
tători de banderole, urmînd ca, în numerele viitoare, să înfățișăm și opiniile 
celorlalți 12 căpitani ai formațiilor din primul eșalon al fotbalului nostru.

OBLEMENCO

(Universitatea
Craiova)

„în vara acestui an, după ce am 
scăpat, printre degete, titlul de 
campioană națională, ne-am propus 
ca în ediția 1973—1974 să facem în 
așa fel îneît să nu mai pierdem

primul loc în ierarhia competițio- 
nală. Și pînă acum am reușit, după 
cît se vede, să luăm un avans sub
stanțial. care ar putea fi hotărîtor 
în bătălia finală din vara anului 
viitor. Aceasta în ce privește o- 
biectivul de performanță propus pe 
plan intern.

Mai puțin mulțumiți ne putem 
declara însă din punct de vedere 
al fotbalului practicat în general 
și al randamentului obținut. în ca
drul întîlnirilor oficiale pe care 
le-am susținut. în această toamnă, 
ca reprezentanți ai țării în „Cupa 
U.E.F.A." Ceea ce na obligă, evi
dent, la o comportare superioară în

(Continuare în pag. a 3-a)
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Iarna a_ venit, grăbită, acoperind 
munții, pîrtiile, pădurile cu mantia 
albă, strălucitoare. în stațiunile de 
munte, pregătirile pentru apropia
tul sezon de Iarnă sînt aproape 
terminate, așteptîndu-se, odată cu 
vacanța elevilor și studenților, des
chiderea taberelor de schi, a con
cursurilor populare și cu caracter 
național de schi, săniuțe, biatlon 
etc.

In intenția de a asigura pe ză
padă, la secțiile cluburilor, aso
ciațiilor, școlilor sportive și în ta
berele de vacanță o instruirea me
todică superioară, după o termino
logie și metodică unitară de pre
dare, cu un conținut mai dens, 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului, în colaborare cu Federația 
română de schi-bob, a organizat, la 
Predeal, un curs de perfecționare

și reciclare profesională a antreno
rilor șl profesorilor de educație fi
zică cu specializarea schi.

Beneficiind de condițiile unei 
Ierni autentice, de excelenta am
bianță alpină a Clăbucetulul șt de 
un minuțios program teoretico- 
practlc alcătuit de Colegiul cen
tral al antrenorilor șl de catedra 
de schi a I.E.F.S., cursul s-a desfă
șurat sub cele mal bune auspicii. 
Cum era și firesc, s-a insistat asu
pra activității practice, urmărin- 
du-se succesiunea metodică de în
vățare a schiului, începînd cu pri
mele noțiuni și pînă la 
performanței. Paralel cu 
trecere în revistă a tehnicii 
bază și a celei de < 
cursanții au primit și Indicații de 
metodică a antrenamentului, no
țiuni do psihologie sportivă și fi-

nivelul 
această 

de 
competiții,

POPICARI ROMÂNI AU EVOLUAT
IN UNGARIA

Echipe românești de popice au 
susținut, recent, cîteva întîlniri cu 
formații din Ungaria. Astfel, jucă
toarele și jucătorii de la Gloria 
București și Constructorul Bucu
rești au fost invitații cunoscutului 
club din Budapesta, Ferencvaros. 
Popicarii bucureșteni și maghiari 
și-au disputat întîietatea pe echipe 
și individual, gazdele cucerind vic
toriile pe toată 
— Gloria (f) 
Ferencvaros —
5 932—5 207 p.d. în turneul indi
vidual, primele locuri au fost ocu
pate de Eva Varnay (F) cu 468 
p.d., urmată, în ordine, de Gyor- 
gyne Kiss (F) 461 p.d. și Florica 
Neguțoiu (G) 448 p.d., iar la băieți 
a ieșit învingător Bela Csany cu 
1 092 p.d. Primul dintre bucureșteni, 
Vasile Paraschiv s-a clasat pe po
ziția a Vl-a cu 1 019 p.d. S-a jucat

linia : Ferencvaros 
2 707—2 459 p.d. ; 
Constructorul (m)

pe o arenă care favorizează obți
nerea unor rezultate mari, încă de 
la prima vedere fiind evidente pro
porțiile neobișnuite ale scorurilor 
menționate.

Selecționatele feminine Și mas
culine ale U.C.E.C.O.M. au evoluat 
la Szekesfehervar, în companm 
formațiilor similare din țara vecina. 
Rezultatele ; 5 205—5 127 p.d. pentru 
gazde la băieți și 2 597—2 382 p.d. 
în favoarea oaspetelor. Turneele 
individuale au fost cîștigate de 
sportivii români Elisabeta Szilaghi 
cu 441 p.d. și Anton Grecescu cu 
919 p.d. Dintre reprezentanții se
lecționatelor U.C.E.C.O.M. au mai 
avut o frumoasă comportare Mi- 
nodora Chețan, Elisabeta Sipoș și 
Gh. Leculescu, care au urcat pe 
podiumul premianților în confrun
tările individuale.

ziologie, indicații pentru măsuri de 
securitate și prim-ajutor în munte.

Competența lectorilor care s-au 
străduit să prezinte ultimele nou
tăți tehnlco-metodice, precum șl 
dialogul deschis, sincer, purtat eu 
cursanții ce acumulează o expe
riență proprie, la unitățile spor
tive în care își desfășoară activi
tatea, au creat de la început pers
pective favorabile de lucru șl de 
rezultate care încă de pe acum 
pot fi considerate fructuoase.

Ilustrarea cu filme, kinograme 
și fotografii și, mai ales, exersarea 
practică, personală, a aspectelor 
de tehnică (uneori atît de contro
versate de specialiști) au asigurat 
cursului un regim științific de des
fășurare. Desigur, o astfel de con
sfătuire a antrenorilor și profeso
rilor de educație fizică cu specia
lizare schi nu este nici prima 
și nici singura. Ea se înscrie în
tr-un program conceput de forurile 
amintite în scopul intensei profe
sionalizări. Pornind tocmai de la 
responsabilitățile sporite puse în 
fața mișcării sportive prin însuși 
documentul de esență programa
tică ce îl constituie Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973 cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și a sportului, iniția-

torii cursului s-au străduit — și în 
mare parte au șt reușit — să asi
gure și conținutul tehnlc-metodic, 
precum ți responsabilitățile poltl- 
tice, civice și aducative pe care le 
Implică munca cu copiii și tine
retul.

Amintind că la acest curs au 
fost prezenți circa 100 de profesori 
și antrenori 
care au luat 
nul național 
experimental 
tema „Scfeiul 
(unde s-au prezentat 
comunicări), semnalăm 
cerea ce s-a produs de la consfă
tuirile cu caracter general, simboli
ce și oarecum formale ale anilor 
precedenți, spre forme superioare, 
colective, așezate pe baze științi
fice, de ameliorare a nivelului de 
cunoștințe și, implicit, a celui de 
predare. Dacă amintim că aceeași 
revedere anuală de cunoștințe se 
petrece — chiar în aceste zile — și 
la nivelul instructorilor 
pentru turiștii străini și 
observăm o consecvență a F.R. 
care merită a fi remarcată, 
mine să-i consemnăm efectele 
nefice și pe teren, în școli, 
cluburi, în asociațiile sportive.

salariați pentru schi, 
parte și la Simpozio- 
organizat de 
de schi 
la copii

Liceul
Predeal pe 

și juniori" 
peste 25 de 
de fapt tre-

de schi 
români, 

..S.B.
Ră- 
be- 

la

Mihai BARA

MUNTELE MIC POATE INTRA IN CIRCUITUL
SCHIULUI DE PERFORMANȚĂ!

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI Al ANULUI
STABILIT! DE FEDERAȚII

Conform tradiției, federațiile au întocmit $1 la acest sfîrșlt de an lista celor mai buni sportivi ai 
lor pe 1973. După ce am făcut cunoscuți, în numărul nostru de sîmbătă, pe fruntașii acestor 
liste, vă prezentăm astăzi primii zece sportivi desemnați de federațiile de box, caiac-canoe, gim
nastică, lupte (greco-romane și libere), polo, scrimă, tir și volei.

BOX

JUCĂTORI 
ÎN DUBLĂ

DE POPICE
POSTURA

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

10.

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

10.
11.

Simion Cuțov — Dinatno București 
Constantin Gruiescu — Steaua București 
Alee Năstac — Steaua București 
Gabriel Pometcu — Rapid București 
Calistrat Cuțov — Dinatno București 
Mircea Tone — Box Club Gqlați 
Ion Alexe — Dinamo București 
Gheorghe Ciochină — Steaua București 
Sandu Tîrîlă — Box Club Galați 
Marian Lazor — Steaua București

C A I A C-C A N O E
Gheorghe Danielov — Steaua București 
Gheorghe Simionov — Steaua București 
Ivan Patzaichin — Dinamo București 
Ion Dragulschi — Steaua București 
Erast Pavel — Steaua București 
Victoria Dumitru — Dinamo București 
Gherasim Munteanu — Dinamo București 
Vasile Serghei — Dinamo București 
Ion Terente — Steaua București 
Lipat Vorobiov — Dinamo București 
Antrop Vorobiov — Dinamo București

GIMNASTICA
1. 
2.
3.
4.
5.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

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

Emilian Cristian — Dinamo Brașov 
Enache Panait — Steaua București 
Ion Arapu — Steaua București
Petroniu Androne — Steagul roșu Brașov 
Vasile
Aurel 
Marin 
lancu

Țigănaș — Nicolina lași
Neagu — Dunărea Galați
Pircălabu — Steaua București 
Vangheliei — Hidrotehnica Constanta

POLO
Dinu Popescu — Dinamo București 
ilie Slavei — Rapid București
Gheorghe Zamfirescu — Dinamo București 
Cornel Rusu — Rapid București 
Șerban Huber — Dinamo București 
Adrian Nastașiu — Dinamo București 
Adrian Schervan — Rapid București 
Pavel Mureșan —- Rapid București

9. Claudiu Rusu — Voința Cluj 
10. Radu Rusu — Voința Cluj

SCRIMA
Steaua București
— Politehnica lași
— Steaua București

1. Mihai Țiu —
2. Dan Irimiciuc
3. Ileana Gyulai
4. Sutana Ardeleanu — Steaua București
5. Ecaterina Stahl — Steaua București
6. Ana Pascu — Steaua București 

Mqgd°lana Bartoș — Steaua București 
Antqn Pongrqț — Medicina Tg, Mqreș 
Cornel Mqrin — Steaua București 
Alexandru Istrate — Steaua București

7.
8.
9.

10.

în jocul de popice a existat o vre
me cînd se simțea o acută lipsă de 
cadre tehnice. Treptat, treptat, situa
ția s-a îmbunătățit și astăzi în evi
dența forului de resort figurează pes
te 90 de antrenori, marea lor majo
ritate calificați în ultimii ani. Ca ata^ 
re, cele 40 de' echipe feminine și 
masculine din campionatul divizio
nar sînt pregătite de cadre corespun
zătoare.

Ar fi fost toate bune șl la locul 
lor, dacă nu ar fi apărut un feno
men, care in ultimul timp a început 
să ia proporții. Este vorba de o se
rie do sportivi eunsacrați, oameni de 
nădejde ai formațiilor lor, care au 
preluat și conducerea tehnică a secții
lor respective. Petre Burian — la 
Minaur Baia Mare, Vasile GyarUș — 
la Voința Cluj, Vasile Nicolescu — 
la Petrolul Ploiești, Margareta Sze- 
many — la Voința Tg. Mureș, Eca
terina Antonovici — la Voința Con
stanța, ca să dăm numai cîteva nu
me, sint jucători și antrenori, deci în 
dublă postură, ceea ce ne-a determi
nat să aducem în discuție această 
țituație.

La prima vedere, problema nu pare 
îngrijorătoare, soluția înfătișîndu-se 
într-un fel chiar avantajoasă, deoa
rece un sportiv activ, de performan
tă. cunoaște mal bine cerințele actu
ale și poate demonstra colegilor săi 
un număr sporit de procedee tehnice. 
Aceasta ar fi partea pozitivă a pro
blemei. Dar, tn același timp, există 
și argumente care pledează contra. 
Să exemplificăm. Un meci de popice 
pe arene cu două piste durează patru 
ore la băieți și două ore la fete. Cum 
antrenorul trebuie să-1 conducă tn 
permanență pe sportivi, se intîmplă, 
adesea, ca jucătorul-antrenor să intre 
obosit în concurs și, în consecință, 
să nu mal evolueze cu maximum de 
randament. Același inconvenient sur
vine și In cursul ședințelor de pre
gătire din zilele sâptămîr.ii, mal cu 
seamă dacă antrenorul-jucător mai 
are în preocupările lui și formarea 
tinerelor elemente, de care aproape

toate echipele divizionare au mare 
nevoie. In mod firesc se pune între
barea: jucătorul de performanță, care 
prestează și munca antrenorului, cînd 
mai are la dispoziție timpul de recu
perare, atît de necesar sportivilor 
fruntași după eforturile depuse in 
întreceri și procesul de instruire 7 
Apoi, dacă evoluează cumva slab, ce 
autoritate morală mai are asupra co
legilor care l-au depășit ? Și încă 
ceva. în prezent Iile Băiaș șl Gheor
ghe Silvestru (șl ei în dublă postură 
la echipele de club), oameni de bază 
In reprezentativa masculină a țării, 
sînt angrenați In pregătirile pentru 
C.M. și vor fi — din ce In ce mai 
mult — solicitați de programul lotului 
național. Cine îl va înlocui la sec
țiile Constructorul Galați și, respec
tiv, Rafinăria Teleaien, atunci cînd 
Vor fi plecați peste hotare ? Prin ur
mare, apare mai mult deeît necesar 
aportul unui antrenor secund care să-i 
ajute pe jucătorii vizați. Pentru că, 
altfel, mai tjrziu ori mai devreme, 
va scădea atît potențialul echipelor 
în cauză, cît și randamentul actua
lilor sportivi aflați în dublă postură. 
Credem că problema trebuie supusă 
biroului federal, iar acesta va avea, 
probabil, un cuvînt greu de spus, 
mai ales că o serie de antrenori, unii 
cu vechi state de activitate, nu au, 
la ora actuală, angajament...

Troian IOAN1ȚESCU

Acum, 
fectuată, 
teje Mic 
poate și 
mai multă fermitate în circuitul 
schiului 
aici mai 
găzduite 
copii și 
cluburile de performanță. Și 
aici se pot organiza 
mergîndu-se pînă Ia cele de nivel 
republican. Mai mult, așa cum ne- 
au Informat conducătorii complexu
lui de la Muntele Mic și cum am 
putut constata la rîndu-ne, în a- 
ceastă regiune, zăpada — atît de 
mult dorită și... așteptată în alte 
locuri (Poiana Brașov, de pildă) — 
cade cu mult înainte și se păstrea
ză pînă spre începutul verii. Anul 
acesta a nins din belșug la începu
tul lui noiembrie, iar anul trecut, 
la 15 mai, neaua rezista în straturi 
groase. Afirmăm toate acestea în
trunit Muritele Mic continuă să 
rămînă un paradis al schiului de 
agrement, al sutelor de pasionați ai 
turismului montan de iarnă (sau de 
vară) din Timișoara, Caransebeș, 
Lugoj, București (!) și, mai rar, Re
șița. Așadar, pentru exploatarea 
plenară a complexului și a exce
lentelor condiții geografice existen
te, este necesară dublarea turismu
lui de masă cu o activitate de per
formanță în schi sub diferite forme, 
mult mai intensă ca în momentul 
de față.
CONFORTUL ȘI FRUMUSEȚILE 

NATURII... PUNCTE DE 
ATRACȚIE 1

Care ar fi argumentele principale 
în favoarea celor ce afirmam mai 
înainte ? Am apela, în primul rînd, 
la condițiile bune de cazare oferite 
de 3 hoteluri (Bella Vista, Brădișor 
și Libertatea), și 6 cabane (Dor de 
munte, Scorile» Sebeș, Țarcu, Cuntu 
și Sebeșel), primele cu încălzire 
centrală, celelalte cu lemne. In to
tal, capacitatea de cazare a com
plexului se ridică la 320 de locuri. 
O sală de club, și alta de mese 
pentru servirea concomitentă a 165

după vizita de curînd e- 
ne-am convins că Mun- 
(județul Caraș Severjn) 

trebuie să intre cu mult

de performanță. Există 
toate condițiile pentru a fi 
tabere de pregătire pentru 
juniori sau chiar pentru 

tot 
concursuri

de persoane completează confortul 
oferit eventualilor vizitatori ai 
complexului. Printre atracțiile din 
împrejurimi trebuie să menționăm 
frumusețile naturale ale acestui 
masiv din Carpațij meridionali care 
depășește, de puțin, altitudinea de 
1 800 m. Un rival serios, așadar, 
pentru mult bătuta Vale a Praho
vei, un centru — potențial — de 
atracție pentru numeroși turiști și 
mai ales, din sud-vestul țării.

ÎN PLINA CONSTRUCȚIE — UN 
EXCELENT OBIECTIV AL 

SPORTULUI DE IARNA

In momentul de față, complexul 
Muntele Mic pășește pe calea unei 
extinderi impresionante. Forurile 
turistice județene vor putea benefi
cia, în scurtă vreme, 
Consiliului popular 
Caraș Severin (intre 
cele ale tovarășului 
Porfir Negrea), de 
substanțială a bazei

prin eforturile 
al județului 

care se disting 
vicepreședinte 

o augmentare 
sale materiale. 

La această oră, a fost turnată fun
dația noului hotel' cu 10 nivele ce 
va putea găzdui, în final, 300 de 
turiști. Au fast efectuate totodată 
lucrările de asfaltare a noului 
drum de acces Borlova-Muntele Mic 
(în total aproximativ 
pe o lungime de 10 
în 1974, va fi dat în 
scaunul (3 600 metri 
metri diferență de nivel), ce va le
ga punctul Valea Craiului de com
plex. Dacă avem în vedere și teles- 
chiul (lungime 800 metri) care îi ser
vește acum pe amatorii de schi, ne 
putem forma o imagine, ceea ce 
va fi doar peste un singur an, com
plexul turistic Muntele Mic.

Nu putem încheia aceste cîteva 
rînduri de prezentare a unui obiec
tiv, deocamdată mai mult turistic 
și pe care-1 dorim, în și mai mare 
măsură, sportiv; fără a sublinia 
comportamentul extrem de civili
zat al unui personal îndatoritor, 
priceput să creeze acea atmosferă 
plăcută și reconfortantă specifică 
pasionaților muntelui și celor care 
iubesc viața în aer liber, (r. t.)

17 kilometri), 
kilometri. Iar 
folosință tele- 
lungime, 900

CUPA FEDERAȚIEI 4 LA GIMNASTICAV
(Urmart din pag. 1)

MARIA ALEXANDRU
Șl ȘERBAN DOBOȘI

(Urmare din pag, 1}

o cădere. Succesul lui Păunescu 
s-a conturat cu precizie de la pri
mele execuții, din păcate nu însă 
la nivelul pe care îl dorim din 
partea gimnastului dinamovist.

Din cauza numărului redus de 
maeștri prezenți la concurs, orga
nizatorii au fost nevoiți să renunțe 
atît la concursul impus masculin 
cit și la finala pe aparate. Este 
și acesta un semn ce indică ne
voia stringentă de preocupare ma
joră pentru ridicarea mai rapidă 
a unor noi cadre de gimnaști de 
înaltă performanță.

Desigur, într-o scurtă cronică nu. 
pot fi făcute aprecieri sentențioase 
asupra unor cluburi, secții sau

chiar sportivi, dar ni se pare ne
cesar să subliniem că
nități de performanță din provin
cie se depun multe eforturi, în 
condiții nu întotdeauna dintre cele 
mai bune, pentru creșterea unor noi 
sportivi de valoare. Avem în ve
dere Școala sportivă Sibiu, Școala 
sportivă Lugoj, Școala sportivă O- 
radea, C.S.O. Baia Mare, Petrolul 
Ploiești, Farul Constanța, Dunărea 
Galați, Liceul 4 Timișoara. Va tre
bui ca și preocupările viitoare 
federației de specialitate să se 
drepte către aceste centre.

Considerăm, de 
datoria noastră să consemnăm 
o sportivă criticată altădată de 
pentru delăsarea în pregătire, 
registrează acum progrese vizibile 
de la un concurs la altul. Este

în unele u-

asemenea,

ale 
în

de 
că 

noi 
în-

Dan Grecii — Dinamo București 
Alina Goreac — Dinamo București
Anca Grigoraț — Flacăra Oraș Gh. Gheorghiy-Dej 
Mihai Borș — Steaua București
Nadia Comăneci — Flacăra Oraș Gh. Gheorghiu-

Dej.
6. Teodora Ungureanu — Flacăra Oraș Gh. Gheor- 

ghiu-Dej
7. Nicolae Qprescu — Dinamo București
6. Sodica Pintea —- $c. sp. nr. 2 București
9. Constantin Petrescu — Dinamo București

10. Iuliana Simonfi — C.S.O. Baia Mare

LUPTE GRSCOrROMANE
1. Nicu Gingă — Dingmo București
2. Gheorghe Berceanu — Steaua București
3. Ion Păun — Dinamo București
4. Constantin Alexandru
5. Nicolae Martinescu
6. Ion Dulică — C.S.
7. Victor Dolipschi —
8. Staicu Olteanu —
9. Nicolae Neguț —

10. Pantelimon Arcadie

Steaua București
— Dinamo București 
Pitești
Pirjamo București 
Progresul București 
Steaua București
— Steaua București

TIR

LUPTE LIBERE
1. Vasile lorga — Progresul Brăila
2. Ladislau Simon — Mureșul Tg. Mureș

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ș.
9.

10.

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

10.

Niculae Rotaru — I.E.F.S
Iile Codreqnu — Sieauq București 
Dan lugq — Dinamo București
Gheorghe Sencovici — Olimpia București 
Carneliu Ion — Steaua București 
Dan Budyru — Steaua București 
Anișoqra Matei — Dinamo București 
Marcel Rașca — Dinamo ftucuiești 
Ștefan Cabqn — Dinamo București 
Melania Petrescu — Dinamo București

VOLEI
Gyula Bartha — Steaua București 
Gabriel Udișteanu — Dinamo București 
Cornel Oros — Dinamo București 
Laurențiu Dumănoiu — Qinamo București 

Steaua București 
Rapid București 
— Rapid București 

Medicina București 
Steaua București 
Explorări Baia Mare

Marian Stamate — 
Eugenia Rebac — 
Constanța Bâlășoiu 
Gabriela Papa — 
Petre Duduciuc —
Adrian Arbuzov —

Ce ne va o£eH Editura Stadion in 1974 ?

LUCRĂRI INTERESANTE iN TIRAJ SPORIT

și Alexandru Buzescu fiind singu
rii cărora le putem acorda credit. 
Primul, mai ales (elev al antreno
rului Virgil Bălan), după ce cu 
cîteva săptămîni în urmă a cîști
gat titlul la juniori a ajuns acum 
în semifinalele seniorilor, fiind în
trecut, nu fără dificultate, de cel 
care avea să cîștige titlul.

Alături de noul campion vom re
marca și pe „veteranul" Dorin 
Giurgiucă, care ne-a reamintit, de
seori, de excelentul jucător de altă
dată. El, de altfel, l-a scos din 
cursă de o manieră destul de ca
tegorică pe campionul anului pre
cedent, Teodor Gheorghe.

în rest, multe promisiuni nerea
lizate—

Rezultate tehnice: SIMPLU
FETE : optimi : Korodi — Șinteoan 
3—2, Mihuț — Lunțeanu 3—2, Con- 
dîcaru — Lesai 3—2, Gyongyosi — 
Moldovan 3—2, Ilie — Filimon 
3—2 ; sferturi de finală : Alexan
dru — Korodi 3—0, Condicaru — 
Mihuț 3—0, Lupu — GyongySsi 
3—1, Ilie — Bondor 3—0 ; semi
finale : Alexandru — Condicaru 
3—0, Lupu — Ilie 3—2 ; finala : 
Maria Alexandru (Progresul Bucu
rești, antrenor Nicolae Angelescu)
— Ligia Lupu (C.S.M. Cluj) 3—2 
(—14, 17, 14. — 15, 9); SIMPLU 
BĂRBAȚI : optimi: Gheorghe — 
Panait 3—0, Luchian — Sîngiorgian 
3—1, Firănescu — Gheorghiu 3—2. 
Danielis — Teodorescu 3—0, Do- 
boși — Buzescu 3—0 ; sferturi de 
finală: Doboși — Danielis 3—0, 
Firănescu — Qvanez 3—1, Gheor
ghe — Sîndeanu 3—1, Giurgiucă — 
Luchian 3—1 ; semifinale : Doboși
— Firănescu 3—1, Giurgiucă — 
Gheorghe 3—1 ; finala : Șerban 
Doboși (C.S.M. Cluj, antrenor eme
rit F. Paneth) — Dorin Giurgiucă 
(C.S.M. Cluj) 3—1 (14, —15, 11, 9).

vorba de Marcela Păunescu (Di
namo București) care și-a îmbună
tățit considerabil nivelul tehnic al 
execuțiilor și credem că prin e- 
forturi susținute ea ar putea chiar 
să aspire la selecția în lotul re
publican.

Iată rezultatele: Individual compus — 
feminin: 1. Iuliana Slmonli (C.S.O. Bala 
Mare) 72.95, 2. Vasllica Bălan (Dinamo) 
69.60. 3. Marcela Păunescu (Dinamo) 69,45; 
masculin: i. Gheorghe păungscu (Di
namo) 54.45. 2. Radu Branea (Dinamo) 
53.30, 3. Gheorghe Neagu (Steaua) 51,80; 
gimnastică modernă; i. Rodica Pinteat 
(Se. sp. 2 București) 27.95. 2. Cristina Sima' 
($c. sp. 2 București) 27,65, 3. Maria Preda 
(I.E.F.S.) 27,20: finalele pe aparate: sări
turi: 1. Ștefania Trandafir (Dinamo) 
18.100, 2. Iuliana Simonfi 18.050, 3 Magda 
Berea (Șe. sn Sibiu) 13.00: paralele: 1. 
I. Simonfi 13.075, 2. M. Păunescu 17,750, 
3. Vasllica Bălan 17.525; bîrnă: 1. M. Pă
unescu 1S.175. 2. i. Simonfi 18.100, 3. Sil
via Cobzac (S-C. Bacău) 17.475: sol: 1. 
I. Simonfi 18.300. 2. M. Păunescu 18.100, 
3. Ecaterina Pataki (C.S.M. Cluj) 18,050.

Prezența în librării a „Proiectelor 
de plan pe anul 1974" na dovedește 
grija editurilor de a-și Informa din 
vreme cititorii asupra intențiilor, dar 
și de a realiza, totodată, un sondaj 
in ceea ce privește preferințele Iii 
legătură cu tematica aleasă. De la a- 
ceasta, să-i zicem, regulă nu face 
excepție nici Editura Stadion, care 
prezintă publicului interesat de cartea 
sportivă volumele ce urmeaz să vadă 
lumina tiparului în anul viitor. Pro
ducția acestei edituri este .structurată 
pe mai multe șecțqare, în funcție de 
tematica abordată. Sint prevăzute în 
„Proiect" 109 lucrări (în acest număr 
au fost incluse și rezervele Be plan), 
ceea ce reprezintă o creștere simți
toare față de anii precedenți. Este 
bine — înainte de a ne referi la vo
lumele produse pentru 1974 — să 
precizăm că apariția lor în librării 
este in mare măsură condițională și 
de modul în care autorii respectă 
termenele de predare a mânuse:'.clor, 
de realizarea la timp a procesului ti
pografice și — nu în ultimul rînd — 
de cererile exprimate direct librari
lor, de dumneavoastră stimați cititori, 
precum și de cel care lucrează in do
meniul sportului (antrenori, instruc
tori, profesori, studenți etc.).

Dar să revenim asupra tematicii. 
Un prim capitol este destinat lucrări
lor de :

TEHNICA ȘI METODICA

Cuprinzînd o arie destul de largă, 
in acest domeniu vor fi abordate mai 
multe discipline sportive : atletism 
(„Un tur de stadion — 400 nț"), box 
(„Pregătirea boxerilor de performan
ță”), ciclism, fotbal, gimnasitcă. („Ter
minologia gimnasticii" — care se va 
alătura lucrărilor cu caracter lingvis
tic deja apărute, „L,ecții de gimnas
tică pentru școala generală"), hochei, 
înot, judo, oină, popice, schi, tenis, 
volei. Semnate de ‘reputați tehnicieni; 
sîntem siguri că volumele în pauză 
vor contribui, nu numai pe plan teo
retic, la ridicarea continuă a sportu
lui de performanță.

• Volume de specialitate din domenii diverse
beletristica sportivă• Bogat reprezentată

• Opiniile cititorilor, de un real folos pentru 
stabilire^ aparițiilor și tirajului • Autori : reputați

și publiciștitehnicieni

O pondere însemnată >p preocupă
rile editurii au :
LUCRĂRILE DE SPECIALITATE CU 

CARACTER GENERAL

De la pedagogie și psihologie („Pe
dagogie aplicată la activitatea profe
sorului de educație fizică", „Lecții de 
educație fizică In aer liber", „jocuri 
pentru grădinițele de copii", „Psiholo
gia educației fizice"), la anatomie și 
fiziologie („Anatomie funcțională", 
„Fiziologia efortului ciclic", „Bazele fi
ziologice gle educației fizice școlare") 
și pînă la medicină și cibernetică, 
iată cîteva din domeniile ce vor face 
obiectul aparițiilor viitoare. Le aștep
tăm cu interes, ele aparținînd unor 
buni cunoscători ai fenomenului spor
tiv, unor speeialiști cunoscuți.

Mai bogat reprezentat deeît In 
„Proiectele» precedente este capitolul 
destinat cărților de :

BEl.LTRISTICA ȘI REPORTAJ

Este adevărat că și în proiectele din 
anii trecuți am găsit, ' 
titluri interesante și 
promiteau mult. Din 
mas în mare măsură 
siuni. Citeva anchete 
scos în evidență necesitatea publică
rii mai multor cărți de beletristică și 
reportaj cu caracter sportiv, dar ecoul 
nu prea a avut rezonanță la cei ce 
trebuiau să ia măsurile necesare. Nu 
negăm necesitatea volumelor cu ca
re Ir tehnic, dar este bine să nu ul-

Iș acest sector, 
atractive, care 

păcate, am ră- 
doar cu promi- 
ale ziarului au

Um că popularizarea marilor sportivi 
cu cqre ne mindrim — și ei sinț fof /, 
te numeroși —, prezentarea succeselor 
românești in arena mondială consti
tuie un factor eclueativ de maximă 
importanță, știut fiind faptul că ma
joritatea cititorilor sînt tineri.

De aceea, notăm cu satisfacție ti
tlurile unor volume cum ar fi ; „Fi
guri ilustre ale sportului românesc", 
„Lia Manoliu", „30 de ani în șa", 
(F. Țopescu), ,.*■ . .
totdeauna... bărbați", „Scriitori 
și lumea sportului" (V. 
,,144 opo kilometri de fericire", 
giganților”. Lor le mai putem 
cu certitudine, că vor Întruni 
nea unui mare număr de cititori : 
„Oameni de seamă despre educație 
fizică Și sport", „Meciul Fischer — 
Spasski, pentru campionatul mondial 
de șah", „Istoricul campionatelor mon
diale de fotbal 1930—1974“, „C. M. do 
fotbal 1974", „Am fost antrenorul na
ționalei" (Angelo Niculeșcu), „Fotbal... 
în glumă" (C. Braun), „Victorie CU 
orice preț" (I. Tiriac), „Mexicanul" 
(j. London), „Ultima repriză" (P. Ochi- 
albi, pJ Henț), „Atletismul românesc",

Cîte vor apare cu siguranță ? Deo
camdată, teditura ne-a promis că vq 
face tot ce este posibil ca toate să 
vadă lumina tiparului. Nu ar fi rău, 
adăugăm noi, dacă, îh afara „Proiec
tului", ni s-ar oferi și cîteva surprize, 
mai ales că, după cîte sîntem infor
mați, rnanuscrise bine scrise și cu o 
tematică interesantă se află în aștep
tare de cîtăva vreme.

Emanuel FĂNTÂNEANU

„30 de ani in 
„Mușchetarii nu sini 

români 
Ludu), 

„Ringul 
adăuga, 
adeziu-

NICOLAE GHEORGHE, DUBLU CAMPION

închiderea stagiunii s-a efectuat in 
condiții specifice de iarnă. Totuși, in 
ansamblu, cele 7 alergări ale zilei au 
prilejuit dispute destul de interesan
te, la sfirșitul cărora clasamentele pro
fesioniștilor au căpătat configurațiile 
finale. Conform previziunilor- generate 
de ultimele reuniuni, la antrenori, ti
tlul a revenit lui Nicolae Gheorghe. 
Promovat antrenor în 1970, el a iz
butit astfel, într-un interval destul de 
scurt, să cucerească galoanele de cam
pion. Este Q performanță remarcabilă, 
la baza căreia au stat munca depusă 
pentru valoarea ascendentă a cailor 
și echilibrul perfect dintre compar
timentele efectivului, recoltînd 20 de 
victorii cu elementele vîrstnice și 12 
cu mînjii. La driveri, același Nicolae 
Gheorghe a reușit, grație victoriei re
purtate cu Partizan, să se desprindă 
de adversari și să cucerească' al doi
lea titlu de campion, reușind, cum 
s-ar spune, „marele event". Sincere 
felicitări 1 Dar asupra acestor clasa
mente vom reveni. într-unul din nu
merele viitoare. REZULTATE TEHNI
CE : cursa I : Hăulit (M. Ștefănescu), 
36,3 Manșeta simplu 4, ordinea 201 ; 
cursa a Il-a : Sonor (G. Grigore) 36,5, 
Hazaica simplu 2, event 16, ordinea 
15 ; c rsa a IlI-a : Disputa (D. To- 
duță) 33,9, Hultan, simplu 17, event 
43, ordinea 402 ; cursa a IV-a : Ve
randa (C. Anton) 29,4, Hatîr, simplu 
10, event 694, ordinea 108, triplueîști- 
gător închis ; cursa a V-a : Măcieș 
(Gh. Tănase) 30.5, Ornic, simplu 4. 
event 158, ordinea 85, triplucîștigător 
închis ; cursa a Vl-a : Viraj (M. Ste- 
fănescu) 30,3, Nuvela, Jeleu, simplu 
7, event 18, ordinea 27, triplucîștigător

312, ordinea triplă 301 ; cursa a VII-a : 
Partizan (N. Gheorghe) 34,8, Fundata, 
simplu 2. event 8, ordinea 12. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de lei 
28 426 și a fost cîștigat de 5 combina
ții a 6 cai. revenind fiecăreia cite 
2 892 lei. Report 14 216.

Niddy DUMITRESCU

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare clin pag l)

STRATUL DE ZĂPADĂ CREȘTE, 
ACTIVITATE BOGATĂ 

ÎN PERSPECTIVĂ

rleLa Brașov ninge abundent 
peste 24 de ore ! Zăpada văzută, 
ne alocuri viscolită, a incomodat 
vădit desfășurarea concursurilor 
de săniuțe și patinaj programate 
duminică în etapa pe asociație a 
„Cupei tineretului".

La Kîșr.ov. Sâcele, Zărnești, Fă
găraș, în zona Brunului ,chiar la 
Predeal au avut loc — totuși — 
întreceri de schi cu participarea a 
numeroși sportivi, deși nu peste 
tot condițiile d.e deșțășurare (și, 
mai ales, de vizibilitate) au fost 
propice.

Stratul gros de zăpadă depusă 
(la ora transmisiei noastre ninge 
în continuare) va face, însă, posi
bilă organizarea viitoarelor con
cursuri în condiții mult mai hune 
deeît în zilele trecute, cu atît maț 
mult cu cît la finele acestei șjjp- 
tămînl vor intra în prima etapă o- 
ficială de întrecere elevii școlilor 
generale, profesionale, liceelor de 
specialitate și de cultură generală, 
ca și studenții, care intră în va
canță Ia 21 decembrie.

Comisia de organizare din județul 
Brasov se întrunește în ședință de 
lucru luni dimineață și va stabili 
pe baza unui plan concret locurile 
de desfășurare 
schi, săniuțe 
toată perioada

la tenis de masă, șah, fotbal, bas
chet și cros. I-am urmărit cu aten
ție pe „pitjșii" Cristian Sabie și 
Mihai Craioveanu ți pe mai „răsă- 
riții" Ion Stoica, Giovanna Dancu, 
Cih. Murgraș și Maria Țrifulescu.

Am notat, jn scurtul nostru po
pas la școala nr. 180, și faptul că 
elevii din clasele mari își aduc a-

portul la buna desfășurare a con
fruntărilor. Iată și două exemple: 
Anca Ciortan, membră a echipei 
de handbal, și Ion Milca, rugbyst 
de performanță la Clubul sportiv 
școlar, ambii din anul III, sînt or
ganizatori și, cînd e nevoie— ar
bitri I

Dumitru NEGREA
200 DE SĂNII FĂRĂ... ZURGĂLĂI, LA HUNEDOARA

a întrecerilor de 
și patinaj pentru 
vacanței școlara

Carol GRUIA
IN DOUA UNITĂȚI DE ÎNVÂȚĂMÎNT ALE CAPITALEI

La Liceul de fizică și matemati
că „Aurel Vlaicu", o masă de te
nis și cîteva de șah erau înconju
rate de numeroși elevi, dornici să 
se numere printre participanții la 
„Cupa tineretului".

Am stat de vorbă aici cu șefa 
catedrei de educație fizică, prof. 
Marola Lovinescu, care ne-a rela
tat că pentru întrecerile competi
ției mai sus-amintite au fost stabi
liți, dintre elevi, responsabili cu 
organizarea. Am aflat astfel de la

elevii Dragos Berdilă și FJ. Stgn- 
culescu că la șah s-au înscris 64 
de concurenți, iar la tenis de masă 
96, dotați dovedindu-se a fi FI. 
Jurmă, St. Chilug, H. Petric, Ma
riana Matache și C. Laica.

Mare animație la Școala generală 
nr. 180, unde, atît cele două „să- 
lițe" de sport, cît și terenurile în 
aer liber, au foșt asaltate de elevii 
claselor IV—XI care, îndrumați de 
profesorii Leia Harko-Peltz și Vir
gil Ștefan, și-au măsurat forțele

într-un 
pe pîrtia 
raion nr. 
elevi djn 
șu|ui au 
concur? de săniuțe, C.M.E.F.S.. în 
colaborare cu celelalte organizații 
avînd atribuții în domeniul spor
tului, a asigurat un cadru excelent 
competiției, care s-a bucurat de

decor specific de iarnă, 
amenajată în noul micro
ti din Hunedoara, 200 de 
școlile generale ale ora- 
participat la un reușit

succes, fiind o certă promisiune 
că numărul concurențelor va 
te considerabil în viitor.

Cele mai rapide coborîri 
izbutit. : Ana Tărăbuță (cat. 
ani), Iuliana Lorent (11—14 
Lucian Onica (6—10 ani) 
Mazuru (11—14 ani).

creș-

le-au 
6—10 
ani), 

și Viorel

Ion VLAD
PROGRAME POLISPORTIVE IN JUDEȚUL ARGEȘ

Lipsa temporară a unor condiții 
prielnice desfășurării întrecerilor 
în sporturile de iarnă nu a redus 
doar la tenis de masă programul 
„Cupei 
sportive 
clauze

tineretului" în asociațiile 
argeșene. Potrivit unei 
prevăzute în regulament, 

organizatorii au alcătuit 
bogate în care au fost 
concursuri de șah, haltere, popice, 
lupte, judo și chiar și unele jocuri 
sportive. Ceea ce. fără îndoială, nu 
este rău, menținînd în atenție m.a-

agende 
incluse

rea competiție de masă cu carac
ter republican.

Asemenea manifestări polispor
tive au avut loc la asociațiile spor
tive Textila și Argeșeana, din Pi
tești, la școlile generale din Ste- 
fănești și Mărăcineni, ca și în alte 
localități urbano și rurale alo ju
dețului.

în așteptarea unei ierni adevă
rate, nu se stă la... gura sobei.

I. FEȚEANU



Turneul de handbal de la Rostock

StLECȚfONATA ROMÂNIEI SA CEASAT PE LOCUL S«
Ieri, in meciul final, România — R.D. Germană 13-20

ROSTOCK, 16 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru).

Evoluția palpitantă a campionatu
lui mondial de handbal feminin, în
cheiat sîmbătă la Belgrad, s-a simțit 
pregnant și aici, la Rostock, unde 
meciurile turneului internațional mas
culin au trezit un deosebit interes. 
Sălile in care s-au desfășurat parti
dele au cunoscut un și mai mare aflux 
de public din momentul în care s-a 
aflat despre senzaționala cădere a re
prezentativei feminine a R. D. Ger
mane.. Din acea clipă, spectatorii au 
dorit un singur lucru : o victorie în 
compensație a echipei masculine care 
evoluează în cadrul turneului de aici. 
Si nu exagerăm cînd spunem că un a- 
semenea succes avea să însemne mult, 
întrucît turneul de la Rostock a reu
șit să se ridice — așa cum subliniam, 
de altfel, și în relatările anterioare — 
la un nivel valoric deosebit de bun, 
toate formațiile aliniate la startul 
competiției dovedindu-se puternice, 
ambițioase și bine pregătite.

Chiar și formația Islandei, destul 
de puțin cunoscută în arena interna
țională, a lăsat o impresie excelentă, 
datorită jocului el decis, bine orientat 
tactic. O probă concludentă în acest 
sens a constituit-o chiar partida în

care handbaliștii islandezi au întîlnit 
reprezentativa României. Băieții noș
tri, detașîndu-se de adversari mai re
pede decit se așteptau (min. 11 : 5—2). 
au crezut că tot ce li se spusese des
pre selecționata Islandei, despre capa
citatea ei de luptă și vigoarea siste
mului defensiv, au fost numai ar
gumente ale antrenorilor, pentru a le 
determina mărirea atenției în joc. Din 
păcate, însă, handbaliștii români s-au 
înșelat de această dată, renunțînd pre
matur la luptă. Așa se face că în 
min. 15 Islanda obținea egalarea (6—6), 
iar peste alte zece minute se detașase 
la 3 gpfuri diferență (min. 25 : 12—9) ! 
A urmat — firesc — trezirea după 
„dușul cu apă rece", băieții noștri re- 
făcind handicapul și terminînd repri
za cu un punct avantaj (13—12) deși, 
trebuie să amintim, Kicsid fusese e- 
liminat pe două minute. Rezultatul 
final al partidei este cunoscut (21—20 
în favoarea României), dar ne-am o- 
prit asupra acestui meci pentru a do
vedi cit mai clar cititorilor că fiecare 
formație participantă la turneu și-a 
apărat șansele cu o dîrzenie maximă.

Formația R. D. Germane, care s-a 
dovedit a fi cea mai proaspătă echipă 
din competiție, a întrecut Cehoslovacia 
cu 16—14. Gazdele au beneficiat, însă,

de considerabilul avantaj al terenului 
propriu, care nu poate eclipsa, totuși, 
valoarea manifestată de jucători în 
fazele de atac. Deși Ganschow a fost 
supravegheat sever — om la om — 
Bohme și Hildebrand au știut să-l 
suplinească excelent, punctînd spec
taculos.

Duminică seară, partida decisivă 
dintre echipele României și R.' D. 
Germane nu a oferit spectacolul pe 
care-1 aștepta publicul. Handbaliștii 
români au evoluat destul de slab (ca, 
de altfel, în tot turneul), nereușind 
în nici un moment să pericliteze suc
cesul formației țării gazdă, care a 
ciștigat cu 20—13 (8—6). Au înscris 
Birtalan 5. Dan Marin 3. Voina 2, 
Bota, Tudosie, Stockl pentru Româ
nia. respectiv Rost 7. Lackenmacher, 
4. Kăhlert 3, Ganschow 2, Bohme, En
gel. Schmidt, Peitzsch.

Alte rezultate : Cehoslovacia — 
R. D. Germană II 19—15 (12—7), Un
garia — Islanda 24—21 (10—10).

Clasament final : 1. R. D. GER
MANA 1) p, 2. România 8 p, 3. Ceho
slovacia 5 p, 4. Ungaria 4 p, 5. R. D. 
Germană II 2 p, 6. Islanda 1 p.

Călin ANTONESCU

IN IERARHIA HANDBALULUI MONDIAL FEMININ
ROMÂNIA OCUPA ACUM 0 POZIȚIE PRESTIGIOASA

[Urmare din pag. 1)

slavă, reprezentativa României șl-a 
petrecut zilele de odihnă în călăto
rii obositoare (de la 6 Ia 15 ore), i- 
rosind timp prețios prin diferite
gări. Tn fine, după părerea noastră, 
șansele fetelor noastre ar fi rămas 

. intacte dacă ele ar fi rezistat ace- 
itli șoc puternic din repriza a doua 

C a finalei (min. 26—38), dacă meca- 
ț nismul sistemului defensiv s-ar fi 
’ dovedit la fel de greu de străpuns 
f ca în jocurile anterioare, sau dacă 

linia de la 9 metri ar fi dovedit 
o eficacitate asemănătoare celei din 

■ Partida cu Ungaria. Si a mai fost 
^puțină neșansă : în prima repriză, 
[trei șuturi fulgerătoare ale handba- 
Hi stei or noastre au zguduit barele 
rporții Iul ' Istvanovicl și de fiecare 
[dată mingea a ajuns în brațele ad- 
i versarelor, care au declanșat con
traatacuri necruțătoare.

In sprijinul celor afirmate mal 
sus, concluzii succinte, care sint de
parte de a epuiza problemele ridi
cate de acest al V-lea C.M., vă vom 
oferi șl cîteva declarații sugestive i 

Antrenorul emerit Constantin 
Popescu i

„Sint mulțumit de performanța 
realizată de echipa noastră, dar tare 
aș. fi vrut ca ea să se claseze pe 
primul loc. O defecțiune a meca
nismului apărării și imposibilitatea 
Simonei Arghir de a-și materializa 
forja de șut in partida finală ne-au 
privat de marea satisfacție, sau în 
orice caz de o înfrîngere la limită. 
In plus — neșansa accidentelor, pe 
care nu le-am putut evita".

Vilim Ticici, antrenorul principal 
al noii campioane mondiale : ~
sider că am meritat să 
primul 
dificilă 
primul 
pe cele 
această 
niei și ______ _______ _ .____ __ _
am întîlnit o echipă care a luptat 
cu mare ambiție, a încercat totul 
pentru a se impune; fetele noastre 
au fost însă mai hotărîte, iar pu
blicul Ie-a purtat pur și simplu 
spre victorie. Vreau să subliniez că 
forma excepțională a lui Antici, 
inteligența Mărci Torti și reflexele 
Zdenkăi Istavnovici au fost 
ve în obținerea succesului".

Paul Ovdal (Danemarca), 
din arbitrii finalei : „Felicit

le echipe pentru modul sportiv în 
care și-au disputat șansele, pentru 

! au luptat pen-

„Con- 
_ obținem

loc în această neașteptat de 
competiție. Și aceasta, in 

rind, pentru că am învins 
mai valoroase adversare la 
oră, reprezentativele Româ- 
Uniunii Sovietice. în finală.

ardoarea cu care 
tru fiecare minge. Echipa Iugosla
viei a meritat victoria, iar cea a 
României se poate mindri că nu a 
cedat Ia. această ediție decît repre
zentativei țării gazdă, care a deve
nit și campioană mondială. Din for
mația română mi-au plăcut, pen
tru evoluția din finală, Cristina Pe
trovici și Doina Co.jocaru".

Firește, despre acest pasionant 
campionat mondial sint multe de 
scris. Despre cauzele care au dus 
la răsturnarea ierarhiei, despre u- 
nele noutăți pe mai multe planuri 
oferite de echipele participante, în 
numerele noastre viitoare. Și mai 
cu seamă despre întărirea poziției 
echipei României în handbalul mon
dial prin măsuri adecvate și în vii
tor.

Echipa țării noastre se reîntoarce 
!n Capitală luni dimineața.

deciși'

unul 
ambe-

„Cupa Petrolul** la arme cu aer comprimat

ȘTIRI DIN HANDBALUL INTERNAJIONAL
Disputat Ia Winterthur, meciul dintre 
echipele^ masculine de handbal ale Olan- 

(preliminariile campiona- 
s-a încheiat cu scprul de 
favoarea jucătorilor olan- 
acestei înfrîngeri, echipa 

Jl.i competiție.

dei și Elveției 
tulul mondial) 
16—13 (9—7) în 
dezi. In urma 
elvețiană este

DINAMO $1 STEAUA

eliminată din*

★
în cadrul pregătirilor pentru 
culin de handbal, programat____ ___
în R. D. Germană, selecționata Suediei 
Întreprinde In prezent un turneu în Ca
nada. In primul joc, handbaliștii sue
dezi au întîlnit la Montreal reprezenta
tiva Canadei, pe care au învins-o cu sco
rul de 26—11 (11—7). Partida revanșă
dintre cele două echipe s-a disputat la 
Toronto șl s-a Încheiat cu scorul de 
30—14 (13—3) în favoarea formației sue
deze, din rîndul căreia s-au evidențiat 
Thomas Persson (3 goluri), Johan Fisch- 
erstrom (5 goluri), Biome Andersson și 
Berth Soderberg................... . . ..

C.M. mas- 
anul viitor

INTILNIRI INTERNAȚIONALE DE LUPTE
La Botoșani, în 

„Mihail Eminescu", 
vanșa întîlhirii internaționale 
lupte greco-romane dintre selecțio
natele României și R.S.F.S. Rusă, 
care s-a încheiat la egalitate, 4—4 
(în prima reuniune, la Rădăuți, 
scorul a fost 4,5—4,5). Iubitorii 
sportului din Botoșani au umplut 
pînă la refuz sala, urmărind un

sala teatrului 
a avut Ioc re

de

sportiv inedit pentru ei. 
au fost de un bun nivel

spectacol 
Meciurile 
tehnic. Victoriile românilor au fost 
obținute de C. Alexandru (cat. 48 
kg), N. Gingă (52 kg), N. Mihai 
(74 kg) și N. Martinescu (100 kg). 
Din .formația sovietică o frumoasă 
impresie au lăsat V. Sumakov (52 
kg) și G. Ermușin.

T. UNGUREANU — coresp.

QUARRY, SHAVERS
SAU NORTON?

NEW YORK (Agerpres). — Di- 
recția arenei „Madison Square 
Garden" din New York a anunțat 
că șalangerul pentru titlul mondial 
la categoria grea, viitorul adversar 
al campionului lumii George Fo
reman, va fi ales dintre boxerii 
Jerry Quarry, Ernie Shavers și Ken 
Norton.

Pe ringul celebrei arene new- 
yorkeze este programat meciul din
tre Shavers și Quarry, o primă se
mifinală oficială pentru desemna
rea unui șalanger.

NOU RECORD MONDIAL
LA HALTERE

ML’NCHEN, 16 (Agerpres). — 
Halterofilul _ vest-german Rudolf 

, un 
nou record mondial la categoria 
super-grea, stilul smuls, cu perfor
manța de 183 kg. Vechiul record, 
deținut de belgianul Serge Reding, 
era de 182,500 kg.

Halterofilul
Mang a stabilit, la Miinchen,

CICLISMUL Șl... CARBURANȚII
ROMA (Agerpres). — Criza de 

carburanți nu va influența buna 
desfășurare a competițiilor inter
naționale de ciclism din Italia în 
cadrul , unei ședințe a federației ita
liene, Adriano Rodoni, președintele 
acestui for, a declarat că automo
bilele care vor face parte din ca
ravanele ce vor urmări cursele vor 
fi aprovizionate normal. în ceea 
ce privește cursele interne pe șo
sea se studiază posibilitatea ca a- 
cestea să aibă loc pe circuit.

BOXERUL ANGHEL IANCU ÎN FINALA
TURNEULUI DE LA LENINGRAD

Formația de lupte libere S. C. 
Leipzig (R. D. Germană) a evoluat 
la Galați, în compania echipei Du
nărea din localitate. După întreceri 
spectaculoase, scorul a rămas ne- 
decis, 4,5—4,5. Din păcate, rezulta
tele unor meciuri au fost viciate 
de arbitrajul slab al lui Gh. Con
du (Galați) și J. Wischman.n (Leip
zig). Victoriile gălățenilor au fost 
realizate de Neagu, Presură, Bu
cea® și Burgaza..

LENINGRAD. 16 (Agerpres). — 
Turneul internațional de box de la 
Leningrad a continuat cu a doua 
gală a semifinalelor. In limitele ca
tegoriei grea, pugilistul român An- 
ghel Iancu l-a învins la puncte pe 
Serghei Nazarov (U.R.S.S.). în fi
nală, A. Iancu îl va întîlni pe bo
xerul sovietic Serghei Plisov. La 
categoria cocoș, finala va opune 
pe francezul Aldo Cosentino și cu
banezul Albertino Perez. în semi
finale, Cosentino l-a întrecut la

puncte pe Mihail Stiopin (U.R.S.S.), 
iar pugilistul din Cuba a ciștigat 
în fața lui Viktor Kalașnikov 
(U.R.S.S.). Finlandezul Kalevi Ma- 
riamma și sovieticul Nikolai Zolo
tuhin se vor întîlni în finala ca
tegoriei semiușoară. Primul l-a în
vins la puncte pe Anosov (U.R.S.S.), 
în timp ce Zolotuhin a dispus prin 
k.o. tehnic de Iuri Hladikov. La 
categoria semigrea. Vladimir Efi
mov (U.R.S.S.) a ciștigat prin k.o. 
în repriza a 2-a meciul cu Milan 
Repimov (Bulgaria).

TURNEUL INTERNATIONAL
T. SIRIOPOL — coresp.

de a doua partidă, la 
formația Progresul, S. C. 
obținut un al doilea re- 
egalitate, 4—4. Cele mai

în cea 
Brăila, cu 
Leipzig a 
zultat de 
interesante meciuri le-au susținut 
A. Neagu (b. tuș Gudmeisser), V. 
Cioacă (b. tuș Schreiter), V. Iorga 
(b. p. Nieschke) și St. Nicu (b. tuș 
Alberth).

VRNJACKA BANJA

D. CRIST A CHE — coresp.

(Ager-

DE SAH DE LA»
VRNJACKA BANJA, 16 

pres). — Partidele din penultima
rundă a Cupei campioanelor euro
pene de șah s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate : Lyșsi — Kuș
nir 0:—1 ; Krumova — VerSczl 
0—1 ; Stadler — Pihailici remiză ; 
Braunlin — Angelleri 1—0. Restul 
partidelor s-au întrerupt. Maia 
Ranniku are un pion în plus în 
partida cu Baumstark. înaintea ul-

time! runde și a disputării parti
delor întrerupte, în clasament con
duce Alia Kușnir (U.R.S.S.) cu UVs 
puncte, urmată de Veroczi (Unga
ria) 8‘/3 puncte, Baumstark (Româ
nia) 7»/s puncte (1), Vokralova (Ce
hoslovacia) 6!/2 puncte (1), Ranniku 
(U.R.S.S.) 6 puncte (2), Stadler (Iu
goslavia) 51/’ puncte (1), Pihailicl 
(Iugoslavia) 4*/2 puncte (2) etc.

DE PE PiSTELE DE GHEAȚA Șl DE ZĂPADĂ
Selecționata se- 

pe gheață a 
turneu în Ca- 
formația Gray- 
învins-o cu sco-

MONTREAL. — 
cundă de hochei 
U.R.S.S., aflată în 
nada, a jucat cu 
hounds, pe care a
rul de 11—1 (3—1. 5—1, 3—0). Cel 
mai bun. jucător de pe teren a fost 
Lobanov, care a înscris trei goluri.

VARȘOVIA. — In localitatea po
loneză Nowy Târg s-a desfășurat 
întilnirea internațională de . hochei 
pe gheață dintre selecționatele de 
tineret ale Cehoslovaciei și Polo
niei. Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 11—1 (5—0, 3—1. 3—0).

HELSINKI. — Echipa de hochei 
pe gheață London Lions, în care 
activează și jucători canadieni și 
suedezi, și-a început turneul în Fin
landa, jucînd cu formația T.P.S. 
Turku. Victoria a revenit gazde-

V»

lor cu scorul de 8—2 
golurile 
Heorkkoe

Samuli și

(6—1, 0—1, 
înscrise de

(2), Repo, 
Viljanen.

2—0), prin
Reuiee (2),
Koskilahti,
Punctele oaspeților au fost realizate 
de Bibeau și McCann.

Crystal Mountain din apropiere de 
Washington. Antrenorul echipei 
masculine pentru Cupa Mondială, 
Wayne Henderson, a anunțat 
selecționat pe Bob Cochran, 
Currier, Graig Corder

că a 
Dave 
Mike

ediții a tradiționalei competiții

AGENDA SÂPTĂMÎNII
17—18 FOTBAL Ultimele partide ale turneului preliminar C.M. 

de la Port au Prince (Haiti).
17—23 „Cupa Atlanticului” pentru selecționate de juni

ori, la Las Palmas.
18-19 SCHI Probe de coborîre și slalom uriaș (femei), în 

cadrul Cupei mondiale, la Zell am See (Austria).

19 FOTBAL Grecia — Iugoslavia, în preliminariile C.M. (gru
pa a vn-a europeană), la Atena, Feyenoord — 
Standard Li£ge (meci restanță în turul III al ; 
Cupei U.E.F.A.). la Rotterdam; Brazilia — Selec
ționata mondială (meci de sărbătorire a lui 
Garrincha), la Rio de Janeiro.

20—-22 SCHI Probe de coborîre șl slalom. In cadrul Cupei 
Europei, la Pila (Italia) — femei și la Sportinia 
(Italia) — bărbați.

21—23 TENIS Meci Australia — S.U.A. (selecționate feminine), 
pentru „Cupa Bonne Bell'*, la Sydney.

22 SCHI Coborîre bărbați, în Cupa mondială, la Dacli- 
stein (Austria).

22— 1 TENIS Campionatele internaționale ale Australiei, la 
Melbourne.

23 FOTBAL Maroc — Zair. în preliminariile C.M. (turneul 
final al zonei africane), la Tetuan.

(ambii cite 4 goluri).

spanioli.

★
cadrul preliminariilor 
s-au întîlnit selecționa-

★
de handbal (juniori) ale 

Si R.D. Germane s-au în- 
joc amical in localitatea

Selecționatele
Cehoslovaciei
tilnit Intr-un . . . _
cehoslovaca Heb. Oaspeții au terminat 
Învingători la limită: 8—7 (4—3).

La Lisabona, tn 
C.M. de handbal, 
tele masculine ale Portugaliei și Spaniei 
Victoria a revenit cu scorul de 14—9 (9—7) 
handbaliștllor

AU DOMINAT COMPETIȚIA

Dan Iuga (Dinamo) câștigătorul probei de pistol

Corespondență specială pentru ,,Sportul*

ECHIPA IUGOSLAVIEI ÎNAINTEA ULTIMULUI

trei zile de întreceri, 
la Ploiești cea de a 
„Cupei Petrolul" la tir

Ieri, după 
:-a încheiat 
l-a ediția a 
u aer comprimat. Competiția s-a 
lucurat de un succes deplin, dato- 
ită faptului^ că a fost programată 
u o săptămînă înaintea campiona- 
elor naționale și astfel toți frun
ții tirului nostru au putut să-și 
erifice pregătirea în condiții de 
oncuns. Totodată, o serie de spor- 
vi, în special juniorii, au obținut 
szultate valoroase, din care se de- 
țșează noul record național la 
istol (386 p) al Iui Liviu Stan de 
i Steaua. Valoarea competiției a 
-escut și prin faptul că printre 
meurenți se aflau o parte dintre 
si mai buni țintași polonezi, invi
ți ai clubului Petrolul, dintre 
ire cîțiva s-au aflat printre pro- 
goniști.
O luptă pasionantă s-a dat, în 
■imul rînd, între fruntași, deoarece 
lupa Petrolul" reprezintă a doua 
lecție în vederea alcătuirii lotu- 
’.or pentru campionatele europene 
n luna februarie. Unii dintre ei, 

de pildă Dan Iuga. cîștigătorul 
ncursului de pistol, junioara Du- 
itra Matei, a doua la pușcă (dar 

egalitate de puncte cu primul 
isat) și Liviu Stan, despre care 
1 amintit mai sus, au acum mari 
ase de a face parte din lot.
La proba de pușcă, atît seniorii 

și senioarele, au avut o evolu- 
mai slabă, rezultatele lor 
valoare medie, chiar și pe 

ern.
Funiorii, prezenți în număr 
întreceri (80 de băieți și 
constituit punctul forte al ac- 

ilei ediții a „Cupei Petrolul", 
lîngă cifrele mari pe care le-au 

cris unii dintre ei în palmares, 
au dat și o luptă strînsă pentru 
:erirea trofeului. Favorită nr. 1, 
mitra Matei a încheiat concursul

cu 379 p, și cînd toată lumea o 
considera cîștigătoare a apărut pe 
tabela rezultatelor un punctaj si
milar, cel al lui Sorin Cucu. De
partajarea nu s-a putut face nici 
prin valoarea ultimelor 10 focuri, 
deoarece egalitatea persista, 97—97 
p. S. Cucu avînd însă la penultima 
„decadă" un punctaj mai bun, 95 
față de 94 ale Dumitrei Matei, a 
cucerit trofeul.

REZULTATE TEHNICE 
toi 40 „diabolouri” 
D. Iuga (Dinamo) 381 p, 
Stachursky (Polonia) 382 p, 3. M. 
Teodor 378 p, 4. N. Ciotloș 377 p, 
5. Al. Gered 376 p, 6. V. Atanasiu
374 p (toți de la Steaua) ; se
nioare : 1. Anișoara Matei (Dinamo)
375 p, 2. Ana Butu (Olimpia) 369 p,
3. Silvia Kaposztai (U.T.A.) 369 p,
4. Olivia Demetriade (Dinamo) 359 

5. Anyela Monko (Polonia) 355
juniori :

fiind 
plan

mare 
fete),

pis- 
seniori: 1.

2. R.

p.
p : juniori : 1. L. Stan (Steaua)
386 p. — nou record republican, 
2. M. Trușcă (Steaua) 375 p, 3. T. 
Sikorsky (Polonia) 374 p, 4. T. 
Koszcziewicz (Polonia) 373 p, 5. I. 
Andrei (Steaua) 371 p, 6. D. Vinț 
(Steaua) 369 p. Pușcă — seniori : 
1. Gh. Vlădan (Steaua) 381 p, 2. 
St. Marucha (Polonia) 380 p, 3. I. 
Codreanu 379 p, 4. T. Coldea 379 p 
(ambii de la Steaua). 5. St. Caban 
(Dinamo) 379 p, 6. I. Trăscăveanu 
(Steaua) 376 p : senioare : 1. Mela
nia Petrescu 375 p, 2. Veronica 
Stroe 372 p, 3. Mariana Feodot 
370 p, 4. Marina Tomescu 368 p 
(toate de la 
Soare (I.E.F.S.) 
S. Cucji 379 p 
tra Matei 379
Lozinska (Polonia) 372 p, 4. R. Ni- 
colescu (Petrolul) 371 p — record 
personal, 5. Vasilica Manea (Unirea 
Focșani) 370 p.

Dinamo), 5. Ioana 
359 p ; juniori : 1.
(97—95), 2. Dumi- 

p (97—94), 3. Iren

T. RABȘAN

Agitată, foarte agitată această toam
nă tîrzie în fotbalul iugoslav. Selec
ționerul Vujadin Boșkov, nemulțumit 
că federația de specialitate a format 
o comisie (din care inițial făcea parte 
și Boșkov), care urma să se ocupe de 
pregătirea echipei naționale pentru 
ultimul joc (19 decembrie cu Grecia), 
și-a prezentat demisia. In felul acesta 
al 11-lea selecționer 
viei de după război 
cîrma „naționalei".

Cu toate acestea, 
nerilor — formată din antrenorii Mil- 
janici, Ivici, Rebat, Ribar și Cirici — 
și-a pregătit planul de sarcini care a 
fost pus imediat în aplicare, selecționa- 
bilii afîndu-se încă de la 3 decembrie 
la Split pentru. a se pregăti în vede
rea ultimului joc al grupei. Din lot 
fac parte : Măriei, Bajevici, Vlădici 
(Velej), Vaheț (Dinamo), C. Pctrovici, 
V. Petrovici, Boghicevici, Pavlovici, 
Kerasi. Aeimovici. Iovanovici (St. 
roșie), Holțer, Surjak, Jerkovici, Oblak 
(Hajduk), Spasevski (Vardar), Popi- 
voba, Amerșek (Olimpija), Antici, 
Bjekovici (Partizan). Lor li s-au ală
turat de curînd Gealei, Paunovici și 
Musemici și se așteaptă avizul clubu
lui francez Troyes pentru Ilija Pet- 
kovici. Din păcate. Bukal (Standard 
Liege), chemat și el. nu va putea răs
punde solicitării, fiind grav acciden
tat. Privind lista candidaților, obser
văm că. intr-adevăr, la Split s-au a- 
dunat cei mai buni fotbaliști iugoslavi, 
întreținînd astfel speranța iubitorilor 
de fotbal care cred că și în ceasul al 
12-lea se mai poate face ceva (victoria 
la 2 sau mai multe goluri difetență).

Cei mai pesimiști amatori de fotbal 
din Iugoslavia susțin însă, cu amă
răciune, că fotbalul iugoslav nu va 
fi prezent, pentru a treia oară con
secutiv, la faza finală a campionatului 
mondial. Pentru turneul final din 
1974, aproape toate șansele de cali
ficare în grupa a VlT-a preliminară, 
le au jucătorii spanioli, deși ei nu au 
învins Iugoslavia în nici unul din 
cele două meciuri.

La Las Palmas, meciul s-a terminat 
2—2, iar la 21 octombrie, la Zagreb,

unic al Iugosla- 
s-a retras de la

comisia selecțio-

iugoslavii nu au reușit să marcheze 
nici un gol, meciul incheindu-se 0—0.

Cine a văzut aceste meciuri, și-a 
putut da seama că iugoslavii au pier
dut ocazia de a se califica în meciul 
de la Las Palmas. La 2—1, în min. 
89. jucătorii spanioli au egalat dintr-o 
acțiune care nu se arăta deloc peri
culoasă. La înscrierea golului, o mare 
parte de vină a avut-o și, pină atunci, 
fenomenalul Măriei, portarul iugoslav. 
La Zagreb, dorința iugoslavilor de a 
hotărî soarta calificării în favoarea

a fost prea mare, prea fierbinte 
a... ars pînă la sfirșit.

lor 
și ea

Și iată că, acum, cei ce vor hotărî 
cine va participa din grupa a Vll-a 
europeană la campionatul mondial '74 
sint jucătorii greci. Pentru calificare, 
iugoslavii au nevoie de o victorie la 
trei goluri diferență. La o victorie de 
numai două goluri ei au șansa unui 
al treilea meci, de baraj, cu echipa 
Spaniei.

CAMPIONATE...
ANGLIA; LEEDS UNITED

7 PUNCTE AVANS I

în .etapa a 20-a a campionatului 
de fotbal al Angliei au fost înre
gistrate rezultatele : Leeds — Chel
sea 2—1 ; Birmingham — 
Ham United 3—1 ; Burnley 
senal 2—1 : Everton — Sheffield 
I—1 : Norwich — Liverpool 1—1 ; 
Wolverhampton — Stoke 3—2 ;
Manchester City — Tottenham 2—0. 
Celelalte meciuri au fost aminate.

Clasament : 
Liverpool 27 
un meci mai 
ton 23 p etc.

ITALIA : iN FRUNTE — TREI 
ECHIPE LA EGALITATE

BOLOGNA, 16 (prin telex, de Ia 
corespondentul nostru». Etapa 
IX-a a campionatului a furnizat 
cîteva rezultate neașteptate, care 
au schimbat configurația clasa
mentului, în special in ce privește 
poziția formațiilor fruntașe. Astfel, 
fostul lider Napoli a pierdut la li
mită partida de la Roma, Juven
tus a terminat la egalitate pe teren

2—1 : 
Norwich

West 
• Ar-

1. Leeds 34 p; 2, 
p : 3. Burnley 26 p
puțin jucat ; 4. Ever-

a

DUȘAN BUG AR IN 
IVO GORAN

Proba dc slalom uriaș a celei de a 19-a
„Criteriul primei zăpezi" de la Val d’Isere a adus victoria austriacului 
Hans Hinterseer, încadrat (in imagine) de italienii Helmut Schmalzl (lo
cul 2) și Piero Gros (3) Telefoto : A.P.-AGERPRES

MONTREAL. — Selecționata de 
hochei pe gheață (tineret) a Fin
landei și-a început turneul în Ca
nada, jucînd la Thunder Bay (On
tario) cu formația de tineret a o- 
rașului. Hocheiștii finlandezi au ter
minat învingători cu scorul de 9—1 
(3—0, 2—1, 4—0).

WASHINGTON. — Timp de 12 
zile, schiorii selecționați în echipa 
S.U.A. și-au continuat pregătirile 
în stațiunea de sporturi de iarnă

Lafferty. Tom Kelly, care se ocupă 
cu pregătirile echipei feminine, a 
alcătuit
Barbara 
Cochran, 
Poulsen.

PARIS. ___ _____ ________ _
ției internaționale de schi, Marc 
Hodler, președintele Comitetului 
alpin, Honore Bonnet, și președin
tele Comitetului Cupei mondiale. 
Serge Lang, au ținut Ia Val d’Isere 
o conferință de presă pentru a cla
rifica problema „bonificației" 
(puncte duble concurenților care 
se clasează în primii 10 la coborîre. 
slalom special sau slalom uriaș) a- 
cordate în Cupa mondială.

următoarea formație. 
Ann Cochran, Marilyn. 
Cindy Nelson și Sandra

Președintele Federa-

TELEX

Liubojevici 1—0; 
remiză.

ultima rundă: 
Tukmakov — 
Hort remiză; 
Andersson — 
— Furman

concurs de înot desfă- 
multipia recordmană

Cu prilejul unui
șurat la Berlin. ____
mondială Kornelia Ender a ciștigat proba 
de 100 m liber cu un rezultat excelent: 
58,98. Angela Franke a terminat învin
gătoare în proba de 400 m mixt cu timpul 
de 5:06,40, iar Andrea Hubner a fost cro
nometrată în proba de 200 m mixt cu 
2:26,28.

Turneul Internațional de șah dc la Ma- 
dnd a fost c.ștlgat de marele maestru 
sovietic Anatoli Karpov, care a totalizat 
Il-Puncte din 15 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat in ordine: Tukma
kov (U.R.S.S.) lO’/aP, Furman (U.R.S.S.) 
10 p, Hort (Cehoslovacia) și Uhlmann 
(R.D.G.) cite O'/i p, fiecare, Andersson 
(Suedia) și Portisch (Ungaria) 9 p. Brow
ne (Australia) și Liubojevici (Iugoslavia) 
8Y2 p etc. Rezultatele din "
Karpov — Pianinei 1—0; 
Bellon 1—0; uhlmann — 
Panno — Browne remiză;

~; Portisch

Boghicevici — cel mai bun fotbalist 
iugoslav în 1973

CAMPIONATE...

La Dortmund, în meci tur pentru sfer
turile de finală ale „Cupei campionilor 
europeni** la handbal masculin, echipa 
vest-germană Vfl Gummersbach 
trecut cu scorul de 22—14 
ț.S.K.a. Moscova. Jocul 
loc la 21 decembrie.

a In-
(12—5) formația 
retur va avea

propriu cu modesta formație din 
Cesena, iar Bologna, care după o 
reușită serie de victorii (ultima 
realizată miercuri în Cupa Italiei 
cu I—0 în meciul cu Isan) nu a 
reușit decît un egal cu Torino, în 
întilnirea susținută pe teren pro
priu. Oricum. însă, egalul realizat 
de Bologna este merituos, dacă ți
nem seamă că 
conduceau eu 
ma a realizat 
la Vicenza, în 
întoarce acasă 
un valoros punct obținut în me
ciul cu Sampdoria.

Iată rezultatele și autorii 
rilor : Bologna — Torino

Ia pauză torinezii 
2—0. Formația Ro- 
o prețioasă victorie 
timp ce Cagliari se 
de la Genova cu

golu- 
2_ 2

(Graziani și Salvador! pentru oas
peți, respectiv Savoldi din 11 m și 
Massimelli) ; Fiorentina — Inter- 
nazionale 1—0 (Guerini) ; Foggia — 
Genoa 1—-0 (Valente) ; Juventus 
Torino — Cesena 2—2 (Brignani si 
Festa pentru Cesena, Be-tega și A- 
nastași pentru gazde) : Lanerossi 
Vicenza — Roma 0—1 (Cappelli- 
ni) ; Lazio — Napoli 1—0 (China
glia); Milan — Verona 2—1 (Banetti 
și Bergamaschi, respectiv Busatta); 
Sampdoria — Cagliari 1—1 (Riva

pentru Cagliari, respectiv Lippi), 
în clasament trei echipe se află 

în frunte la egalitate de puncte: 
Juventus, Napoli și Lazio au 
13 puncte. Ele sint urmate de 
rentina cu 12 p. Foggia 11 p. 
logna, Inter și Milan cîte 10 
Torino și Cesena cite 8 p.

în clasamentul golgeterilor 
ația a rămas neschimbată. i 
duce Boninsegna 
urmat de Cuccureddu 

7 g), Chinaglia 
(Cagliari), cîte 6 
lan, 5 g), Pulici 
(Nanoli), Luppi

Savoldi (ambii de
Bettega (Juventusi cu cîte 4 g.

CESARE TRENTINI

cîte
Fio-
Bo-

P,

La Montevideo în meciul 
de tenis ale Braziliei și__ ____________
Africane, contînd pentru zona americană 
a Cupei Davis, după ziua a doua con
duc tenismanii sud-africani cu scorul de 
3—0. în proba de dublu, Bob Hewitt și 
Frew MacMillan au învins cu 6—0, 6—0. 
6—1 perechea Koch — Mandarino. Cali
ficată în urma acestui rezultat, echipa 
U.S.A. va întîlni în etapa următoare for
mația Ecuadorului.

dintre echipele 
Republicii Sud

și 
Și

situ- 
Con- 

(Inter cu 9 «.), 
(Juventus, 

(Lazio) si Riva 
g, Chiarugi (Mi- 
(Torino), Clerici 
(Verona), Landini 

la Bologna)

FOTBALIȘTII SOVIETICI IN BRAZILIA
RIO DE JANEIRO,

pres). — Se'ecționata cluburilor de 
fotbal din U.R.S.S., aflată în tur
neu în America de Sud, a întîlnit, 
la Campo Grande, o selecționată 
locală. Partida s-a terminat cu 
scorul de 2—0 (0—0) în favoarea 
gazdelor.

16 (Ager-

Selecționata masculină de handbal a 
Suediei și-a încenut turneul în S.U.A., 
jucînd, la New York. în compania for
mației țării gazdă. Handbaliștii suedezi 
au terminat învingători cu scorul de 
20—13 ..........(10-4).

4 500 de spectatori au 
meciul profesionist de

urmărit la 
box dintre 

categoria 
Orsolics și 
După 10

Peste
Viena
fost campion al Europei la 
semimijlocie. austriacul Hans 
americanul Manuel Gonzales__
reprize spectaculoase. Orsolics a primit 
decizia la puncte, demonstrînd o form A 
excelentă

La Tirana se desfășoară în prezent tur
neul final al campionatului național mas
culin de șah, competiție care reunește 
18 jucători din diverse regiuni ale țării 
După disputarea a șase runde, pe primul 
loc în clasament se află campionul de 
anul trecut, V Adhami. cu 51/».

La Bruxelles s-a desfășurat întilnirea 
internațională de judo dintre reprezen
tativele Angliei și Belgiei. Sportivii en
glezi au obținut victoria ev sobrul de 
5—0. Meciul dintre selecționatele de ju
niori ale celor două țări a fost ciștigat 
cu 3—2 de oaspeți.
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PROBLEME VECHI Șl NOI
ALE ACTIVITĂȚII

DE ARBITRAJ
Ce s-a discutat in consfătuirea de ieri dimineața 

a „cavalerilor fluierului" ?

CE V-AȚI PROPUS? CE AȚI REALIZAT?
(Urmare din pag. 1)

IN TIMP CE LA HERCULANE
Dqt fiind că fotbaliștii au luat drumul Herculanelor 

Felix, Infirmind ideea că fotbalul ar fi o simplă 
după-amiază, să părăsim puțin gazonul înghețat și 

se întîmplă în juryl lui, în aceste zile de vacanță.
Capul de afiș al acestor zile de iarnă este deținut

■ ■■

și al Băilor 
distracție de 
să vedem ce

Unii dintre principalii „acțori" 
ai gazonului — în orice caz, cei 
care Sfirnese cele mai aprinse dis
cuții, și esie vorba, firește, de ar
bitri — au avut ieri dimineață, îți 
sala Petrol și Gaze, obișnuita con
sfătuire de după încheierea sezo
nului, pentru a analiza principa
lele aspecte legate de arbitrajele 
din turul — • • • • 
pentru a 
prestare a 
în returul

Cum spuneam, convocarea 
astfel de ședințe a devenit 
țională în activitatea F.R.F. 
Colegifllui central și ea se impunea 
cu atît mai mult după schimbările 
intervenite în structura organiza
torică divizionară, schimbări care 
au dus și la o lărgire a activității 
de arbitraj, la folosirea unor noi 
cadre în această activitate dificilă.

La Consfătuire au participat ar
bitrii din lotul A — dar analiza 
a mers mult mai departe —, pre
ședinții consiliilor județene de ar
bitraj și responsabilii tehnici ai a- 
cestor organisme. Punctul de ple
care pentru discuții l-a constituit 
referatul prezentat în numele Co
legiului central al arbitrilor de că
tre unul dintre membrii lui, Vla
dimir Grosu. A fast un referat în 
care s-a insistat mai puțin asupra 
realizărilor, vorbindu-se, în schimb, 
pe larg — și direct — despre cele 
mai importante lipsuri ale arbitra
jelor, în turul campionatului. A- 
ceste lipsuri n-au fost privite în 
ansamblu, ci, căutîndu-se cauzele 
lor, s-a • tras concluzia că, în timp 
ce unele se (jatoreșc pregătirii fi
zice neeorespiinzătoare a unor ar
bitri, altele și-au avut izvorul în 
slaba pregătire tehnică a unor „ca
valeri ai fluierului", după cum o 
a treia 
nut de 
curajul 
curaj a

Spațiul nu ne permite să ne 
prim asupra tuturoi' cazurilor 
mintite în referat, mai ales că ele 
nu sînt luate numai din lumea Di
viziei A, ci vizează și foarte multe 
arbitraje din Diviziile B și C. Dar, 
de pildă, socotim necesar să repro
ducem opinia Colegiului central al 
arbitrilor privind slaba pregătire

Diviziei A și, totodată, 
căuta modalitățile de 

unor arbitraje mai 
campionatului.

bune,

unor 
tradi- 
și a

categorie de greșeli au 
autoritatea arbitrului, 

sau mai bine zis lipsa 
acestora.

V* 
de 
de

o- 
a-

fizică a arbitrului brașovean C. 
Gliiță. la meciul Dinamo r- Poli
tehnica Timișoara, ceea ce nu i-a 
permis să fie în apropierea faze
lor și, dșci, să acorde gazdelor un 
gol înscris dintr-o poziție de ofsaid 
(al doilea).

Dar, și mai neplăcute au fost 
greșelile de natură' tehnică : neapli- 
carea regulii celor patru pași, nepe- 
naliaar-ea josului periculos al por
tarilor (cu genunchiul în față), ac
ceptarea depășirii suprafeței de 
pedeapsă la degajări etc. Greșeli 
de ordin tehnic a comis arbitrul 
Em. Păunescu din Vaslui, în me
ciul Steaua — C-S.M. Reșița, 
nesancționînd un fault al lui Sma- 
randache asupra lui Nestprovici, ca 
și bruscarea lui Florea, de către 
portarul Iordache. în general, ar
bitrii se hotărăsc greu să-i supuie 
și pe portari rigorilor regulamen
tului, trecîndu-le cu vederea aba
teri grave, uneori chiar faulturi în 
careu. Este greu de spus, însă, dacă 
aceste greșeli de arbitraj sînt strict 
de ordin tehnic și dacă ele nu se 
înscriu mai degrabă în altă zonă, 
aceea a curajului răspunderii, deci 
a autorității arbitrului.

Nu mai puțin de 17 participanți 
la ședință s-au înscris la cuvînt, 
ridicînd, printre altele, și problema 
observatorilor, a competenței și o- 
biectivității acestora, dar și spri
jinului pe care trebuie să-l pri
mească aceștia pentru a-și înde
plini misiunea lor de încredere. în 
schimb, a stîrnit nedumerire una 
din propunerile făcute, și anume 
renunțarea la... 
orice s-ar 
pas înainte 
rii jocului.

Concluziile au fost trase de An
drei Rădulescu, președintele Cole
giului central al arbitrilor, și de 
Florea Tănăsescu, secretar general 
al F.R.F. Recomandările lor au fost 
deosebit de utile, dar ele singure 
nu pot rezolva toate problemele 
arbitrajului. Poate că nici arbitrii 
nu le pot soluționa pe toate, în 
căutarea arbitrajului ideal. Orice 
efort în plus, în această direcție, 
este însă binevenit și în folosul fot
balului.

cartonașe, care, 
spune, au marcat un 
pe drumul discipliniză-

Jack BERARIU

începutul

perspectiva viitoarei ediții (sperăm) 
a Cupei campionilor europeni. Este 
de altfel nu o simplă părere perso
nală, ci expresia 
a întregii noastre

Vpințel colective 
echipe".

DUMITRIU |t

(Rapid)

tră timp suficient, atît pentru odih
nă cît și pentru pregătirea de iar
nă, am toate motivele să sper că, 
în ceea ce ne privește, returul va 
fi și mal bun decît prima parte a 
întrecerii".

UBARDI

(Jiul)

campionatului 
ne-am propus să ocupăm unul din 
primele opt locuri, să practicăm un 
fotbal superior calitativ, să jucăm 
ofensiv pentru a marea cit mai 
multe goluri. în primele etape, a 
mers mai greu. Schimbarea antre
norului, găsirea celei mai bune 
fartoule de echipă, timpul relativ 
scurt de „aclimatizare" cu meto
dele de' instruire ale antrenorului 
Traian Ivănescu, toate acestea la 
un loc ne-au situat la periferia 
clasamentului. Treptat însă, ne-am 
regăsit cadența pe parcurs, am a- 
cufnulat puncte și în deplasare, la 
Ploiești și Arad, iar încrederea în 
posibilitățile noastre a crescut con
comitent cu desfășurarea jocurilor. 
Finalul turului ne-a adus 
ția unor succese în lanț, 
pionat și în același timp 
rea în sferturile de finală 
pei României". Unitatea sufletească 
dintre noi. jucătorii, și eficacitatea 
strădaniilor antrenorului, inspirația 
acestuia din urmă de a-1 utiliza ne 
Stocker mijlocaș, a adus un suflu 
nou în evoluția echipei, schimbată 
în bine, un plus de incisivitate ata
cului, claritate în jocul de ansam
blu. Sperăm să nu ne oprim aici, 
în retur, prin comportarea și mai 
bună, vom căuta să ne ținem de 
cuvînt: să încheiem campionatul 
pe primele opt locuri".

satisfac- 
în cam- 
palifica- 

ale „Cu-

polegii mei d» 
echipă am sperat mult de la aceas
tă ediție a campionatului, între
cere în care ani dorit, din tot su
fletul. să-i satisfacem pe suporteri, 
clasîndu-ne în prima Pfțrțe a clasa
mentului. Neșansă a făcut însă 
ea la pregătirile care au precedat 
startul în Divizia A sg nu fim pre- 
zenți decît o mină de jucători titu
lari. ceilalți lipsind din motive mai 
mult sau mai puțin obiective.

în primele două etape, cînd echi
pa noastră obținuse două victorii, 
nu s-a prea simțit faptul că nu a- 
vem o pregătire bine pusă la punct. 
Formația noastră jucase mai mult 
după valoarea individuală a unora 
dintre titulari, destul de mulți la 
număr: Rădacanu, Neagu, Pop, 
Marin Stflian, Grigoraș, Florin Ma
rin ș.a. Abia în etapele care au 
urmaț s-a făcut simțită lipsg țipas- 
tră de pregătire. Echipa nu-si însu
șise o idee clară de jac, niț bene
ficia de acel necesar fundament al 
pregătirii, mă refer la potențialul 
fizic.

Dar asta a fost ; pentru retur lu
crurile se vor schimba, vă asigur, 
în bine. Indiferent care, va fi an
trenorul, Macri sau oricare altul, 
echipa Șa Y3 Pregăti cu toată con
știinciozitatea, pe tot timpul iernii, 
în așa fel îneît să șe simtă la pri
măvară în largul ei. în ceea ce mă 
privește, eu am mare încredere în 
numeroșii tineri care fac parte din 
formația noastră".

CRÎNGAȘU

(Petrolul)

atunci cînd ani 
pentru campio-

FRUMOSUL EXEMPLU OFERIT 
DE FOȘTII JUCĂTORI FEROVIARI

ROMJLA I

(Politehnica lăți)

de Rapid, In 
Grant • fierbere mare. Suporterii Rapidului se împart în tabere. Unii 
deplîng „trista soartă a echipei lui Baratki", considerind poziția fero
viarilor ca fiind inadmisibilă. Alții, mal puțini radicali, judecă lucrurile 
mai concesiv : „Dacă am fi avut astăzi echipa din *71, n-ar fi fost zarva 
de acuml" In sfîrșit, de prin alte grupuri se lansează diverse corective: 
„La ce bun să ne amintim de ce a fost I Dacă am fi jucat încă două 
repFite de 20 de minute ca împotriva Politehnicii lași, am fi fost trecuți 
eștăzi, undeva, la revelații".

In scurtele pauze pe care și le permit grupurile de suporteri, copiii- 
ștafetă șînt trimiși să mai afle „ce se întîmplă sub potcoavă". Veștile 
s|nț nesigure și deseori ciudate. Unii spun că Macri mai are citeva 
Alții sînt de părere că Macri e încă tare pe poziții, cp a fost uns 
tregor „după o matură chibzuință" și că nimeni nu-l poate doborî 
tățj, în ciuda celor numai 14 puncte.

Adevărul e că Giuleștii visează. Giuleștii refuză să admită că 
schimbat ceva în viața echipei lor, după titlul de acum șase ani. 
foarte putini cei 
„I .. . .. . ; ........... p..................................  .
dacă ai coborît pînă acoio, înseamnă că mai joci doar cinci sau 
meciuri acasă, pentru că alea din cuplaj sînt cp și afară".

Acum șase ani, Vaiențin Ștănescu a trebuit să plece, pentru că 
țnfierbîntasa toate mințile, și singura alternativă trebuia să fie un 
tițlu. Pentru cei mai multi. Valentin Stăneșcu era prea dur. Și a 
găsit un om moi blind .■■■--■■

ore. . 
an
as-

s-a
Sînt

_ i care înregistrează lucid condiția precară a echipei :
Nu uitați, oameni buni, că arți ajuns a patra echipă a Capitalei. Iar

......-------- r.~ «i:--------.^-«r _s r—...... jaJe

„îmi amintesc că, 
îneeput pregătirile 
nat, în vară, nu eram decît nouă 
jucători si, sincer să fiu, în ase
menea condiții, cu un efectiv des
completat și foare neomogen valo
ric, nu puteam întrevede o situație 
prea roză la sfîrșitul primei părți 
a campionatului. Lucrurile s-au a- 
deveriț în cea mai mare măsură 
și poziția noastră precară în cla
sament este o realitate, pe fapt, 
dacă mă gîndesc mai bine, noi am 
început să ne închegăm, cu adevă
rat, de-abia către sfîrșitul turului, 
cînd echipa și-a găsit un anumit 
echilibru moral, care ne-a permis 
să părăsim ultimul loc în, clasa
ment și șă păstrăm nu numai spe
ranțe, ci și șanse reale de a evita 
retrogradarea. Acesta este de alt
fel principalul obiectiv care stă în 
fața noastră la primăvară. Și, per
sonal, arn convingerea că vom 
reuși. Hpunînd acest lucru mă bazez 
pe angajamentul ferm al tuturor 
Jucătorilor de a depăși un asemenea

C'h .~_,a echipei noastre".impaș din viața

M. BRFTAN

(C.F.R. Cluj.)

titlul 
nou 
fost 

găsit un om ma( blind : Marin Bârbulescu. Dar pentru că titlul n-a re
venit in Giulești. jucătorii au hotărît că de vină e blîndețea lui Bărbu
lescu, pe care au prezentat-o sub forma ingenuității. A urmat un erudit : 
Bazil Marian. Lucrurile au mers cum au mers, dar Marian a avut un 
mare ghinion, cîștigînd Cupa. Asta a fost, de fapt, marea lui „crimă". 
Crima de a-i fi adus ld Bueurești, pe eei de la Leeds, crima de a fi des
coperit că Rapid nu mai este o echipă de frunte. Și astfel a trebuit să 
fie găsit un nou pretext. Și pretextul a fost „oboseala lui Marian". 
Campionii iluziilor au apelat, aproape logic, la opusul lui Marian, adică 
la un tînăr deloc obosit și foarte aprig : Tache Macri, Vestea venirii 
fostului fundaș al Rapidului a fost primită cu urale. Macri era, pentru 
cei mai multi, omul care avea să readucă echipa pe piscuri. Un timp, 
rivna deosebită a lui Macri a lăsat impresia că treburile încep să 
meargă. Dar, a fost suficient ca Macri să se răstească la un jucător, 
pentru ca să i se reproșeze „lipsa de tact". Intr-o bună zi, după ultimul 
meci de cupp, cei care îi aplaudaseră venirea cu numai citeva luni în 
urmă, refuzau să mai vină la antrenament.

.. .Ultimele vești confirmă că Rapid continuă să viseze, fiind inca
pabil să afle cauzele reale ale descreșterii unei echipe care, acum doi 
anj, reprezenta jumătate din echipa națională. Și pentru că visul con
tinuă, probabil că marele vinovat se va numi, pînă la urmă, Macri.

loop CHIRILĂ

DIALOG DE VACANȚA

UN FOST GOLGETER 
CAUTĂ... UN OM DE GOL!

Echipa foștilor jucători ai Rapidului, înaintea meciului pe care l-a susținut în iulie 1973, pe stadionul Giulești, cu selec
ționata feroviară a Varșoviei. De la stingă spre dreapta, rindul de sus : Roman, Rădulescu, Stăncescu, Socec, Văr. 
zan, Bărbulescu, Langa, Motroe, Popa, Asbiceanu, Udrea grindul de jos : Lungu, Deciulescu, Ionescu, Radu, Urzi

ceanu, Georgescu, Leahevici, Mafteuță

< . ■
iii ■

ss
'5

„Sincer să fiu, înainte de start 
nu mi-am făcut prea multe iluzii 
referitoare la comportarea echipei 
noastre în turul campionatului. 
Politehnica Iași se afla după un 
stagiu de un an în Divizia B (uncie 
nivelul partidelor este oricum scă
zut) și, în plus, din cauza perioa
dei extrem de scurte (numai o 
săptămînă) pentru odihnă, nu avu
sese timp să se pregătească temei
nic, așa cum gcrie la carte.

Și totuși, este un lucru de acum 
cunoscut, rezultatele noastre- ș-au 
situat peste așteptările mele. Este, 
desigur, meritul antrenorilor noș
tri Ilie Dană și prof. I. Marie:.), 
acela de a fi știut să alcătuiască, 
în timpul întrecerii, un program de 
pregătire care să țină cont de po
sibilitățile fiecăruia dintre jucători 
(manevrînd curba de efort după 
necesități). dar &i al nostru, al fot= 
baliștilor. că nu am făcut greutăți 
conducerii tehnice, răsplătind-o. 
astfel și pentru tactul ei pedago
gic.

Dat fiind faptul că de data a- 
ceasta vom avea la dispoziția noas-

„Nu am realizat nimic din tot 
ce ne-am propus la începutul cam
pionatului. Da fapt am vrut să 
confirmăm sezonul bun din cam
pionatul trecut, dar n-am reușit 
nici ca joc, nici ca rezultate. Cauze
le slabei noastre evoluții sînt mul
tiple. La începutul sezonului obo
seala fizică și psihică, acumulată 
în returul campionatului trecut, a 
cîntărit greu în balanța comportă
rii generale a fiecăruia dintre noi. 
O altă cauză se referă la lipsa de 
preocupare a conducerii pentru 
completarea lotului cu citeva ele- 
menta tjnere de valoare, mai aiss 
că de mai multă vreme se simțea 
nevoia unei înnoiri în jocul echi
pai noastre. Aș mai adăuga fisurile 
de ordin moral de la începutul 
campionatului, care, ce-i drept, pe 
parcursul lui s-au mai atenuat în- 
trucîtva. Așa se explică faptul că 
acum, la ora scadenței, ne aflăm 
printre puținele formații care nu 
au reușit să obțină nici un punct 
în deplasare. Și, dacă mă gîndesc 
bine, din toate cele 17 meciuri, 
doar în cele cu Rapid și cu F. C. 
Argeș echipa noastră a obținut ca
lificativul bine.

Pe viitor, trebuie neapărat să ne 
îmbunătățim jocul, să nu demobi
lizăm în fața nereușitelor de mo
ment, să demonstrăm că valoarea 
noastră este alta".

pe-a lungul acestui an, pagina de 
fotbal a ziarului nostru a inserat în 
citeva rînduri scurte anunțuri și re
latări despre meciurile susținute de 
echipa foștilor jucători ai Rapidului. 
Publicate destul de răzleț, relatările 
respective au dat — probabil — mul
tora dintre cititori falsa impresie a 
unei activități cu totul întîmplătoare 
sau ocazionale a acestei echipe de 
veterani, prilej pentru vechii idoli ai 
Giuleștilor de a-și reaminti din cînd 
în cind că au jucat cîndva (unii chiar 
împreună) sub culorile aceluiași club. 
Puțini, foarte puțini dintre iubitorii 
fotbalului știu sau bănuiesc că 
această echipă duce o existență con
tinuă, bine organizată, țu două trei 
antrenamente săptămînal, cu calendar 
propriu intern și internațional (cu- 
prinzînd, de pildă, numai în anul 
1973 aproape 25 de meciuri), cu de
plasări în țară și peste hotare. Dar, 
despre toate acestea ne-am dat chiar 
noi înșine mai bine seama partici- 
pind, ca invitați, la ședința — recent 
desfășurată — în care componenții 
echipei și-au analizat propria activi
tate fotbalistică din anul ce se în
cheie.

...începutul a fost fâeut în primă
vara anului trecut. " 4‘
(Asbiceanu. Langa,

Leahevici, Mafteuță 
de pregătire atît 

Giulești sau tere- 
iarna (în sala Li- 

căi ferate), 
jucători rapidiști 
i s-au alăturat 
Vărzan, Dinu,

Cîțiva entuziaști
_ _____7i_, ____ _ Radu, Leahevici 
și Georgescu), cărora le-au venit in 
ajutor, prin experiența și spiritul lor ... ----- și

in
organizatoric, Michi Mihăilescu 
Marip Bărbulescu, au hotărît — 
spiritul tradiției clubului Rapid 
să revitalizeze „cercul foștilor fotba
liști feroviari", creindu-i o bază or
ganizatorică bine închegată, necesară 
unei activități permanente și fruc
tuoase.

Majoritatea dintre vechii jucători 
ai clubului giuleștean fiind acum sa- 
larjați ai Regionalei de căi ferate 
București (ca ingineri, tehnicieni șau 
economiști), noua echipă — purtînd 
numele atît de îndrăgit al Rapidului 
— a luat, însă, ființă sub patronajul 
asociației sportive a sindicatului aces
tei instituții. Directorul economic al 
Regionalei, Eraclie Mocofan (care este 
președintele amintitei asociații spor
tive și. totodată, vicepreședinte al 
biroului secției de fotbal a clubului 
Rapid) inginerul Teodor Cărbunaru, 
secretarul Comitetului de partid, și 
directorul Romvaredului, _ Gh. Popa 
(el însuși jucător al echipei), îmbră- 
țișînd cu căldură inițiativa, și-au ofe
rit întregul concurs pentru materia
lizarea ei. Echipei i-au fost, astfel, 
asigurate echipamentul și materialele 
necesare, de cea mai bună calitate.

precum și condiții 
vara (pe stadionul 
nul Electra), cit și 
ceului industrial de

Nucleului de foști 
mai sus menționați 
Lungu, Cristescu, 
Udrea, Simionescu, Roman, Mafteuță, 
Molroc, Dăiciuleșcu, lonescu, Rădu
lescu, Ignat, Bortea, Călin. Stăncescu, 
Gherghina, Urziceanu și alții. Antre
nor al echipei (care i-a mai strîns in 
jurul ei pe decanul de virstă al me
dicilor sportivi, Florian Șerban. ca și 
pe antrenorul emerit Coloman Braun) 
a devenit vechiul jucător feroviar, 
fost în anii trecuți și conducător teh
nic al primei formații a 
Marin Bărbulescu.

De la debutul ei — în 
lui 1972 — și pînă acum, echipa (al 
cărei căpitan a fost desemnat fostul 
fundaș al Rapidului, Asbiceanu) a 
susținut 39 de meciuri (11 la Bucu
rești și 19 în deplasare), dintre care 
8 internaționale, cîștigînd 21 și înche
ind pe celelalte 6 cu rezultate egale. 
Dintre jucători, recordul de partici
pare îl deține portarul Radu Ion, care 
a evoluat în toate pele 30 de meciuri 
(de multe ori, el a împărțit timpul de 
joc cu coechipierul lui, Vasile Urzi- 
ceanu). Golgeterul formației este fos
tul înaintaș central al Rapidului, 
Leahevici, eu 22 de goluri înscrise.

Dintre rezultatele mai importante 
obținute, sînt de menționat : 1—1 eu 
selecționata feroviară a Vienei (la 
Viena), 3—1 cu selecționata feroviară 
a Varșoviei (la București) Și 2—2 cu 
aceeași echipă (la Varșovia), 1—1 cu 
Vardar Skoplje și 2—1 cu Zelezni- 
ciar Skoplje (ambele în denlasare), 
2—1 cu selecționata orașului Sibiu (la 
Sibiu) etc.

Rapidului,

primăvara

remarcat și apreciat în același 
este faptul că jucătorii își su- 
singuri cheltuielile de depla-

De 
timp, 
portă 
sare, 
contril 
comun acord.

Prin marea lor pasiune pentru 
bal, prin dragostea față de culorile 
clubului pe care le-au apărat ani și 
ani la rind și care îi unește și acum, 
prin admirabila lor prietenie și coezi
une, prin remarcabila lor punctuali
tate și conștiinciozitate la antrena
mente (deși de multe ori vin direct 
de la serviciu, nimeni nu întîrzie) și 
la jocuri (Roman, care este juriscon
sult la Sibiu, nu pregetă a se de
plasa la București sau în alte orașe 
pentru a participa la meciurile echi
pei), prin respectul manifestat pentru 
antrenor, adversari și arbitri, ei oferă 
un minunat exemplu educativ. Un 
exemplu mai ales pentru actualii ju
cători ai Rapidului, care au multe de 
învățat — îndeosebi în privința men
talității și comportării — de Ia Pre
decesorii lor.

Existența atît de frumoasă a aces
tei echipe ar trebui — pe de altă 
parte — să stimuleze conducerea clu
bului Rapid pentru păstrarea unor 
legături mai strînse cu foștii sportivi 
feroviari (nu numai de la fotbal, ci 
de îa toate disciplinele) și pentru 
crearea unui cadru adecvat iii care 
vechii și actualii purtători ai culori
lor feroviare să se poată reuni, chiar 
și cu familiile lor, să se cunoască 
mai bine, șă schimbe impresii și pă
reri, să participe la programe cultu
rale și să se distreze împreună. 
Cu puțină inițiativă, acest deziderat 
ar putea deveni realitate.

Constantin FIRANESCU

printr-o cotizație lunară și alte 
ibuții suplimentare stabilite de

fot—

JUCĂTORII DE LA METALUL BUCUREȘTI
LA ODIHNĂ Șl TRATAMENT

Printre jucătorii care în aceste 
zile se află în diverse stațiuni mon
tane pentru odihnă sau tratament, 
se numără și cei ai divizionarei B 
Metalul ....
cum ne spunea antrenorul lor P. 
Popescu, se află, împărțiți în trei 
categorii. Unii la odihnă în djyeree 
cabane de pe Valea Prahovei (Si-

București. Aceștia, așa

Predeal), alții la tratament la 
Henculane, pentru vindecarea 
traumatisme (Prtjfjr, Viță, 
Omer, Nedeleu), Dar, mai

naia.
Băile 
unor
Sebe, . ..... . . . ... .
sînt și fotbaliști, care, din diferite 
motive, sîpt reținuți acasă. Este 
vorba de lancu și Negrea care, în 
aceste zile, se pregătesc pentru 
susținerea unor examene.

JUNIORII NOȘTRI VOR JUCA
LA ADANA, MERSIN Șl TARSUS

Sîmbătă s-a reunit, la București, 
lotyi reprezentativ de juniori, care, 
miercuri 19 decembrie, va pleca 
într-un turneu de pregătire în Tur
cia. Iată jucătorii convocați de an
trenorul Constantin Ardeleanu .- 
Moraru, Lung și Ioniță — portari; 
Cornoliu, Agiu, Filler, Elisei, Cotigă 
și l'ngureanu — fundași ; Solomon,

Hurloi, Gruia, Augustin și Popa — 
mijlocași; Roșu, Dragnea, Grosu, 
Vrînceanu și Dragu — atacanți.

înaintea plecării în turneu lo
tul va efectua pîteva antrenamente 
tehnîco-tactice. Cele trei jocuri ale 
selecționatei noastre sînt progra
mate la Adana, Mersin șj Tarsus.

La sfîrșitul primăverii lui ’71 se 
încheia cariera de fotbalist pentru 
internaționalul ploieștean Mircea Dri
dea. Fostul golgeter ai Petrolului ră- 
minea, însă, ’ in lumea fotbalului, ca 
antrenor secund la clubul pe care îl 
slujise aproape 20 do ani cu pasiune 
și talent. După numai patru luni de 
„secund" al fostului său antrenor, 
llie Oană, la 27 octombrie '71 cînd 
clubul ploieștean i-a organizat lui și 
lui Pahonțu retragerea oficială, Mir
cea Dridea mărturisea reporterului, 
cu sinceritate : „Viața de antrenor e 
mijit mai grea decît cea de jucător 
Pe atunci Mircea Dridea credea in 
renașterea Petrolului. Mircea Dridea 
nu avea de unde să știe că astăzi...

...Astăzi, el, tfnărul antrenor, răs
punde de destinele echipei. Cu opt 
etape Înaintea 
da campionat, 
mal crezut în 
dea devenea 
dar misiunea sa era foarte grea pen
tru că formația ploieșteană își nu
măra cu înfrigurare punctele, și mal 
șvea și cinci deplasări.

— E foarte greu să preiei o echipă 
din merș. Mai ales cînd toată lumea 
așteaptă 
Dar un 
deodată 
îndrepte 
să declanșeze o metamorfoză 
cere timp, dăruire și răbdare, 
ce nu înseamnă că eu sînt un 
tic. Eu cred în salvarea acestei 
pe modeste, cum o consideră mai 
toată lumea, am încredere in toți 
acești băieți fără valori deosebite.

— Un optimism argumentat ?...
— Absolut argumentat ! Pentru 

echipa a jucat bine spre sfîrșitul 
zonului și nu iau drept punct de 
per jocul cîștigai la București în fața 
Spartului Studențesc. Iar dacă se află 
acum pe locul 16, 
finalizării.

Intr-un fel, 
pentru cel care a 
un om de gol...

— O ironie și un lucru firesc, la 
urma urmei. Pentru că, să nu uităm, 
eu am două extreme care au venit 
direct de Ia Divizia C, lucru care se 
simte în primele luni, oricit de talen- 
tați ar fi acești băieți. Rețineți că 
atunci cînd am spus unuia din acești 
nou veuiți să Iacă pressing, el și-a în
trebat coechipierii ce înseamnă așa 
ceva ; nu era el vinovat, noi sîntein 
mai vinovafi, mai ales cînd credem 
că peste noapie puiem face dintr-un 
necunoscut din Divizia C un mare 
jucător. Fotbalul are legile sale dure, 
pu-i chiar atît de ușor pe cțt șe 
crede I

— Atacul să fie marea problemă a 
Petrolului 1

sfîrșitului acestui tur 
Gh. Dumitrescu n-a 

echipă și Mircea Dri- 
antrenorul ■ principal,

de Ia tine adevărate minuni, 
antrenor nu poate schimba 
totul, cl poale cel mult să 
cit de cit anumite lucruri, 

care 
Ceea 
scep- 
ecjii-

MIRCEA DRIDEA
faptul se datorează

o ironie a soartei 
fost prin definiție

ITINERARII IN DIVIZIA B

METALUL PLOPENI VREA SA ABANDONEZE OBIȘNUITUL ROL

— E foarte greu de spus care-i 
marea problemă pentru o echipă care, 
într-un an și jumătate și-a schimbat 
11 iitulari, din condiții obiective și 
subiective. Sigur că atacul mă obse
dează acum pe mine, mai ales lipsa 
unui vîrf care să finalizeze.

— Vîrful reprezintă, se pare, oful 
majorității echipelor.

— De acord ! Dar, cu excepția fe
roviarilor clujeni care-și bazează tot 
atacul pc Adam, nici o echipă nu 
mai mizează exclusiv pe calitățile 
virfului. Există o diviziune precisă a 
muncii și a responsabilităților în atac, 
Jgu numai a oamenilor (lin linia ofen
sivă. Ei, tocmai aici e marea noas
tră problemă. Sper/ însă, ca după va
canța aceasta care va fi folosită efec
tiv pentru refacere să rezolvăm cit 
mai bine în pregătiri ccuațiile-cheic 
ale formației noastre. Mizez pe refa
cerea unității morale a echipei.

La ora actuală, cu numai 15 goluri 
înscrise în turul campionatului, Pe
trolul este, împreună cu „țJ“ Cluj, 
echipa cu cel mai slab atac din Di
vizia A. Și fostul golgeter ploieștean 
Mircea Dridea știe bine acest lucru...

Mircea M. IONESCU

Multă vreme s-a spus despre 
Metalul Plopeni că este o formație 
modestă, fără veleități, deoarece la 
încheierea ultimelor ediții ale Di
viziei B s-a aflat pe o poziție din 
mijlocul plutonului. In schimb, de
seori s-au auzit cuvinte de laudă 
despre baza sportivă a Metalului, 
pe al cărui covor gazonat ș-au pre
gătit și „tricolorii". Dar, iată că 
actualul bilanț, acuțn la jumătatea 
campionatului este aproape de aș
teptările suporterilor echipei: 21
de puncte, locul i. Cifrele exprimă 
evoluția bună de-a lungul celor 17 
etape, faptul că se numără printre 
fruntașele seriei I, că multe runde 
a deținut chiar șefia plutonului 
fruntaș.

— Vrem șă ieșim din anonimat, 
— ne spunea Ion Radu, președinte
le secției de fotbal. De aceea, ne
am propus ca, la sfîrșitul actualei, 
ediții, să ne clașăto pe unul din
tre locurile 1—3. La prima vedere 
s-ar părea că șîntem cam pretenți
oși, dar noi ne-am gîndit bine îna
inte de a stabili un asemenea o- 
biectiv. în perioada dinaintea cam
pionatului antrenorii N. Marinescu 
și V. Dridea au lucrat intens cu 
c'ej 19 jucători, ca echipa șă joace 
la același nivel constant pe tot par
cursul sezonului. O dovadă a bunei

pregătiri o constituie rezultatul de 
egalitate pe care l-a obținut în ul
tima etapă la Suceava, în fața 
uneia dintre principalele candida
te la șefie, C.S.M.

— Ce preocupări mai aveți ?
— Cp toate că echipa este tînă- 

ră, avem doar 3 jucători care au 
depășit vîrsta 
cu. Alexiu și 
în lot Și al țj 
inescu, Deșpa 
vini, tot toai 
juniori și copii, care au la dispozi
ție condiții bune de a se pregăti. 
De asemenea, ne-am propus ca, 
pînă ia vara viitoare, să mai ame
najăm un teren gazonat, la care 
au și început lucrările. Deci, luăm 
toate măsurile ea echipa de seni
ori să atingă un bun nivel de pre
gătire Ia reluarea întrecerii Diviziei 
B, dar totodată ne gîndim și la 
viitoarele ediții ale campionatului... 
Dorim ca băieții noștri să promo
veze. să împlinească astfel, dole
anțele miilor de membri ai 
asociației !

— Dar, acum, vă despart patru 
puncte de lider, Gloria Buzău.

— Există acest handicap de re
cuperat, dar avem fi formație o- 
mogenâ, cu o apărare organizată și 
cu înaintași incisivi. Doi dintre îna-

de 26 de ani — Gre- 
Dragoș, am introdus 
tineri ca Vlad, Ada- 
și Mușat, Acum pri- 
toult la grupele de

int^șii noștri. Alexe și Rădulescu, se 
află printre golgețerii seriei. De ase
menea, programul, de astă dată, ne 
avantajează. Vreau șă mai amintesc 
faptul că în retur vom jupa acasă 
cu primele două clasate, Gloria și 
C-S.M. Suceava, echipe- ce candi
dează cu șanse egale la un loc în 
,,A“. După cum se vede, ne-am 
gîndit mult și, acum, în perioada 
ăe iarnă, țoți jucătorii vor depune 
eforturi sporite, ca în vară visul 
nostru să devină realitate.

EMIL VLAICULESCU
S-A RETRAS DIN ARBITRAJ

P. VINTILA

Unul dintre arbitrii lotului A. cu 
o îndelungată activitate, doctorul 
Emil Vlaiculescu, din Ploiești, a 
abandonat activitatea compgtițio- 
nală. El continuă, însă, să slujească 
această activitate plină de răspun
deri, în calitate de președinte al 
Colegiului județean de arbitri Pra
hova, străduindu-se șă formeze noi 
cadre de arbitri, cît mai bine ca
lificați.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA

CU 13 REZULTATE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 16 DECEMBRIE 1973

I. Bologna — Torino
II. Florentina — Internazionale

III. Foggia — Genoa
IV. Juventus — Cesena
V. Lanerossi — Roma

VI. Lazio — Napoli
VII. Milan — Verona

VIII. Sampdoria — Cagliari

X
1
1

X
2
1
1

X

IX.
X. 

XI.
XII. 

XIII.

Avellino — Como 
Reggina — Palermo 
Tarantp — Novara 
Ternana — Brescia 
Ascoli — Catania

Fond

Plata 
pitalâ

de premii : 368.664
premiilor va începe 
de la

lei

x
X 
X

1
1

Ca-în
21 decembrie 1973 

pînă la 16 februarie 1974 ; în țară 
de la 25 decembrie 1973 pînă la 16 
februarie 1974 inclusiv.


