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„CUPA TINERETULUI" IN ACTUALITATE

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA-Șl SPORT

DUMINICA PLINA
f

LA GIURGIU
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PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE UNTȚT-VAȚ

Sîmbătă, pînă seara 
plouase în București, iar 
nefiind la o distanță prea 
Capitală, reporterul era pe punctul 
de a abandona deplasarea... în ora
șul dunărean, zicîndu-și că în astfel 
de condiții se va renunța la or
ganizarea de întreceri în cadrul 
„Cupei Tineretului"...

Drept „recompensă" pentru o 
noapte dormită în camera-ghețărie 
a hot.elului (ne)administrat de 
O.J.T. Ilfov, prin reprezentanții săi 
din Giurgiu, am avut satisfacția de 
a fi fost martorii unei „duminici 
pline" — ca să întrebuințăm o no
țiune la modă —, în care nu știam, 
efectiv, cum să ne împărțim timpul 
pentru a vedea, din fiecare între-

cere, de la fiecare școală și asocia
ție sportivă, cîte ceva.

In „călătoria" ei de la București 
la Giurgiu, ploaia a devenit... nin
soare, astfel că dimineață la ora 7, 
duminică, stratul de zăpadă, era 
gros de peste zece centimetri. To
tuși, întreceri de schi și patinaj 
nu s-au putut organiza, din lipsa 
schiurilor și a faptului că pînă la 
dealurile din comuna Daia — unde 
se desfășoară de obicei asemenea 
competiții — este o distanță de 
vreo 15 km. „Cupa Tineretului" a 
dominat, cu toate acestea, activita
tea sportivă duminicală a tineretu
lui giurgiuvean.

N-am spune că panourile insta
late la intersecții, afișele ex-

puse în vitrinele magazinelor din 
centru, în holurile școlilor, au fost 
hotărîtoare în mobilizarea tinerilor 
la întrecerile de tenis de masă și 
șah. Să nu nesocotim, totuși, a- 
ceste mijloace propagandistice, și 
să convenim că ele au contribuit, 
exact atît cît se cere de la niște 
afișe 
nicii

Pe 
giu, 
cretar 
pal al 
Liceul 
1-osit 
să ne spună cîteva cuvinte în le
gătură cu organizarea acestei am
ple competiții de masă : „Din mo
tive întemeiate, în municipiul Giur
giu deschiderea „Cupei Tineretului" 
nu a putut avea Ioc în ziua de 9 
decembrie. Am luat, însă, măsuri 
pentru ca ieri și azi (sîmbătă și 
duminică — n.n.) să aibă loc fes
tivități în toate asociațiile sportive, 
iar acestea au și fost organizate.

și panouri, la reușita dumi- 
„Cupei Tineretului".
președintele C.M.E.F.S. Giur- 
tovarășul Petre Brătan, 

al Comitetului
P.C.R., l-am 

„Ion Maiorescu".
prilejul pentru

Acum urmează să înceapă întrece
rile".

Chiar în liceul unde am discu
tat cu președintele C.M.E.F.S. erau 
prezenți, în sala de sport și în 
cîteva clase, peste 100 de elevi, 
care se întreceau la tenis de masă 
și șah. „Știm că regulamentul edi
ției de iarnă a competiției nu pre
vede și organizarea de întreceri de

Ion GAVRILESCU

HEPITIȚIt GENERALA PE SCENELE SCHIULUI
Concursuri de verificare la Poiana Brașov și Predeal in condiții grele

MAI MULTA FERMITATE, PERSEVERENȚA,
SPIRIT DE INIȚIATIVA Șl DE RĂSPUNDERE

ÎN APLICAREA HOTÂRÎRII PLENAREI C. C. AL P. C. R.,
IATA CE SE CERE ACTIVIȘTILOR SPORTIVI IALOMIȚENI!
Concluziile unei brigăzi de control, în dezbaterea

Biroului Executiv al

a-

Ialomița, aidoma tuturor județe
lor României socialiste, Se înscrie 
tot mai vizibil în efortul general — 
însuflețit și conștient — de a se 
afirma pe multiple planuri. Un a- 
semenea efort se face simțit și
tunci cînd ne referim la activitatea 
sportivă. Inexistența unei tradiții, 
handicap evident de luat în seamă, 
n-a demobilizat tineretul din a- 
ceaștă. .zonă a țării, ci, dimpotrivă, 
l-a ambiționat să depășească multe 
din neajunsurile unei asemenea 
stări de fapt. Printr-un efort colec
tiv — încurajat și susținut con
tinuu de comuniști — tineretul ia- 
lomițean s-a făcut remarcat, mai 
ales în ultima vreme, printr-o fru
moasă activitate sportivă de masă. 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie în 
domeniul sportului — a constituit 
și pentru tinerii din acest județ, 
un puternic imbold, le-a trezit do
rința de autodepășire și perfecțio
nare, le-a unit energiile, i-a făcut 
să dea la iveală multe inițiative 
valoroase. Recent, un colectiv de 
activiști ai C.N.E.F.S., U.G.S,R.,
C.C. al U.T.C. și UCECOM, care a 
controlat felul cum au fost apli
cate prevederile importantului do
cument de partid sus-amintit, a 
expus concluziile sale Biroului exe
cutiv al C.J.E.F.S. Ialomița. Iată, 
succint, cele constatate.

ÎN PRIM PLAN — ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE MASA

Mișcarea sportivă ialomițeană îșl 
desfășoară activitatea în cadrul a 
187 de asociații sportive, dintre care 
32 pe lingă întreprinderi și insti-

C. J. E. F. S. Ialomița
tuțiî, 59 la sate, 
sistemul cooperativelor meșteșugă
rești etc. Județul posedă, în același 
timp, cîteva nuclee de performanță 
— o școală sportivă independentă 
la Călărași, 2 școli sportive pe 
lingă licee de cultură generală (Slo
bozia, Fetești), 3 clase cu program 
de educație fizică pe lingă școli 
generale. Numărul secțiilor afiliate 
a ajuns la 274, al sportivilor legi
timați la 6 297, al profesorilor de 
educație fizică la 71. Mișcarea 
sportivă a județului beneficiază de 
aportul a 7 antrenori, 549 de in
structori și 240 de arbitri.

Colectivul de control a constatat 
că multe din reușitele în activita
tea sportivă a acestui județ sînt 
rezultatele măsurilor adoptate după 
apariția Ilotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie-martie. Sînt 
de consemnat cîteva dintre aceste 
reușite : „Crosul tineretului" cu 
peste 15 000 de participanți la prima 
etapă, „Crosul fetelor" (3 000), 
„Cupa tineretului de la sate" 
(17 000), „Cupa Ialomiței" la oină, 
„Cupa Femina" la atletism, hand
bal și volei, diverse cupe pe ra
muri de producție. Circuitul ciclist 
al județului, ajuns acum la a 4-a 
ediție a însemnat și el un succes 
al activității sportive de masă, la 
fel ca și cele aproape 700 de du
minici cultural-sportive din mediul 
sătesc. Mai aproape de cerințe s-a 
desfășurat campionatul asociației 
sportive. A fost introdusă gimnas
tica la locul de muncă (unitate- 
etalon : Fabrica de confecții din 
Călărași — 3 schimburi = 2 500 
de participanți și participante), a

90 în școli, 4 în

fost impulsionată activitatea cen
trelor de inițiere în natație (38 
nuclee cu aproape 4 000 de bre
vetați). Reușite în domeniul acțiu
nilor sportiv-recreative le-au re
prezentat și „Festivalul spicelor de

Tiberiu STAMA
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Sezonul competițional se apropie 
de debutul oficial, programat pen
tru duminică 23 decembrie, la Pre
deal. Intense pregătiri se fac pre
tutindeni, în toate zonele montane 
ale țării. Zăpada abundentă căzută 
în aceste zile a ușurat enorm sar
cina de organizare a concursurilor 
cu caracter de masă ca și a celor 
de performanță.

Concursurile de duminică nu tre
buie privite prin prisma timpilor 
realizați, mai ales în probele de 
fond, unde au fost puternic influ
ențați de stratul gros de zăpadă 
căzut în noaptea premergătoare în
trecerilor. Totuși, ele au indicat un 
grad de pregătire corespunzător la 
această dată, anunțîndu-ne în a- 
celași timp dueluri posibile în se
zonul ce tocmai se deschide. Sub 
titlul unor verificări făcute între 
concurenți, pe plan local, în princi
palele centre ale schiului nostru, 
redăm în continuare ordinea pri
milor clasați.

POIANA BRAȘOV. Zăpadă mul
tă, viscol, —3 grade. Fond, senioare, 
5 km : 1. Elena Bășa (Dinamo Bv) 
24:11, 2. Lucia Barabaș (Tractorul) 
26:04, 3. Adriana Barabaș (Trac
torul) 26 : 23 ; junioare, 3 km : 1.

Vilma Tudor (Dinamo) 16 :11,2. Ana 
Bădescu (Dinamo) 16:35, 3. Lucia 
Benga (Tractorul) 17 :34 ; juniori 
mici, 3 km: 1. Vasile Apostu (St. 
roșu) 22:34, 2. Ion Râpeanu (Dina
mo) 23:37, 3. Dumitru Crivăț (St. 
roșu) 23 : 47 ; seniori, 10 km : 1. Gh. 
Cercel (ASA) 43:34, 2. I. Țeposu 
(Dinamo) 43:40, 3. M. Stoian (ASA) 
44 : 43 ; juniori mari, 5 km : 1. Cor
nel Mandrus (ASA) 21:36, 3. Ște
fan Urs (Dinamo) 21:44, 3. Dumitru 
Drăghici (ASA) 22 : 24.

Pornit cu numărul 1 din start, 
campionul balcanic și favoritul pro
bei, talentatul Ferenc Forico s-a 
luptat eroic cu traseul îngreunat 
mult din cauza marii cantități de 
zăpadă și a trebuit să se mulțu
mească cu locul 4 în cursa ju
niorilor mari.

DE ASTĂZI, iN AULA I. P. G. G

MECIUL DE SAH GHEORGHIU - CIOCALTEA
9

DOMINA AGENDA SPORTIVĂ A SĂPTĂMlNII
meciul FLORINDe astăzi,

GHEORGHIU — VICTOR CIOCAL- 
TEA oferă iubitorilor șahului un 
interesant supliment în întrecerea 
pentru desemnarea campionului 
țării.

După cum se știe, turneul final 
— încheiat cu aproape două săptă- 
mîni în urmă — n-a reușit o de
partajare între cei doi fruntași ai 
eșichierului nostru, chemați să mai 
susțină o serie de patru partide, 
în caz că la capătul lor egalitatea 
va persista. Florin Gheorghiu in
tră în posesia titlului, beneficiind 
de un punctaj Sonneborn-Berger 
superior în finală.

Tragerea la sorți, efectuată ieri, 
oferă marelui maestru albele în 
prima partidă. Am profitat de pre
zența celor doi competitori la se
diul F.R.Ș. spre a le „smulge" scur
te declarații.

A

Un viscol hain a vrut, duminică, 
să-i țină departe de pîrtiile înză
pezite ale Predealului pe amatorii 
de schi sau de săniuș. Și totuși, pe 
Clăbucet s-a disputat un concurs 
al tinerilor schiori, iar pe Cipplea 
i-am întîlnit pe acești entuziaști 
elevi ai Școlii generale nr. 181 din 
București („doar n-am venit degea
ba cu săniuțele pînă aici!").

'oto: Dragoș NEAGU

I

cursă de 
juniori- 

La între- 
peste 100 
ale schiu-

avut loc o interesantă 
slalom special rezervată 
lor 
cere 
de
lui nostru alpin. Iată pe primii trei 
clasați: junioare mici: 1. Aurelia 
Nițu (LES), 2. Maria Axente _(LES)_, 
3. Camelia Barna (LES) ; juniori 
mici : 1. P. Szabo (LES), 2. P. Ru- 
ceri (LES), 3—4. M. Olaru și R. 
Bota (LES); junioare mari: l.Nela 
Simion (LES), 2. Dagner Muller 
(LES), 3. Angela Manole (LES) ; 
juniori mari : 1. C. Boncu (Brașo- 
via), 2. M. Barbu (Brașovia), 3. S. 
Adăscăliței (LES).

După cum se observă, 
primă confruntare a 
schiori a fost dominată 
Liceului Experimental de 
Predeal. Sperăm că rezultatele în
registrate vor fi confirmate și în 
disputele viitoare.

I. CODLEANU-coresp.

și junioarelor, 
au participat 

tinere speranțe

această 
tinerilor 

de elevii 
Schi din

★
La Predeal, pe un viscol puter- 

ninsoare abundentă, a

A

bucurat de o zăpadă bogată, care a sporit.

SI

Concursurile de verificare s-au 
dificultățile. In fotografie, Adriana Barabaș (Tractorul)

Foto : V. .SECĂREANU)

—

FLORIN GHEORGHIU: „Acum 
trei ani, într-o întîlnire similară, 
Victor a fost beneficiarul clauzei 
meciului egal și a reușit s-o fruc
tifice, adjudeeîndu-și medalia de 
campion al țării. Voi căuta să-i ur
mez exemplul, deși n-am intenția să 
joc la remiză..."

VICTOR CIOC ALTE A: „Parado
xal, dar obligația de a juca la cîș- 
tig mă avantajează. N-am să repet 
greșeala din finală cînd, avînd a- 
vansul de un punct, am socotit că 
mă pot baricada în spatele unei 
tactici pasive".

Ce putem înțelege din aceste 
dialoguri laconice ? Că avem în 
perspectivă un meci de mare lup
tă, pasionant de urmărit.

Disputa începe la ora 16, în aula 
I.P.G.G., cînd arbitrul internațional 
Th. Nicoară va pune în mișcare 
ceasurile de control. (V. Ch.)

® ™ DIMINEAȚA DE DECEMBRIE LINGĂ PODUL GRANT
• PROMOȚIA 61 - 62

A LUAT STARTUL

» FETELE DINTR-A

ZECEA...
începutul de iarnă inundă dimi

nețile bucureștene de decembrie 
cu pulbere argintie, plutind leneșă 
în aerul rece. Noaptea presară ce
nușă fină pe acoperișuri și trotu
are. Tresăririle domoale ale vîntu- 
lui spală obrazul cu undele lor as
pre, înțepătoare...

La ceasul cînd firea pare încă 
amorțită, trec podul Grant cu gîn- 
dul unui scurt reportaj despre 
complexul sportiv al Giuleștiului, 
așa cum arată înainte ca cineva 
să-i fi tulburat liniștea. Pe pod, 
zăbovesc o clipă în cunoscuta „tri
bună", unde, cu săptămîni în ur
mă, cu greu îți făceai loc prin pil
cul spectatorilor ocazionali, țintuiți 
ore în șir la balustradă, urmărind 
cu interes pasionantele meciuri de 
fotbal ce se încingeau, în program 
non-stop pe terenul de lingă pod. 
Acum este pustiu, ca toate celelal
te cuprinse de privire, dar supra- 
fața-i, pe care stăruie un strat sub
țire de zăpadă, îi este brăzdată de 
arabescuri bizare, semn că în du- 
pă-amiaza trecută două echipe bă
tuseră cu înverșunare mingea 
acolo.

Pornesc, apoi, în jurul „potcoa
vei" giuleștene spre a ajunge la 
sala de jocuri, unde îl bănuiam pe 
„nea Stoian", îngrijitorul, preocu
pat ca de obicei cu pregătirile ei 
pentru antrenamentele zilei. Dar, 
prin unul din „tunetele" ce dau 
spre terenul central din interiorul 
potcoavei privirea îmi este o,trasă 
de o pădure de... fesuri colorate, 
alergînd încoace și încolo, ca un 
roi de albine. Urc cele cîteva trep
te și traversez inelul tribunei, sur
prins de ciudatele prezențe mati
nale, tăcute. Spre surprinderea

In completarea reportajului nostru feroviar, o fotografie de rugby cu elevii școlii profesionale C.F.R. ț
Foto: I. MIHAicA

mea, pe întregul teren, împărțit în 
fîșii, puștani în treninguri își dis
putau cu zel cîteva mingi. De-a lun
gul unei margini mai libere, doi 
foști rapidiști, între care-l recu
nosc pe Codreanu, se încălzesc cu 
o minge, aleargă mult, se agită, o 
izbesc cu sete pentru a nu îngheța.

Mă opresc lingă unul din mini- 
terenuri „așezat" de-a latul stadio
nului, unde antrenorul Nicolae 
Cristescu, în mină cu un fluier 
care nu-i slujește la nimic, urmă
rește jocul micilor săi elevi. Im-

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. a t-a)

ÎNTRECERI
Șl DEMONSTRAȚII
INTERNATIONALE

DE PATINAJ
ARTISTIC
MIERCUREA CIUC

POIANA BRAȘOV
de două zile, 

joi, patinoarul
Timp 

miercuri și 
acoperit din Miercurea Ciuc 
va fi gazda concursului in
ternațional de patinaj artis
tic pentru seniori, la care 
și-au anunțat participarea 
patinatori și patinatoare din 
U.R.S.S., Iugoslavia, Unga
ria și România. Vineri, după 
încheierea concursului, este 
programată o demonstrație a 
celor mai bine clasați dintre 
concurenți. Aceiași urmează 
să apară, într-o a doua de
monstrație, pe gheața pati
noarului din Poiana Brașov, 
în cursul zilei de sîmbătă.

>•
I

CREȘTEREA PERFORMANȚELOR ATLEȚILOR NOȘTRI
OBIECTIV IMPORTANT PENTRU ANUL 1974

Lucrările plenarei Comitetului federal al F. R. Atletism

ARBITRI ROMÂNI DE VOLEI SOLICITAT! 
SĂ CONDUCĂ MECIURI DIN CUPELE EUROPENE

Zece arbitri români au fost soli
citați să conducă meciuri de volei din 
cadrul competițiilor continentale, 
Cupa campionilor europeni și Cupa 
cupelor. Meciul Partizan Tirana — O’ 
Ruini Florența din cadrul Cupei cam
pionilor europeni (masculin), care va 
avea loc la 5 ianuarie 1974 va fi con
dus de D. Rădulescu și N. Ionescu. 
Partida Tatran Stresovice — Levski 
Spartak Sofia din cadrul Cupei cam
pionilor europeni (feminin) din 5 ia
nuarie 1974 va fi arbitrată de L Co

vaci și M. Oancea. Două partide din 
cadrul Cupei cupelor (masculin), 
Steaua roșie Belgrad — Akademik 
Sofia (5 ianuarie 1974) și Zvezda Vo- 
roșilovgrad — T. E. D. Ankara (19 
ianuarie 1974) vor fi conduse de C. 
Armășescu și C. Muțat, respectiv, V. 
Moraru și E. Costoiu. în sfîrșit, me
ciul Akademik Sofia — Tractor
Schwerin (19 ianuarie 1974) din cadrul 
Cupei cupelor (feminin) va fi arbi
trat de V. Ranghel și R. Farmuj.

Duminică s-a desfășurat la se
diul C.N.E.F.S. plenara comitetului 
federal la atletism. Lucrările au 
fost conduse de tovarășul Mihail 
Florescu, ministrul chimiei, pre
ședintele F.R.A. Au luat parte ge
neral lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., Emil 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., mem
brii biroului și ai comitetului 
F.R.A., președinți ai comisiilor ju
dețene de atletism, antrenori și 
profesori de educație fizică, pre
ședinți ai ,unor secții de atletism 
din cluburi și asociații sportive.

Plenara a făcut analiza îndepli
nirii obiectivelor atletismului nos
tru în 1973, a aprobat planul de 
măsuri și calendarul competițional 
pe anul 1974.

Din darea de seamă prezentată 
de biroul federal, ca și din luările 
de cuvînt a numeroși participanți, 
a reieșit, între altele, faptul că deși, 
în 1973, în atletismul nostru au 
fost înregistrate cîteva succese și 
unele progrese, nivelul său general 
de dezvoltare este nesatisfăcător, că 
nu răspunde sarcinilor actuale puse 
în fața acestui sport, considerat a 
sta la baza sistemului de educație 
fizică din țara noastră.

Din discuțiile purtate a fost_ evi
dențiat, încă o dată, faptul că or
ganizarea defectuoasă a activității 
atletice de la nivelul județelor, al 
localităților, in secții, ca și lipsa de 
inițiativă, de răspundere în înde
plinirea sarcinilor au dus la ne- 
îndeplinirea acestora. Pentru pro
bleme de însemnătate minoră se 
așteaptă încă, în continuare, inter
venția directă de la „centru", în 
loc ca asemenea chestiuni să fie re
zolvate cu maximum de operativi
tate pe plan local.

In majoritatea cazurilor, vizînd 
activitatea desfășurată de atleți, an
trenori, profesori de educație fi
zică, activiști etc., se constată lipsă 
de exigență, de fermitate și de răs
pundere față de munca proprie și 
a colectivului respectiv, atît sub 
aspect tehnic, metodic, cît și în

ceea ce privește latura pregătirii 
politico-educative. Este prea mic 
numărul celor care desfășoară. în- 
tr-adevăr o activitate corespunză
toare în raport cu actualele cerințe 
ale atletismului internațional, mai 
ales în perspectiva imediată a 
jocurilor Olimpice de la Montreal 
(să nu uităm, totuși, că pînă în 
1976, chiar anul viitor, vor avea 
loc, la Roma, campionatele euro
pene !) etc.

în cuvîntul său, prim-vicepre-

ședintele C.N.E.F.S., general lt. Ma
rin Dragnea, a arătat că sînt nece
sare măsuri ample pentru a face 
competitive pe plan internațional 
și rezultatele atleților noștri. Tre
buie stabilite criterii precise, obiec
tive, privind calitatea pregătirii din 
1974, ponderea avînd-o firește, 
munca în perspectiva viitoarelor

(Continuare în pag. a 2-a)

PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI FEDERAL F.R.T.A.

SPORTURI iN AER LIBER, 
CU CARACTER APLICATIV 
turismul, alpinismul, orientarea turistică trebuie 
să dobindească un caracter de masă mai pronunțat

La Sinaia, unde în tot cursul 
săptămânii trecute s-au desfășurat 
concursurile de perfecționare a ca
drelor de specialiști în domeniul 
alpinismului, orientării turistice și 
turismului de rnasă, a avut loc, 
sîmbătă după masă, ședința lărgită 
a comitetului federal F.R.T.A., din 
partea conducerii C.N.E.F.S. parti- 
cipînd la lucrări tovarășii Miron 
Olteanu, secretar, și Ilie Istrate, 
consilier.

După ce tov. M. Olteanu a adus 
participanților salutul Biroului exe
cutiv al C.N.E.F.S. și totodată 
urarea de a ajunge la cele mai co
respunzătoare soluții în problemele 
ce se vor dezbate, secretarul gene
ral al F.R.T.A., Mircea Mihăilescu,

a prezentat darea de seamă asupra 
activității desfășurată de forul res
pectiv, de la precedenta plenară 
și pînă la acest sfîrșit de an, atît 
în direcția lărgirii bazei de masă 
a acestor discipline sportive cît și 
în ridicarea nivelului sportivi
lor de performanță. în continuare, 
Dumitru Cerchezeanu, secretar 
general adjunct al F.R.T.A. a 
adus la cunoștința celor pre
zenți planul de măsuri pen
tru anul 1974, subliniind în 
mod deosebit sarcinile impor
tante ce revin federației și specia
liștilor săi din întreaga țară în ac
țiunile cu amplu caracter de masă:

(Conțlnuaru In pag. a t-a)



Sportul Nr. 7628

DOINA COJOCARU (handbal)

In virată de 25 de ani. Doina Cojocaru — 
căpitanul echipei reprezentative a României 
— este una din marile valori ale handbalu
lui mondial. Actualmente la Universitatea 
Timișoara, Doina Cojocaru a jucat în ulti
mii ani la I.E.F.S., echipă cu care a și cu
cerit — în ediția 1972—1973 — titlul de cam
pioană a României. Selecționată de 115 ori 
în echipa națională, ea a marcat 185 de 
goluri. In cei 10 ani de cînd practică hand
balul, Doina Cojocaru a susținut peste 1 000 
de partide. In acest an a absolvit Institutul 
de Educație Fizică șl Sport șl a fost repar
tizată ca profesoară de educație fizică la o 
școală din orașul Timișoara, eăsătorită cu 
boxerul pătru Cojocaru, cei doi formează o 
veritabilă familie de sportiv!.

La remarcabila performan
ță realizată de echipa Româ
niei la cel de al V-lea cam
pionat mondial de handbal 
feminin — medaliile de ar
gint — o contribuție esen
țială a adus-o Doina Cojo
caru. Participantă pentru a 
doua oară la finalele C.M. 
(prima oară în 1971, în Olan
da}, ea a adăugat talentului 
și o valoroasă exoerientă. 
Creierul și sufletul echipei, 
Doina Cojocaru a pus cu 
multă precizie în aplicare 
ideile tactice ale antrenorilor, 
dar — în același timp — le-a 
dat eficiența dorită grație 
fanteziei și execuțiilor tehni
ce impecabile. Am 
spune — fără rezerve 
în calitatea sa de căpitan al 
reprezentativei, a dat dovadă 
de curaj, de bărbăție, chiar 
abnegație. In ultimul meci 
din semifinalele de la Nego-

putea
— că,

tin, accidentată, epuizată de 
efortul intens, Doina a con
tinuat să joace, să insufle — 
prin exemplul personal — 
putere echipei ca să termine 
învingătoare și, astfel, să se 
califice în finala campionatu
lui mondial. Modestă, exce
lentă colegă, preocupată per
manent de îmbunătățirea pre
gătirii, Doina Cojocaru este 
și, sîntem convinși, va fi una 
dintre valorile de seamă ale 
handbalului feminin româ
nesc. Mai mult, din acest an 
contribuția sa la dezvoltarea 
handbalului se va realiza și 
pe plan profesional. Ca pro
fesoară de educație fizică își 
propune, așa cum ne-a măr
turisit, să atragă spre acest 
sport noi generații de practi
cantă, să le ofere în perma
nență din cunoștințele sale, 
din experiența sa de maestră 
a sportului.

S-AU încheiat întrecerile
TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A LA POPICE

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI Al ANULUI
STABILIȚI DE FEDERAȚII

Odată cu disputarea ultimelor 
jocuri din etapa a IX-a, 6-au în
cheiat întrecerile turului campio
natului Diviziei A la popice. Cîști- 
gătoare în cele patru serii sînt: 
Rapid București (fete — seria Sud), 
Voința Tg. Mureș (fete — seria 
Nord), Constructorul Galați (băieți
— seria Sud) și Voința Cluj (băieți
— seria Nord). O comportare bună 
a avut în acest sezon formația Ra
pid București, singura echipă fe
minină din cele 20, care în cele 
nouă jocuri nu a cunoscut înfrîn- 
gerea. Cu o singură partidă pier
dută a încheiat turul Voința Tg. 
Mureș (f), iar fruntașele campio
natului masculin, Constructorul Ga
lați și Voința Cluj au avut, fiecare, 
cîte două eșecuri. Interesant de a- 
mintit că, în ultima etapă, formația 
clujeană a obținut o victorie în 
deplasare, la Tg. Mureș, la un 
diferență, cum nu s-a mai 
gistrat în acest campionat.

Voința Craiova — Dermagant Tg. 
Mureș 2 384—2 303 p d

MASCULIN

Dacia Ploiești — Victoria Bod 
4 990—4 795 pd

Voința Tg. Mureș — Voința Cluj 
4 959—4 960 pd (!)

C.F.R. Tg. Mureș — Electrica Si
biu 5 370—5194 pd

Minaur Baia Mare — Lemnul 
Satu Mare 4 767—4 661 pd

C.F.R. Timișoara — Jiul Petrila 
4 856—4 858 pd

Industria Sîrmei Cimpia Turzii — 
I. C. Oradea 4 620—4 780 pd (s-a 
jucat la Cluj).

CLASAMENTELE TURULUI

Iată ultimele rezultate din

„băț“
înre-

tur :

FEMININ
Voința Cluj — Voința Mediaș 

2 334—2 213 p d
Voința Constanța — Cetatea

Giurgiu 2 298—2 246 p d
C.F.R. Tg. Mureș — U. T. Arad 

2 546—2 239 p d

Însemnări la a v-a ediție a campionatelor naționale sătești

TRÎNTA ÎȘI CONTINUĂ FERM TRADIȚIILE
Duminică s-a încheiat la Pitești 

iinala ultimei mari competiții 
sportive de masă din acest an, cam
pionatul național sătesc de trîntă, 
ijuns la a cincea sa ediție. După 
:um se știe, trînta — această dis
ciplină specifică românilor, sub 
orma luptei drepte — face parte 
iintre sporturile incluse în progra- 
nul ediției de vară a „Cupei Ti
neretului". Nu ne îndoim că expe- 
■iența celor 5 ani de -desfășurare 
i Campionatului național sătesc, 
Tganizat în principal de Secția 
port turism a C.C. al U.T.C. își 
-a spune cuvîntul în reușita între- 
erilor din vară (finala va avea 
oc între 23—25 august 1974 Ia Cra- 
ova, fazele de masă urmînd a 
e desfășura pînă la 2 iunie anul 
iitor). Mai mult, regulamentul va 
i în linii mari, același (timpul de 
aptă, reprizele, categoriile de greu- 
ite etc.), limitîndu-se doar vînsta 
oncurenților, pînă la 30 de ani. 
înt tot atîtea argumente privind 
u numai succesul din „Cupa Ti- 
ieretului“ ci și pentru a cere ca 
irurile răspunzătoare să fie cît mai 
xigente. In multe dintre județele 
irii trînta a devenit o caracteristică 
activității sportive, existînd tradi- 
i durabile și sprijin substanțial 
in punct de vedere material și or- 
anizatoric. Ne îndeamnă la această 
firmație faptul că, de cîțiva ani 
icoace, anumite județe obțin re- 
iltate bune, calitativ și cantitativ, 
1 Campionatul național sătesc, 
rintre ele pot fi amintite Mureș, 
imiș, Dîmbovița, Prahova, Argeș, 
asiui, Satu Mare, Galați etc. Pe 
ieste teritorii au luat ființă, de-a 
mgul timpului, adevărate centre 
itești de inițiere și practicare a 
întei, caracterizate printr-o viabi- 
tate și activitate lăudabile.
Reîntorcîndu-ne la competiția re- 
;nt încheiată, se fac vădite și alte 
ipte. Trînta a intrat, în ultima 
•eme, foarte adine în preocupările

tuturor organelor și organizațiilor 
sportive locale. Argumentul princi
pal în favoarea acestei afirmații 
este excelenta colaborare, atît pe 
plan central (C.C. al U.T.C, 
C.N.E.F.S., U.N.C.A.P.) cît și
local (organele județene în subor
dine, la care s-au adăugat și 
Inspectoratul școlar și comenduirea 
garnizoanei Pitești) pentru reușita 
organizatorică a finalelor din ora- 
șul-gazdă. Pe această linie, arge
șenii confirmă. Deschiderea și în
chiderea festive, condițiile de des
fășurare a competiției au fost ire
proșabile.

Tot la adresa gazdelor trebuie să 
mai amintim încă o inițiativă lău
dabilă. O comisie special alcătuită 
din antrenori și lucrători în do
meniul sportului de performanță a 
urmărit și selecționat 40 de „spe
ranțe", care s-au dovedit cel mai 
bine dotate cu calități pentru lup
tele de performanță. Toți acești ti
neri vor fi reuniți în cursul anu-

lui viitor și vor participa la o 
tabără de pregătire organizată fie 
la Pitești, fie la Curtea de Argeș 
sau Cîmpulung Muscel. Fără. îndo
ială, față de alți ani, acțiunea con
stituie o garanție de succes a pro
cesului de selecție în cadrul unei 
competiții de masă, un exemplu ce 
trebuie urmat și de alte județe sau 
localități de primă mărime ce vor 
găzdui, pe viitor, întreceri simi
lare. Și ele vor fi numeroase, dacă 
ne ghidăm după numeroasele fi
nale ce se vor desfășura anul vi
itor, în cadrul competiției repu
blicane de masă, „Cupa Tinere
tului".

în fine, consemnăm un gest fru
mos al Comitetului județean al 
U.T.C. Iași. Gazde ale ediției pre
cedente^ a finalelor, moldovenii au 
ținut să acorde frumoase centuri 
de campion și învingătorilor de la 
Pitești 1

Radu TIMOFTE

FEMININ — SERIA SUD
1. Rapid Buc.
2. Gloria Buc.
3. Voința Constanța
4. Cetatea Giurgiu
5. Laromet București
6. Petrolul Băicoi
7. Metrom Brașov
8. Voința ' ‘
9. Voința

10. Voința

Galați
București 
Ploiești

SERIA
Tg. M.
Craiova
Cluj

1. Voința
2. Voința
3. Voința
4. U.T? Arad ♦
5. Voința Oradea
6. C.S.M. Reșița
7. Voința Mediaș
8. Hidromecanica Bv.
9. Dermagant Tg. M.

10. C.F.R. Tg. M.

NORD
9

5
5
4
4
4
4
3
2

o

11832 
11492 
11351

8812
4
4
5 11368
5
5
5
6
7

11279
9150
6736 

11444
9173

8
9 7 0 2
9 6 0 3
9 5 0 5
9 4 0 5
9 3 0 6
9306 11269
9 3 0 6
9 3 0 6
9 3 0 6

1 9170 16
9239 14 

11873 12
8934 10 

11141 8 
11379 6

9082
8998
8794

MASCULIN — SERIA SUD
9702 25872
9603 20242 

5
5
5
4
4

1. Constr. Galați
2. Rafinăria Teleajen
3. Dacia Ploiești
4. Gloria București
5. Flacăra Cimpina
6. Rapid București
7. Voința București
8. Petrolul Ploiești
9. Victoria Bod
.0. Constr. Buc.

SERIA
Voința Cluj

PI.
0 
0 
0
0 
0

4
4
4
5
5

0 5 24760

24194
20170
19209
24859
24817

9
9
9
9
9
9 4
9306 18534
9 2 0 7 1 8378

X-2. Jiul Petrila
3. C.F.R. Tg. Mureș
4. I.C. Oradea
5. Minaur B. Mare
6. Electrica Sibiu
7. C.F.R. Timișoara
8. Lemnul Satu Mare
9. Industria sîrmei C.T.

10. Voința Tg. Mureș

NORD
9 7 0
9 7 0
9 7 0
9 6 0
9 4 0
9 4 0

2
2
2
3
5
5

9405 19323 8
9306 19054 6
9207 33661 4
9108 24090 2

19794 14 
14746 14 
14594 14
15554 12
24729 8
24513 8

CAIAC CANOE
Gheorghe Danilov și Gheorghe Simionov — Steaua 
Ivan Patzaichin — Dinamo București 
Ion Dragulschi și Erast Pavel — Steaua 
Victoria Dumitru — Dinamo București 
Gherasim Munteanu — Dinamo București 
Vasile Serghei — Dinamo București 
Ion Terente — Steaua
Antrop Vorobiov — Dinamo București 
Lipot Vorobiov — Dinamo București

*) In ordine alfabetică

tNOT

1.
2.
3.
4. 

5*

1. Anca Groza — Dinamo București
2. " ' “ ‘
3.

Marian Slavic — Steaua 
Eugen Aimer — Steaua

4. Zeno Oprițescu— C.S.M. Cluj 
Ion Miclăuș — Dinamo București

6. Dietmar Wetterneck — Șc. sp. Reșița
7. Camelia Hoțescu — Șc. sp. Ploiești
8. Adrian Horvat — Șc. sp. 1 București
9. Lavinia Donia — Șc. sp. Reșița 

Octavian Resier — Steaua

5.

10.

1.
2.

PATINAJ ARTISTIC
Gyorgy Fazekaș — Dinamo București
Doina Mitiicică — I.E.F.S.

3. Atanaîie Bulete — Șc. sp. 2 București
4. Mircea Ion — Sc. sp 2 București

Elena Moiș — LE.F.S.
Gabriela Voica — I.E.F.S.
Silvana Suciu — Constructorul București 
Octavian Goga — I.E.F S.
Beatrice Huștiu și Dan Săveanu — I.E.F.S.
Mihaela Paraschiva — Constructorul București

5.
6.
7.
8.
9.

10.

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

10.

1. 
2.
3.
4.

PENTATLON MODERN
Dumitru Spîrlea — Olimpia București 
Albert Covaci — Inst. J’sdagogjc Tg. Mureș 
Constantin Călina 
Francisc Rolik — 
Marian Cosmescu 
Ștefan Cosma — ______ . _ _
Alexandru Nagy — Olimpia București 
Sorin Crăciuneanu — Olimpia București 
Gyula Galovits — Universitatea Timișoara 
Vasile Nemețeanu — Olimpia București

RADIOAMATORISM
Radu Eratu — Radioclubul județean Constanța 
Tibor Kovacs — Radioclubul județean Bihor 
Ștefan Olah — Radioclubul județean Sălaj 
Mircea Rucăreanu — Radioclubul județean Con
stanța

— Olimpia București 
Universitatea Timișoara
— Universitatea Timișoara 
Universitatea Timișoara

5. Constantin Nae — Radioclubul județean Buzău 
Vasile Căpraru — Radioclubul central București 
Eugen Peterfi — Radioclubul județean Deva 
Gheorghe Cîmpeanu — Radioclubul județean 
Constanța
Pavel 
Puica

6.
7.
8.

9.
10.

Marina — Radioclubul județean Bihor 
Dumitriu — Radioclubul județean Constanța

Timp de două zile, în sala I.M.F. 
din Tg. Mureș au avut loc între
cerile finale ale campionatului re
publican de calificare pentru divi
zia A de judo. Au participat 17 
echipe printre care : Olimpia Bucu
rești, C.S.M. Oradea, Dacia Pitești, 
Voința Baia Mare, Metalul Roman, 
Ș. N. Oltenița, Trotușul Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, C.S.M. 
Sibiu și altele.

Majoritatea formațiilor participan
te au demonstrat un salt valoric, 
mulți dintre sportivi prezentîndu-se 
Ia întreceri cu o bună pregătire 
tehnică.

Cu ocazia întrecerilor, au fost 
premiați loan Buzic, de la C.S.M. 
Sibiu, Laszlo Ferenc (Miercurea 
Ciuc), Marcel Nuțu și Gheorghe 
Săvescu (ambii de la Trotușul Ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej).

După întreceri aprig disputate.au 
obținut dreptul de a activa în pri
ma divizie pe echipe a țării, for
mațiile Trotușul Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și C.S.M. Sibiu. Pe 
locurile 3 și 4 s-au clasat echipele 
Șc. sportivă Miercurea Ciuc și O- 
limpia București.

I. PĂUS — coresp. județean

MEȘTEREA PERFORMANȚELOR ATLEȚILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

>curi Olimpice. Va trebui ca 
letismul să stea în centrul preo- 
îpărilor * ’ "
N.E.F.S.
inSilillor
ațiilor sportive, al C.J.E.F.S.- 
■ilor, al catedrelor de educație fi- 
că din școlile de toate gradele, 
î nu a fost așa, o arată faptul că, 

1973, peste 70% din secțiile de 
letism, antrenori și atleți nu și-au 
deplinit obiectivele prevăzute pen- 
u acest an. Pentru ca sarcinile 
îbilite pentru anul 1974 să fie 
alizate și depășite, este nevoie de 
mobilizare generală a tuturor fac- 
rilor în ideea de a se acorda 
letismului atenția, sprijinul și în- 
umarea corespunzătoare.
Trebuie promovați, în diferite ac
uități, oamenii cei mai compe- 
nți, pasionați și doritori să mun- 
ască mai mult și mai bine. Baza 
aterială existentă va trebui mai 
ne gospodărită, mai judicios uti-

Biroului Executiv 
și activiștilor săi, 

cluburilor și 
sportive,

al 
al 

aso-

lizată pentru pregătire și pentru 
competiții. Se cere intensificarea 
muncii pe plan orizontal și verti
cal, la nivelul de dezvoltare a 
atletismului internațional contem
poran.

Tovarășul Mihail Florescu, pre
ședintele F.R.A., s-a referit, în cu- 
vîntul său, Ia necesitatea ca ordi
nea și disciplina să stea la baza 
întregii activități atletice. El a 
subliniat obligativitatea ce revine 
atleților de a munci cu dăruire și 
pasiune, de a-și intensifica con
tinuu eforturile la antrenamente, 
astfel ca nivelul performanțelor lor 
să se situeze la o cit mai ridicată 
cotă pe plan internațional.

Este o datorie de onoare a tu
turor celor ce lucrează în 
atletismului — sportivi, 
antrenori — să-și aducă 
buție majoră la locurile
muncă în direcția realizării obiecti
velor stabilite, astfel ca în 1974, în 
cinstea celei de a XXX-a aniver-

domeniul 
profesori, 
o contri- 
lor de

5
sări a eliberării țării și a celui 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. 
atletismul nostru să înregistreze 
un salt calitativ pe toate planurile 
activității sale.

în încheierea plenarei a fost ales 
noul birou al F.R.A. compus din 
următorii tovarăși : Mihail Florescu 
— președinte, Lia Manoliu — prim- 
vicepreședinte, Eugen Laurențiu 
Bran, Efrem Cherteș, Valeriu Mal- 
topol — vicepreședinți, Victor Fi
rea _— secretar general, Florian 
Laslău — secretar general adjunct, 
Gheorghe Zimbreșteanu, Nicolae 
Mărășescu, Eveline Ghimpu — an
trenori federali, Vladimir Simio
nescu, Tlberiu Ardeleanu, Tiberiu 
FOldvari, Septimiu Todea,*Dan Ma
tei, Ion Paraschivescu, Ion Mure- 
șeanu și Cosma Liță — membri.

LINGĂ
APORTURI ÎN AER LIBER (Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

jpa Tineretului, insigna Amicii 
umeției, insigna Sport și sănă- 
te ș.a.
Participanții la dezbateri — pre
zinți de comisii județene ca B. 
ntu (Dolj), dr. C. Lupu (Timiș),

Sommer (Ilfov), maestrul eme- 
al sportului Em. Crlstea, antre- 

■ri ca R. Beil, P. Busuioc, spor
ii fruntași ca D. Ciobanu, D. Va- 
escu etc. au adus în dls- 
iție diferite aspecte din munca 
ierațiel și a comisiilor județene, 

făcut propuneri pentru amelio- 
rea activității, nu numai printr-o 
ai corespunzătoare, dotare cu ma- 
riale specifice dar și printr-o 
eștere a exigenței la toate nive
le acestor domenii de activitate 
ortivă. Trăgînd concluziile pe 
arginea dării de seamă și a dis- 
țiilor, tov. M. Olteana a subli- 
at faptul că întrucît sporturile 
• care se ocupă F.R.T.A. au un 
■onuntat caracter aplicativ, activi-

tatea de masă constituie o sarcină 
principală a specialiștilor din ca
drul federației, din comisiile ju
dețene, din secțiile de specialitate 
ale cluburilor și asociațiilor.

In continuare s-a procedat la re- 
completarea Comitetului federal și, 
în încheiere, s-a stabilit structura 
conducerii Federației de tțirism-al- 
pinlsm astfel: președinte — Ion 
Florescu, adjunct al Ministrului 
Turismului ; vicepreședinte — Ilie 
Istrate, consilier în C.N.E.F.S. ; se
cretar general — Mircea Mihăilcs- 
cu ; secretar g-ral adjunct — Du
mitru Cerchezeanu ; secretari ai co- 

tehnice : Matei 
Stoian 
(orien- 
Cornea 
din bi-

misiilor centrale 
Schenn (alpinism), Ovidiu 
(turism), Paul Simionescu 
tare turistică), dr. Liviu 
(Salvamont). Mai fac parte
roul F.R.T.A.: Onica Toanchină, 
dr. Ion Giurculescu, Florin Moraru, 
Stelian Popescu, Laurian Ursu, 
Cristian Bucurescu, Rolf Beii, AI. 
Floricioiu și Nicolae Dobre.

parte indicații atît celor cu min
gea Cît și celor îndepărtați de fază, 
nelăsîndu-i o clipă să oprească 
mișcarea, „E bună ideea Gabi, poți 
să o mai încerci.., Nu stați pe loc 
să nu răciți... Fiți atenți la pla
sare, urmăriți adversarii direcți... 
Ajută-l pe Andrei..Mingea e 
grea, gerul înroșește obrajii, soa
rele, apărut la marginea tribunei, 
este încă neputincios, iar fotbaliș
tii au numai 10—12 ani...

„Sînt grupele noastre de copii 
din promoția 1961—62 — îmi spu
nea mai apoi antrenorul Cristescu. 
Băieții au școală după-amiază și 
trebuie să ținem antrenamentul 
mai de dimineață ca să aibă timp 
și pentru lecții. Ce să facem ? Tre
buie să ne adaptăm după 
lor liber. Ne bucură însă 
că acum vremea ne permite 
trăm pe gazon fără teama 
deteriora. In curînd, cînd echipele 
mari vor trece lă pregătirea de 
munte, vom beneficia și de sală, 
U7Je vom face încă trei antrena-

timpul 
faptul 
să in- 
de a-1

RUGBY
Nicolescu — Sportul studențesc BucureștiMihai

Nicolae Postolache — Steaua
3. Radu Durbae — Steaua

Constantin Fugigi — Sportul studențesc București 
Gheorghe Dumitru — Farul Constanța 
Mircea Munteanu — Steaua
Gheorghe Dragomirescu — Dinamo București 
Gheorghe Nica — Dinamo București 
Mircea Ciornei — Steaua
Adrian Mateescu — Steaua

1.
2.

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

10.

Constructorul București 
Florin Gheorghiu — I.T.B. București 
Victor Ciocâltea — Constructorul București 
Elisabeta Polihroniade — Universitatea București 
Theodor Ghițescu — Constructorul București 
Carol Partoș — Petrolul Ploiești 
Gertrude Baumstarck — Medicina Timișoara 
Margareta Juncu — C.S.M. Cluj

1, Alexandra Nicolau
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. _____ ___________
9. Aurel Urzică — Politehnica București 

10. Mihai Șubă — Universitatea București

TENIS
1. Ilie Nâstase — Steaua
2.
3.
4.
5.
6.

Toma Ovici — Progresul București
Ion Tiriac — Dinamo București
Virginia Ruzici — Dinamo București 
ludith Gohn — Dinamo Brașov
Mariana Simionescu ’— Dinamo București

7. lone! Santeiu — Dinamo București
Dumitru Hărădău — Steaua
Viorel Sotiriu — Steaua
Viorel Marcu — Dinamo București

8.
9.

10.

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

10.

TENIS DE MASA
Maria Alexandru — Progresul București
Lidia Ilie — Spartac București
Ligia Lupu — C.S.M. Cluj
Eleonora Vlaicov — C.S.O. Arad
Șerban Doboși — C.S.M. Cluj
Teodor Gheorghe — Politehnica București
Dorin Giurgiucă — C.S.M. Cluj
Marin Firănescu — Universitatea Craiovo 
Cornel Popovici — Constructorul Hunedoara 
Alexandru Buzescu — Progresul București

„CUPA TINERETULUI" IN ACTUALITATE
VEȘTI DE LA CORESPONDENȚI

ROMAN. Zăpada continua să 
cadă și organizatorii romașcani ai 
„Cupei Tineretului" au și întreprins 
primele măsuri pentru debutul în 
sporturile de iarnă ale competiției. 
Astfel, peste 600 de elevi de la 
școlile generale nr. 1, 3, 4 și 7, de 
la Școala profesională I.M.R. și de 
la Liceul Agricol „Ion Ionescu de 
la Brad" au participat la întrecerile 
de săniuș și patinaj.

De asemenea, la Liceul teoretic 
au avut loc întreceri de tenis de 
masă, la care au fost prezenți și 
tineri de la asociațiile sportive Me
talul, Danubiana, Progresul și al
tele. (G. GROAPA).

ORADEA. Temperatura scăzută 
din ultimele zile a permis amena
jarea patinoarelor, precum și or
ganizarea primelor întreceri, 
proape 130 de 

generale nr. 1,

A- 
elevi de la școlile 

4 și 8 s-au întrecut

DUMINICA PLINĂ» LA GIURGIU

LA SIBIU:

în concursul de patinaj ce a avut 
loc pe patinoarul „Crișul" din par
cul Lenin al orașului. Luni între
cerile au continuat și pe patinoarul 
„Voința".

La Casa pionierilor din locali
tate au avut loc întrecerile primei 
etape ale concursului de tenis de 
masă. Au fost prezenți 82 de ti
neri și tinere din școlile generale. 

• Au mai avut loc întreceri de te
nis de masă și în sala clubului 
Z._.Z.Z.ZZZ... participarea elevilor 
și a salariaților întreprinderilor 
din cartierul Valența. (I. GHIȘA).

(Urmare din pag. 1)

I.E.M.B., cu

IAȘI. A început faza pe munici
piu Ia tenis de masă, fază la care 
au fost prezenți peste 200 de ti
neri din cei aproape 4 000 cîți s-au 
prezentat la cele două etape ante
rioare. întrecerea a fost foarte bine 
organizată- de Comitetul municipal 
Iași al U.T.C. (D. DIACONESCU).

șah, decît pentru studenți, dar în 
Giurgiu existînd o mișcare șahistă 
destul de puternică, nu numai 
printre elevi, ci și în rîndui tineri
lor muncitori și funcționari, noi, 
comisia municipală, ne-am spus că 
nu putem să nu ținem seama de 
acest fapt" — ne-a spus tovară
șul Alexandru Pană, prim-vice- 
președinte al C.M.E.F.S. Giurgiu. 
Profesorii Apostol Buzatu, Dumitru 
Manolescu, Atanase Anglielescu, 
precum și directorul adjunct al li
ceului, profesorul Vincențiu Geor- 

e- 
a

gescu, se aflau și ei alături de 
levii veniți la etapa pe clase 
„Cupei Tineretului".

Și la Liceul nr. 2 întrecerile 
tenis de masă și șah începuseră 
dis-de-dimineață, elevii fiind su-

de

STARTUL SE LASĂ AȘTEPTAT, ÎN SCHIMB 
PROMISIUNILE ABUNDĂ!

un alt prilej, darAm scris și cu 
iată că ne vedem siliți să revenim 
asupra aceleiași probleme : pasivi
tatea cu care este privită „Cupa 
Tineretului" de către cei chemați 
să transpună în realitate această 
competiție de masă cu caracter re
publican. Duminică, am făcut un 
raid prin cluburile și asociațiile 
sportive sibiene, pe pîrtiile de pa
tinaj și săniuțe. Ce am constatat ? 
Cu unele foarte mici excepții, com
petițiile din cadrul „Cupei Tinere
tului" continuă să rămînă o... pro
misiune a organizatorilor. „Vom or
ganiza, în curînd. multe competi
ții" — continuă ei să spună. Dar 
acest... viitor nu se întrevede, încă.

La clubul C.F.R. am văzut doar... 
doi tineri jucînd tenis de masă. 
Toată dimineața sala a rămas des
chisă, dar nimeni nu a venit să 
se intereseze (din partea organiza
torilor) despre întreceri. Aveam să 
aflăm mai tîrziu de la responsa
bilă că nimeni nu i-a cerut să

pună sala la dispoziția competito
rilor pentru „Cupa Tineretului". 
Aceeași atmosferă fără... viață spor
tivă tinerească ne-a întîmpinat și 
la clubul Independența.

La cele două patinoare pe care 
le-am vizitat — cel natural, de la 
„Luceafărul" și cel artificial — pa
tinau doar cei care plăteau 2 și 
respectiv, 3 lei intrarea. La pati
noarul artificial erau cam 300 de 
tineri, de fapt mai mult copii, dar 
nici vorbă de vreun concurs con- 
tînd pentru „Cupa Tineretului".

Interesîndu-ne la C.J.E.F.S. Sibiu 
am aflat de la secretarul acestei 
organizații, prof. Viorel Hîrțău, că 
dumnealui nu... prea este în temă 
cu manifestările ce ar fi trebuit 
să aibă loc duminică în cadrul com
petiției, dar să ne interesăm la 
metodistul Florin Mihăiescu, întru
cît el cunoaște tot. Dar nici acesta 
nu știa nimic. Astfel s-au petrecut 
lucrurile la Sibiu, la sfîrșitul săp
tămânii trecute. Un lanț al slăbiciu-

nilor pe care l-am dori cit mai 
curînd curmat...

Ilie IONESCU

pravegheați și îndrumați de toți 
membrii catedrei de educație fi
zică : Anca Angelescu, Iulian Ghei- 
mez, Ciprian Ulea și Constantin 
Mană. Cu șefțj. catedrei, Anca An
gelescu, am avut o scurtă discuție 
din care am refiriui că au fost 
luate măsuri de procurare a cîtorva 
perechi de schiuri din fondurile li
ceului, urmînd ca în vacanța de 
iarnă elevii să meargă la Dala 
pentru concursuri. „Cred — ne 
spunea interlocutoarea — că ar tre
bui introduse în programul „Cupei 
Tineretului" întreceri de șah și pen
tru elevi. Aceasta ar fi recunoaș
terea unei preocupări firești a lor".

La Școala profesională de me
canici agricoli, profesorul Constan
tin Surugiu era și el printre com
petitorii la tenis de masă, cum de 
asemenea se aflau la datorie pro
fesorul Paul Cristea, de la Școala 
profesională de construcții, profeso
rul Constantin Stroe de la Școala 
generală nr. 2 și inginerul-pensio- 
nar (activist obștesc) Mihai Ciocan, 
secretar al Asociației sportive Ce
tatea.

Pînă la prînz am vizitat 10 aso
ciații sportive. La toate, primele 
întreceri din cadrul „Cupei Tinere
tului" 
ceea i 
că la 
pentru 
tantei 
masă.

erau în plină desfășurare, 
ce ne-a întărit certitudinea 

Giurgiu există preocupare 
buna organizare a impor- 
competiții republicane de

PODUL GRANT
mente săptămînal, în afară de cele 
în aer liber".

Mi-a vorbit apoi despre satis
facția pe care i-o dau viitorii fot
baliști ai Giuleștiului prin conștiin
ciozitatea cu care participă la pre
gătiri, de pasiunea tînărului antre
nor Codreanu pentru munca cu 
juniorii. Dovadă că, deși nu avea 
program cu grupa sa decît după-a- 
miaza, era totuși prezent de dimi
neață pe stadion. M-a rugat să 
rețin citeva nume de copii despre 
care, peste o vreme, crede că se 
va mai vorbi: frații gemeni Mihai 
și Gabriel Danclu (12 ani), Andrei 
Spier (fiul antrenorului de... hand
bal) și Sorin Ghiță (de 11

In cabine întîlnesc alți doi 
nicieni ai clubului rapidist, 
activează în cadrul centrului
leștean, I. Mihăilescu și I. Costea, 
care îmi prezintă în puține cuvin
te atenția de care se bucură acolo 
micii fotbaliști, despre 
închegat ge coordonează 
le, despre perpetuitatea 
lor... „Ar fi trebuit să

ani), 
teh- 
care 
giu-

colectivul 
pregătiri- 
activități- 
ne luăm

de

cea

CU SUCCES ASIGURAT

nu-i 
copii, 
pătrat

perioadă, dar 
ținem mereu 
După-amiaza, 
este ocupat, 

pe terenurile

concediile în această 
nu putem să 
aproape pe 
fiecare metru 
ba intrăm și 
handbal".

.. .In sala de lupte începuse în
tre timp activitatea, iar de la 
de jocuri ieșea un grup de hand- 
baliști. Cînd am intrat în aceasta 
din urmă, mai mult de douăzeci 
de mingi portocalii circulau între 
cele 10 coșuri de baschet. Antreno
rul Mircea Pomina conducea antre
namentul junioarelor avansate, în 
timp ce cunoscuta baschetbalistă 
Eva Ferencz, acum antrenoare, se 
ocupa intens de pregătirea cîtorva 
sportivi nou veniți... „Sînt elemen
te de perspectivă, bine dotate dar, 
din păcate, descoperite cam tîr- 
ziu. Trebuie să grăbesc ascensiunea 
lor la nivelul vîrstei pe care o au. 
Fetele sînt în clasa a X-a...“

Am părăsit Giuleștiul cu imagi
nea plăcută a acestei intense și 
bogate activități matinale, într-o 
vreme cînd majoritatea sportivilor 
de performanță au intrat în va
canță.

CONFECȚII 
ÎNCĂLȚĂMINTE

disputate.au


Echipele participante — In două grupe, alcătuite 
după criteriul valoric. Locurile vacante din grupa 
fruntașelor vor fi ocupate după turneul de calificare

CIȘTIGATORII

de la Londra R.D. GERMANĂ-ROMÂNIA (tineret) 7-3 TURNEULUI DE BOX

Gertrude Baumstarck pe locul 4 — 5

CAMPIOANELE ȘAHULUI

SE APROPIE DE FINIȘ

După numeroase și infructuoase 
încercări ale majorității specialiști
lor, respinse cu regularitate pe 
baza unor argumente mai mult sau 
mai puțin justificate, Liga euro
peană de natație a fost nevoită 
să cedeze. La propunerea E.W.P.C. 
(comitetului european de polo), fo
rul de conducere al natației con
tinentale a fost în sfîrșit nevoit 
să aprobe, în ultima sa ședință, 
modificarea formulei de desfășu
rare a campionatului european de 
polo, criticată aproape după fie
care ediție a competiției.

După cum se știe, în edițiile pre
cedente, echipele participante la a- 
cest campionat erau de regulă re
partizate prin tragere la sorți în 
grupe preliminare și, după același 
sistem, erau alcătuite și grupele 
semifinale. Ca urmare, nu o dată 
s-a întîmplat ca una din grupele 
preliminare să aibă o valoare cu 
totul scăzută față de altele în care 
se întreceau mai multe formații de 
valori echilibrate. Și, astfel, nu de 
puține ori am fost martori la as
censiunea artificială a unor echipe, 
a căror valoare nu justifica pre
zența într-o grupă semifinală sau 
în turneul final, în timp ce alte 
formații mai valoroase, datorită 
sistemului defectuos, obțineau un 
loc mai slab în clasament.

Logica și rațiunea au învins în 
cele din urmă, așa încît, din vara 
anului următor (18—25 august, la 
Viena), vom putea urmări, în fine, 
un veritabil campionat european.

Astfel, a fost alcătuită o primă 
grupă (pe considerente valorice) de

8 formații care-și vor disputa di
rect titlul pus în joc. Acestea sînt 
primele șase clasate la ultimul C.E. 
(1970) : U.R.S.S., Ungaria, Iugosla
via, Italia, Olanda, România și, 
alături de ele, primele două cla
sate ale turneului de calificare ce 
se va desfășura în luna mai a a- 
nului viitor la Londra. Toate cele
lalte selecționate se vor întrece la 
Viena într-o grupă (divizie B) se
parată.

Cele 8 echipe îșl vor disputa 
titlul continental într-un turneu 
programat în tot atîtea zile, una 
din ete fiind rezervată odihnei. 
După părerea noastră, aceasta este 
cea mai echitabilă formulă de des
fășurare, care va înlătura orice du
bii în privința veritabilei ierarhii 
a polo-ului european. Mai rămîne 
ca forul de specialitate să medi
teze și asupra modului de retrogra
dare și promovare în această grupă 
a așilor, deocamdată insuficient de 
stimulativ, (a.v.)

Intilnirea revanșă dintre selecțio
natele de box (tineret) ale R. D. Ger
mane și României s-a disputat, du
minică seara, în localitatea G61z.au. 
După cum se știe, prima confruntare 
a revenit sportivilor români cu sco
rul de 6—5. La Golzau, gazdele au 
făcut totul pentru a realiza victoria 
și beneficiind de arbitraje îngădui
toare au cîștigat cu 7—3. Dar iată 
amănunte. Paul Dragu a reîntîlnit 
pe Robert Schultz în cadrul categoriei 
semimuscă. Românul a evoluat mai 
bine ca în prima întîlnire. El l-a do
minat clar pe Schultz, a lovit variat 
și mult, intr-un cuvînt, a acumulat 
un avantaj substanțial. Dar, învingă
tor la puncte... Schultz și 1—0. La 
muscă, Niță Robu, convins că nu 
poate coborî Învingător din ring decît 
printr-un succes înainte de limită, a 
imprimat, încă din prima secundă, un 
ritm infernal, a lovit năpraznic și a 
cîștigat prin abandon în minutul doi, 
1—1. Cocoșul Constantin Buzdugeanu 
l-a învins la puncte pe Wolfgang 
Liebing (promovat de la 51 kg) după 
un meci în care craioveanul a de
monstrat o superioritate mai mult

decît evidentă și 1—2. La pană, Flo
rian Ghiță și-a expediat de două ori 
adversarul (L. Werner) la podea în 
primele două reprize. în ultima, a 
făcut și el cunoștință cu podeaua și 
arbitrul din ring a dictat imediat 
abandonul românului, deși situația nu 
o impunea : 2—2. Partida semiușori- 
lor a avut un deznodămînt neaștep
tat. Virgil Sîrbu, cu tehnica sa recu
noscută, l-a dominat evident pe .W. 
Rosomsievicz. Cînd victoria românu
lui se contura clar, el a fost averti
zat nejustificat de arbitrul de ring 
pentru atacuri neregulamentare. An
trenorul emerit Teodor Niculescu a 
cerut imediat abandonul elevului său, 
protestînd astfel împotriva incorecti
tudinii corpului de oficiali : 3—2. Ion 
Budușan (ușoară) a pierdut la puncte 
în fața lui L. Marchner, scorul deve-

nind 4—2 pentru gazde. Semimijlociul 
Damian Cimpoieșu 
loarea, întrecîndu-1 
te pe D. Springer 
handicap : 4—3.
Pavel Istrate a fost oprit de medicul 
Nicușor Scarlat să urce în ring de
oarece avea arcada deschisă din me
ciul anterior : 5—3. Vasile Didea 
(mijlocie) și Mircea Simon (semigrea) 
au pierdut (la puncte) partidele cu 
Z. Hadler șl respectiv D. Ries : 7—3. 
La grea, Costică Dafinoiu l-a expe
diat la podea pe S. Warnke. Meciul 
a fost reluat șl, în mod inexplicabil, 
arbitrul a dictat descalificarea am
bilor sportivi pentru... lipsă de com
bativitate ! Astfel scorul a rămas 
7—3 pentru gazde.

Victor POPESCU 
arbitru internațional

DE LA LENINGRAD

Învingător și la Kingston

ILIE NĂSTASE LA A 17-a VICTORIE
KINGSTON, 17 (Agerpres). — 

Turneul Internațional de tenis des
fășurat la Kingston (Jamaica) a 
fost cîștigat de Ilie Năstase (Ro
mânia), învingător cu 6—1 6—7,
6—3 în finala susținută cu jucă
torul american Brian Gottfried.

în semifinale, Ilie Năstase l-a 
întrecut cu 7—6, 7—6 pe suedezul

Ove Bengtsson, iar Brian Gott
fried a dispus cu 6—4, 6—3 de 
compatriotul său Clark Graebner.

Astfel, Ilie Năstase încheie sta
giunea internațională 1973 cu un 
nou succes, turneul de la Kingston 
fiind al 17-lea concurs cîștigat de 
campionul român în acest an.

CONTINUĂ „CURSA C. M. DE HOCHEI ’74"

bunei re-

Două meciuri pe care Slezan 
Opava le-a susținut’ la sfîrșitul 
săptămînii, Ou Dinămo și Steaua au 
depășit cadrul și însemnătatea 
unor simple întîlniri internaționale 
de club. Pentru simplul motiv că 
formațiile românești de hochei 
care au evoluat sîmbătă șl dumini
că sînt, aproape în exclusivitate, 
furnizoarele de jucători pentru lo
tul reprezentativ, astfel că valoa
rea și forma lor determină fidel a- 
ceste atribute la nivelul echipei 
noastre naționale.

Este clar că într-un asemenea 
context (criticabil, fără îndoială, 
dar obiectiv) atenția federației și 
a organismelor ei de specialitate 
trebuie să se îndrepte cu precăde
re către două colective, care dețin 
integral responsabilitatea
prezentări a hocheiului româneso 
în arena internațională.

Sparing-partenerul a fost bine 
ales. Slezan este o echipă cam 'de 
valoarea formațiilor noastre frun
tașe. — poate ușor superioară — 
actualmente ocupanta locului 4 în- 
tr-una din cele două serii secunde 
ale campionatului cehoslovac. în 
rîndurile ei evoluează patru inter
naționali „B“ și doi din repre
zentativa de Juniori a tării. Jucă
torii din Opava, ca toți hochelștii 
cehoslovaci, sînt excelenți pati
natori, tehnicieni plini de rafina
ment. Impresia noastră sinceră, este 
că aici, la București, ei n-au evo
luat la potențialul 
menajîndu-se, avînd 
tul de lungi de joc 
ales angajamentul 
i-au supus pe adversarii lor a 
sub acela așteptat. Dar, în ansam
blu, partidele s-au dovedit utile și 
ne-au îngăduit cîteva concluzii, mai 
ales după cele două rezultate atît 
de contradictorii (2—7 șl 6—3) obți
nute la Ljubljana, cu Iugoslavia.

Punctul (în continuare) foarte 
vulnerabil al echipelor noastre (a 
se citi al reprezentativei) este apă
rarea. Dinamo șl Steaua, care au 
folosit — pe lîngă selectionabili — 
doar 3 fundași ce nu sînt în lot, 
au primit în cele două meciuri o 
duzină de goluri! Trebuie luată, 
desigur, Tn seamă indisponibilita
tea lui Dumitraș (amigdalită) dar,

oricum, cifra întrece limita admisă, 
în primul joc (Dinamo—Slezan 
8—8), Iordan (care l-a înlocuit pe 
Dumitra?) a scăpat — e drept — 
cîteva goluri parabile, dar a și avut 
intervenții de mare inspirație, așa 
că nu pe seama lui trebuie pusă 
proporția scorului ci pe numeroa
sele greșeli 'de apărare care au per
mis atacanților adverși să ajungă 
în situații cînd intervenția porta
rului devenea, practic, Inoperantă 
dacă nu excludem hazardul. Tone 
(remarcat în partidele de la Lju
bljana) a comis cîteva erori grave. 
Dar de asemenea lucruri s-au fă
cut vinovați și fundași cu o expe
riență _ mult mai mare cum ar fi 
FI, Sgîncă, Ioniță, chiar și Varga.

La Dinamo și Steaua concepțiile 
'de joc diferă, cum se știe. Primii 
sînt adepții atacului cu orice preț, 
chiar și în dauna apărării, potri
vit ideii că un meci se cîstigă 
marcînd cît mai mult; ceilalți a- 
plică principiul invers, socotind că 
principalul este să primești cît mai 
puține goluri. Idealul ar fi să poți 
îmbina, într-un tot armonios, cele

două linii 'de conduită tactică. A- 
ceasta Și trebuie făcut la nivelul 
lotului reprezentativ pentru a se 
putea alinia o echipă completă, ca
pabilă să atace eficient și să se 
apere cu toată hotărîrea.

Sîmbătă, liniile ofensive dinamo- 
viste au reușit o „recoltă11 bogată, 
dar nu trebuie omis amănuntul 
că sSlezan a acceptat maniera jo
cului foarte deschis propus de par
tenerii săi și nu s-a preocupat din 
cale afară de defensivă. Duminică, 
în _ schimb, Steaua s-a izbit de o 
apărare foarte decisă, pe care n-a 
putut s-o străpungă decît o singu
ră dată.

în concluzie, meciurile de marți 
și miercuri de la Miercurea Ciuc, 
în care Slezan va întîlni reprezen
tativa națională, ne vor da răs
punsul în privința modului cum se 
omogenizează lotul nostru pentru 
a-și putea apropria o concepție tac
tică unitară și eficientă în vederea 
examenului foarte dificil din gru
pa B a campionatului mondial.

și-a confirmat va- 
categoric la punc- 
și reducînd din 

La mijlocie mică

LENINGRAD, 17 (Agerpres). — 
La Leningrad s-a încheiat turneul 
internațional de box la care au 
participat sportivi din 10 țări- în 
ordinea celor 11 categorii, pe ori- 
mu] loc s-au clasat următorii pu- 
giliști : Daniel Fausto (Mexic), Iuri 
Fedorov (U.R.S.S.). Aldo Consenti- 
no (Franța), Alberto Brea (Cuba), 
Lev Frolov (U.R.S.S.), Nikolai Zolo
tuhin (U.R.S.S.), Aleksandr Skoro- 
hodov (U.R.S.S.), Vladimir Danișin 
(U.R.S.S.), Boris Sîsoev (U.R.S.S.), 
Viktor Egorov (U.R.S.S.), Serghei 
Plisov (U.R.S.S.).

In finala categoriei grea, Ser
ghei Plisov I-a întrecut la puncte 
Pe boxerul român Anghel Iancu

VRNJACKA BANJA, 17 (Ager
pres). — înaintea disputării ulti
mei runde, în „Cupa campioanelor 
europene" de șah s-au jucat parti
dele întrerupte. Două victorii a ob
ținut maestra sovietică Maia Ran- 
niku, învingătoare în partidele cu 
Braunlin și Baumstarck, Stadler a 
pierdut la Braunlin, iar Vokralo- 
va a învins-o pe Jurcinska. S-a 
terminat remiză partida Pihailici- 
Lyssi.

Alia Kușnir, care în ultima run
dă are piesele albe în partida cu 
Jurcinska, păstrează șanse nealte
rate de a termina singură cîștigă- 
toare a turneului. Iată clasamentul 
după 12 runde : 1 Kușnir (URSS)
— 9>/2 puncte ; 2. Veroczi (Ungaria)
— 81/? P ; 3. Ranniku (U.R.S.S.) — 
8 p ; 4—5 Baumstarck (România), 
Vokralova (Cehoslovacia) — 7‘/2 p ! 
6. Pihailici (Iugoslavia) — 6 pî 
7—8. Stadler (Iugoslavia), Braunlin 
(R.F.G.) — 5‘/2 P ! 9- Timmer (Olan
da) — 4l/2 P ; 10. Jurcinska (Polo
nia) — 4 p ; 22. Kr’umova (Bulga
ria) — 3V2 p ; 12. Lyssi (Elveția) 
1 */j p ; 13. Angelleri (Italia) */•» P-

lor 
perioade 

economic, 
fizic la

maxim, 
des- 
Mai 
care 
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ÎN SCHIUL ALPIN FEMININ
9 Annemarie Proll de la 46 la 75 kg... ® „Noul val
francez pregătește atacul • Cine va furniza surpriza

anului 1974 ?
Statistica ediției feminine 1973 a 

„Cupei mondiale" numără 14 victorii 
austriece, cinci franceze, cite două ale 
schioarelor din S.U.A. și R.F.G. și 
una elvețiană, dintr-un total de 24, 
demonstrînd o copioasă supremație 
austriacă. Și totuși, statul major al 
schiului austriac nu este prea sigur 
de sine, prea optimist în acest debut 
de sezon 1974, an-punte pentru J. O. 
1976 de la Innsbruck. De ce 7 Pentru 
că teribila „Annemi" (Annemarie 
Proll), triplă ciștigătoare a „Cupei 
mondiale", nu mai este cea pe care 
o cunoșteam.

Pornind de la 46 kg în 1969, cînd, 
clasată pe locul secund — la egalita
te cu Annie Famose — în faimoasa 
coborîre de la Saint-Gervais, anunța 
o viitoare stea a schiului, azi Annemi 
cîntărește peste 75 kg, desigur foarte 
utile în probele de coborîre, dar deo
sebit de stingheritoare în slalom și 
slalom uriaș. De altfel, sezonul 1973, 
deși strălucitor în aparență, denunță 
o specializare și o slăbiciune abia 
mascată. Proll n-a reușit în 1973 să 
cîștige nici măcar un singur slalom, 
în ierarhia disciplinei este clasată 
abia pe poziția 19, reușind într-un 
singur slalom (din 8) să puncteze (la 
Chamonix). La slalom uriaș a pier
dut prima poziție în favoarea priete
nei și rivalei sale Monika Kaserer, 
pierdere care desigur a afectat-o.

Din ce m ce mai nervoasă, mai 
nemulțumită, Annemarie1 fumează (se 
spune), de atunci, chiar mai mult de 
un pachet de țigări pe zi, iar indi
ferența sa față de șampania și vinul 
franțuzesc nu mai este totală ca mai 
înainte. Recent căsătorită, intrată în
tr-un proces de neînțelegeri cu an
trenorii și cu furnizorul de schiuri 
de competiție, Annemarie nu mai re
prezintă „torentul" imbatabil austriac, 
nu mai constituie garanția certă a 
schiului austriac. Descoperindu-și o 
nouă vocație — automobilul — pe 
care-1 gonește cu aproape 200 km la 
oră pe autostrada dintre Salzburg și 
Kleinarl (satul său natal), Annemarie

presimțind apropierea sfîrșitului (ca 
Gustavo Thoeni, poate) iși pregăteș
te și iși anunță retragerea după C.M. 
de la Saint-Moritz (februarie 1974). 
Dar ca și Thoeni, Annemarie are or
goliul marilor campioni. Ea nu vrea 
să părăsească arena învinsă, concen- 
trîndu-se, decisă și bătăioasă, cum 
o știm, spre această ediție a campio
natelor mondiale, la care speră să 
obțină nu numai victorii de prestigiu, 
dar și o revanșă mereu visată, după 
Sapporo ’72.

Desigur, un campion, oricît de mare, 
nu este totul pentru o țară cu tradiții 
și cu mari talente ca Austria. Totuși 
Proll, ca și Schranz, pare o piesă 
fundamentală a acestui angrenaj. 
Pierzîndu-1 pe Schranz, schiul aus
triac a suferit o remarcabilă devalo
rizare (momentană) la bursa mondi
ală a valorilor alpine, pe care sezo
nul 1972—73 n-a reușit s-o acopere. 
Este posibil ca și în schiul feminin, 
retragerea „tigrului pîrtiilor" Anne
marie Pr6Il să producă aceeași mare 
pierdere. Este prematură însă orice 
anticipare, pentru că pină la C. M. 
ambiția extraordinară a lui Proll îi 
menține serioase, dacă nu chiar in
tacte șanse, cel puțin pentru proba 
de coborîre și chiar pentru slalomul 
uriaș. Alături de Proll, Kaserer, Dre
xel, Gfolner, Totschnig și Schroll al
cătuiesc o redutabilă garnitură ale 
cărei puncte forte rămîn coborîrea 
și uriașul.

Cîștigind la Val d’Isere prima coborîre din noua ediție a „Cupei mon
diale", campioana austriacă Annemarie Proll a dovedit că rămîne în frun
tea schioarelor, cel puțin în această probă...

Telefoto: A.P.-AGERPRES
Macchi, Florence Steurer, Isabelle 
Mir), se îndreaptă din nou spre zile 
de victorie și splendoare în iarna 1974. 
Sezonul 1973 a adus schioarele fran
ceze în fruntea slalomistelor
Și ofensiva continuă și spre alte 
cipline.

lumii, 
dis-

Voleriu CHIOSE

Pană va trece prin dribling de Farda și va marca la capătul unei excelente acțiuni personale. (Fază din me
ciul Dinamo — Slezan 8—8). Foto : I. MIHĂICA

LA CE BUN „OPEN11?
Ideea se vîntură mai 

de mult, cam de cînd 
promotorii de specta
cole sportive și-au dat 
seama că rîndurile 
profesioniștilor se sub
țiază și că deci, în lip
să de candidați, concu
rența — mereu ace
eași — devine plicti
coasă pentru public. 
Așa s-a născut ideea 
concursurilor numite 
„open“, adică deschise 
deopotrivă sportivilor 
amatori și profesio
niști, Inițiativa a 
fost materializată 
cîteva sporturi, dar a 
eșuat în altele.

Intervenția Comite
tului Internațional O- 
limpic a fost hotărîtoa- 
re în stăvilirea curen
tului „open", pentru că 
forul de la Lausanne 
a opus cererilor mai 
multor federații inter
naționale clauzele re
gulii 26 din statutul o- 
limpic. Se 
deobște 
sportivilor 
competiții

profesioniștii este pro
hibită.

Evocăm toate aces
tea pentru că un nou 
val al „1 
te peste 
dial. La 
greș de 
Uniunii 
naționale s-a pus 
discuție găsirea unei 
formule acceptabile de 
întreceri cicliste comu-

,open“-ului ba- 
sportul mon- 
recentul Con
ta Geneva al 
Cicliste Inter- 

în

periența a și fost în
treprinsă. In Elveția, 
cu prilejul tradiționa
lei competiții cicliste a 
„celor 6 zile" de la 
Ziirich, la acea infer
nală și neîntreruptă 
rotire pe pista de lemn 
a velodromului acope
rit — de dimensiuni 
atît de reduse încît tu
rele devin amețitoa-

în

știe ci în- 
participarea 
amatori la 

comune cu

COMENTARIUL SAPTAMINII

ne deschise amatorilor 
și profesioniștilor. Re
prezentanții federații
lor naționale partici
pante (cu deosebire ce
le din țările în care 
nu există ciclism pro
fesionist) s-au opus 
soluțiilor preconizate,' 
susținînd că nu vor să 
riște o excludere a ci
cliștilor lor din partea 
forurilor olimpice.

Cu toate acestea, ex-

re pentru spectatori, 
darmite pentru concu- 
renți — la această în
trecere, deci, au fost 
înscriși la start și trei 
dintre cei mai buni 
pistarzi amatori elve
țieni, cuplați cu profe
sioniști nu mai 
țin renumiți. 
Kurmann, de 
este medaliat
gint în cursa de urmă
rire individuală, la

pu- 
Xaver 
pildă, 

cu ar-

Jocurile Olimpice 
la Miinchen. Acum, 
Ziirich, 
che cu 
sionist 
Sercu. 
cui 8 
general, 
urma
Ceilalți doi amatori el
vețieni care și-au în
cercat norocul la acest 
,.six-day“ au terminat 
cursa astfel: Vogele 
(cu profesionistul vest- 
german Peffgen) la 9 
ture, iar Hermann (cu 
belgianul Demedts) la 
23 de ture după învin
gători... Este clar că 
un ciclist amator, fără 
un antrenament specia
lizat 
curse 
care 
peste 
poate 
atunci, 
fel de 
pentru
pe sportivii amatori ?

de 
la 

a făcut pere- 
celebrul profe- 

belgian Patrick 
Rezultatul: lo
in clasamentul 
cu 4 ture în 
învingătorilor.

pentru 
nebunești, 

se rulează 
53 knVoră, 
face față.
la ce bun 

„open"7
a-i compromite

aceste 
în 
cu 
nu
Si 

acest 
Doar

Victor BANCIULESCU

„IZVESTIA"PREMIUL
LA HOCHEI

La Moscova 
ternațional < 
pentru Premiul ziarului „îzvestia11. La 
actuala ediție participă reprezenta
tivele Cehoslovaciei, Finlandei, Polo
niei, Suediei și U.R.S.S.

în partida inaugurală s-au întîlnit 
selecționatele Cehoslovaciei și Finlan
dei, victoria revenind cu scorul de 
7—1 (2—0, 2—0, 3—1) hocheiștilor ce
hoslovaci. Golurile echipei învingă
toare au fost marcate de Kohta (2), 
Nedomanski, Ruml, Farda, Horeșov- 
ski și Martinec, iar punctul formației 
finlandeze a fost realizat de Kallio.

A urmat apoi meciul dintre echi
pele U.R.S.S și Suediei. Sportivii so
vietici au cîștigat cu scorul de 8—3 
(3—1, 2—1, 3—1) prin punctele înscri
se de Mihailov (3). Harlamov, Bodu
nov, Gusev, Vasiliev și Volcikov. 
Pentru echipa suedeză au marcat 
Karlsson, Milton și Hedberg.

i a început turneul în
de hochei pe gheață

Bernadette Zurbringen, Marie-Terese 
Nadig șl Morerod (Elveția), Traud 

. Treichl și Christa Zechmeister 
(R.F.G.) pentru slalom uriaș. Toate 
aceste stele ale zăpezii aspiră și 
poate vor reuși, întocmai ca Gretchen 
Frazer (1948), Andrea Mead-Lawrence 
(1952), Nancy Greene (1966), Betsy 
Clifford (1970), Nadig (1972), să tul
bure Și să conteste recunoscuta și 
invidiata superioritate franco-austri- 
abă, individuală și de ansamblu. Mo
mentul - 1974- pare deosebit de priel
nic, întrucît enorma sete de victorii 
a Annemariei Proll pare mai domo
lită, iar apetitul francez nu este încă 
stabilizat. Așadar, vom fi martorii 
unor importante schimbări de forțe, 
care ne vor surprinde și ne vor de
lecta.

. irIn războiul schiului alpin se 
fruntă de decenii — fără victorii 
cisive — schioarele Austriei și 
Franței. In acest conflict neînchls, 
intervin din cînd în cînd „generali11 
de geniu, strategi de elită, dar „co
mandanți fără armate", reprezentanți 
solitari, talente ieșite din comun. 
Pentru 1974 arbitrii acestui război al
pin ar putea fi Roși Mittermaier și 
Pamela Behr (R.F.G.) la slalom, 
Hanni Wenzel (Lichtenstein), surorile 
Cochran (S.U.A.) la aceeași probă,

în
do
aie

★
mulți specialiști eu- 
să accepte și să ex-

Dacă cei 
ropeni sînt 
plice superioritatea franceză mondia
lă de acum cîțiva ani prin prisma 
avansului luat de fabricanții francezi 
în materie de schiuri, bocanci și e- 
chipament sportiv, fenomenul Killy, 
incontestabil ca valoare umană, nu ar fi 
— în opinia amintită — decît excep
ția care confirmă regula. Generaliza
rea nu mi se pare prea corectă față 
de marii campioni care au fost Pe- 
rillat, Lacroix, Russel etc. Dar dacă 
asupra băieților opiniile sînt contra
dictorii și concluziile discutabile, în 
privința echipei feminine părerile 
sînt unanime. Spre deosebire de bă
ieți, echipa feminină a Franței, deși 
foarte tînără, se anunță încă de pe 
acum ca o adversară deosebit de pu
ternică. Cu Patricia Emonet, piatră 
prețioasă într-un șirag de nestemate 
magnifice alcătuit din Danielle De- 
bernard, Fabienne Serrat, Christine 
Rolland, Brigitte Jeandel, Jacqueline 
Rouvier, Britt Lafforgue, schiul femi
nin francez este înarmat cum n-a 
fost încă niciodată (poate), atît în 
calitate cît și cantitativ. Rămîne de 
văzut (și de confirmat) dacă această 
explozie florală abia întredeschisă în 
cursele sfîrșitului de sezon 1973 se 
va desăvîrși. Dacă acesta va fi ca
zul, schiul feminin francez, cu toate 
pierderile recente ale veritabilelor 
sale staruri (Michele Jacot, Franțoise

mai 
gata

Mihai BARA

LA SAALBACH

SCHIORII AUSTRIECI PE PRIMELE LOCURI
VIENA, 17 (Agerpres). — „Cupa 

Mondială11 la schi a programat, în 
stațiunea de sporturi de iarnă au
striacă 
lină de 
toria a 
Hubert 
cele două manșe cu timpul total 
de 3 :24,98. Pe locurile următoare 
s-au situat eompatrioții săi Tho
mas Hauser — 3:26,21 și Hans 
Hinterseer — 3 : 26,45. Campionul 
italian Gustavo Thoeni, deținătorul 
trofeului, a ocupat locul 12 în

Saalbach, o probă mascu- 
slalom uriaș, în care vic- 
revenit sportivului austriac 
Berchtold, cronometrat în

3:29,29. Printre schiorii care au a- 
bandonat cursa s-au numărat elve
țianul Bruggman, italianul Rădici, 
polonezul Bachleda și norvegianul 
Haker.

In urma acestor rezultate clasa
mentele „Cupei Mondiale", la mas
culin, se prezintă astfel : individu
al : 1. H. Hinterseer (Austria) — 40 p;
2. R. Tritscher (Austria) — 34 p ț
3. F. Klammer (Austria) — 26 p ț 
pe echipe; 1. Austria — 259 p : 
2. Italia — 78 p ; 3. R.F. Germania 
— 23 p.

CAMPIONATE DE FOTBAL
POLONIA. — S-au încheiat întrecerile 

primei jumătăți a campionatului. Pe pri
mul loc al clasamentului se află echipa 
Ruch Chorzow cu 24 p urmată de Stal 
Mieîec — 21 p și Wisla Cracovia — 20 p.

Rezultate din ultima etapă a turului 
(a-15-a): Legia Varșovia — Ruch Chor
zow 0—0; Gornik Zabrze — Gwardia 
Varșovia 3—1; Zaglembie Sosnowiee — 
Stal Mielec 1—1; Odra Opole — wisla 
Cracovia 0—2; Row Rybnik — Lech Poz
nan l—1; L.K.S. Lodz — Szombierki 
Bytom 2—0; Pogon Sczeczln — Slask 
Wroclaw 2—2; Polonia Bytom — Zaglem
bie Walbrzych 2—0.

OLANDA (etapa a 15-a) : Telstar Vel- 
sen — M.V.V. Maastricht 0—0; N.E.C. 
Nijmegen — A.Z. ’67 Alkmaar 0—1; F.C. 
Groningen — F.C. Utrecht 2—2; N.A.C. 
Breda — G.O, Ahead Deventer 1—2. Cele
lalte meciuri ale etapei s-au amînat din 
cauza terenurilor impracticabile.

Clasament ; 1. AJax Amsterdam — 24 p: 
2. Feyenoord Rotterdam — 22 p; 3. F.C. 
Twente 22 p. toate din 14 meciuri.

SPANIA (etapa a 14-a) : Malaga — 
Gljon 2—0; Oviedo — C.F. Barcelona 
1—3: Valencia — Atletico Bilbao o—1; 
Las Palmas — Murcia 3—0; Elche — Gra
nada 1—0; Santander — Castellon 1—1; 
Celta Vigo — Real Madrid 2—1; Espanol 
Barcelona — Real sociedad 1—0; Atle
tico Madrid — Saragossa 0—0

Clasament : 1. C.F. Barcelona — 18 p; 
2. Atletico Bilbao 17 p; 3. Saragossa — 
17 p.

PORTUGALIA (etapa a 13-a): Sporting 
Lisabona — Academica 3—0: Benfica 
Lisabona — Olhaner.se 4—1; Guimaraes 
— Barreirense 0—0; F.C. Porto — Vitoria 
Setubal 2—0; Montijo — Boavista 2—0;

C.U.F. — Leixoes 0—3; Farense — Bele- 
nenses 2—1; Beira Mar — Oriental 2—3.

Clasament ; 1. Vitoria Setubal — 21 p; 
2. Sporting Lisabona — 21 p; 3. Benfica 
Lisabona — 20 p
• Căpitanul echipei F.C. Porto, 

nando Pascual Neves-Pavao, _ 1 
în urma unui atac de cord, suferit 
timpul ’ " ' . - '
susținea cu formația Vitoria Setubal. 
vîrsta de 26 de ani, Pavao a jucat 
mal multe ori pe postul de mijlocaș 
reprezentativa Portugaliei.

ELVEȚIA (etapa a 13-a) : Chenols 
Lugano 3—1; Chiasso — Servette Geneva 
0—0; Grasshoppers Zurich — Sion 2—1 ;

Fer- 
a decedat 

m 
meciului pe care echipa sa îl 

.................. ‘ ‘ ' în 
de 
în

ÎN EUROPA
Lausanne — st. Gali 3—2; Neuchatel — 
Young Boys 2—1.

Clasament : 1. F.C. Ziirich — 22 p; 2. 
Neuchatel — 18 p (un joc mal puțin dis
putat) : 3. Lausanne — 17 p.

FRANȚA (etapa a 19-a, ultima a turu
lui) : Angers — Metz 2—1 ; St. Etienne 
— Bastia 2—0; Bordeaux — Lens 1—0; 
Nisa — Troyes 1—1; Nimes — Lyon 0—0; 
Nantes — Marsilia 4—1; Reims — Rennes 
4—0; Strasbourg — Sochaux 2—2; F. C. 
Paris — Monaco 4—0; Nancy — Sedan 
4—1.

Clasament: 1. St. Etienne — 
Angers — 30 p; 3. Lens — 28 p; 
tes — 28 p.

FOTBALUL ENGLEZ DUMINICA!•••

• Se va renunța la o tradiție veche de 100 de
LONDRA 17 (Agerpres). — In 

timp ce federațiile de fotbal din Ita
lia și alte țări europene preconizează 
disputarea meciurilor de campionat 
sîmbătă, pentru a contracara „dumi
nicile fără automobile", impuse de 
criza de carburanți, în Anglia proble
ma se pune invers, dar tot din ace
leași motive, 
în nocturnă a 
nat îi va face 
torii fotbalului- 
o tradiție veche de mai bine de 100 
de ani, programînd partidele dumi-

Interzicerea disputării 
meciurilor de campio- 
probabil pe conducă- 
britanic să renunțe la

31 p; 2-
4. Nan-

ani ?
aceastănica. „Va trebui să facem 

experiență. Se pare că oamenii au 
altceva de făcut simbătă după-amia- 
ză. De cînd nu se mai joacă in 
nocturnă, numărul spectatorilor a scă
zut foarte mult", a 
Venables, unul dintre 
tetului de conducere 
profesioniste engleze.

Tot din Londra se 
mod excepțional, cu prilejul sărbăto
rilor sfîrșitului de an, guvernu’ en
glez a autorizat disputarea în noctur
nă a meciurilor de campionat

declarat Rerry 
membrii Comi- 
a primei Ligi

anunță că, în

TELEX • TELEX @ TELEX 9TELEX • TELEX O TELEX
Selecționata masculină de handbal a 
Spaniei s-a calificat pentru turneul final 
al Campionatului mondial, programat 
între 28 februarie și 10 martie, în R.D. 
Germană. In partida decisivă pentru ca
lificare, echipa Spaniei a învins cu sco
rul de 19—4 (9—2) formația Austriei. Cla
samentul final al acestei grupe prelimi
nare : 1. Spania — 6 p (golaveraj 66—41): 
2. Austria — 6 p (S4—60); S. Portugalia 
— Op.

Dup* disputarea a I runde, în turneul 
de șah de la Londra continua să con
ducă maestrul olandez Jan Timman cu

4»/a P, urmat de Keene și Stean (ambii 
Anglia) — 3 p, Reshevsky (S.U.A.) — 
2*4 p etc. Rezultate din runda a 5-a; Vu- 
jaclcl — O’Kelly 1—0; Hecht — Webb 
1—0; Timman — Karaklaici remiză; Res
hevsky — Keene remiză; stean — Mark- 
land remiză.■
In ziua a doua a turneului Internațional 
masculin de handbal (tineret) de la 
Opole (Polonia), echipa Poloniei a între
cut cu scorul de 15—8 (7—4) formația 
Austriei. Intr-un alt joc, reprezentativa 
de juniori a Poloniei a învins cu 26—26 
(12—10) formația Ungariei. în clasament

conduce 
puncte.

selecționata poloniei,

Internațional de tenis 
fost dominat de sportivii

CU 4

de la 
austra- 
Evonne 

pe 
re-

Turneul 
Perth a___ _________ ____
lleni. în finala de simplu femei, 
Goolagong a învins-o cu 7—5, 6—1 
compatrioata sa Kerry Harris. De 
marcat că, în semifinale, Harris a reușit 
o surprinzătoare victorie cu 7—5, 6—4 în 
fața cunoscutei campioane Margaret 
Court. La masculiij a cîștigat Colin 
Dibley, învingător, în patru seturi: 6—1, 
6—7, 6—4, 6—3 în finala susținută cu Bob 
Glltlnan. In finala probei de dublu băr-

bați, cuplul Ross Case — Allan Stone a 
întrecut cu 6—2, 6—3 perechea Bernasconl 
(Franța) — Durham (Australia).

Proba feminină de coborîre din cadrul 
concursului de schi de la Courchevel, 
contînd pentru „Cupa Europei", s-a în- ; 
chelat cu victoria puțin scontată a spor
tivei engleze Valentina Illiffe Invingă- 
toarea, în vîrstă de 17 ani, a parcurs 
plrtla, în lungime de 2 000 m, în 1:12,90, 
fiind urmată de o altă outsider*, finlan- 
deza Ritta Ollikka — 1:13,88, de
austrlecele Hedi Bauer — 1:14,56 șl Ni
cola Spless — 1:14,68.

------------------------------------------ --- - -- , ,
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CE V-AȚI PROPUS? CE AȚI REALIZAT?
ALȚI ȘASE CĂPITANI DE ECHIPĂ DIN DIVIZIA A RĂSPUND ÎNTREBĂRILOR NOASTRE

Continuăm, astăzi, ancheta noastră in rlndul căpitanilor echipelor 
de prima divizie. încă șase purtători ai banderolei Iși expun opiniile pri
vind ținta propusă pentru prima jumătate a campionatului și punctul 
atins față de acest obiectiv.

Cum veți vedea, unii explică parcursul, alții subliniază momentul- 
cheie al acestui 
intrecerli, aceea 
martie.

parcurs. Fiecare 
in care se va

se gindește insă la partea decisivă a 
lua startul in prima jumătate a lunii

BROȘOVSCHI

(UTA)

nl se părea, la 
la

„Cît de departe _ . .
octombrie, după ce pierdeam 

Constanța al șaselea meci, din zece 
cîte susținuserăm, obiectivul nos
tru 1 Speram să fim 
fruntaș la terminarea 
— în acele momente

tinereții echipei noastre. Pentru că, 
trebuie să spun, principalul obiectiv 
al lui „U” în acest campionat este 
formarea unui „11“ tînăr, de per
spectivă, din arsenalul căruia să nu 
lipsească „armele" vechiului ,,U“ : 
puterea de luptă, vigoarea și marea 
dragoste pentru culorile alb-negru. 
Promovarea unor jucători ca Ma
tei, Lăzăreanu, Coca, Hurloi, I’o- 
rațchi, Negru, s-a făcut în spiritul 
acestui deziderat. în 
cînd aceștia vor avea 
necesară, altfel se va 
formația noastră!”

echipă. Ne-am clasat și pe un loc 
destul de bun, cu posibilitatea de 
a-1 îmbunătăți la primăvară. Noi 
ne-am propus ca. la finele campio
natului, să ocupăm unul din locu
rile 1—4. Deci, din acest punct de 
vedere, sîntem aproape de ceea ce 
ne-am propus. în schimb nu ne-am 
atins alte două obiective, și anume 
am fost eliminați din CupaU.E.F.A. 
mai repede cu un tur; prea ne-am 
prezentat „cîrpiți” la meciul cu 
Fenerbahce de la Istanbul, 
merit ca tocmai atunci să 
sumedenie de accidentați, 
obiectiv nu a fost atins
eliminării din Cupa României. Și a 
venit din nou, peste noi, Chimia 
Rm. Vîlcea! Ne-a afectat foarte 
mult înfrîngerea. Asta despre o- 
biectivele noastre. Ca joc, ca evo
luție, cred că sîntem în progres din 
punct de vedere tactic ; ca valoare, 
evoluțiile noastre au fost jumăta
te deasupra mediei și jumătate sub 
ceea ce aștepta publicul de la noi”.

S-a ni- 
avem o 
Un alt 
datorită

momentul 
șl experiența 
vorbi despre

DUPĂ CONFERINȚA COLEGIULUI CENTRAL AL ARBITRILOR

AUTORITATEA „CAVALERILOR FLUIERULUI“ - 
FACTOR DETERMINANT Șl IN DESFĂȘURAREA

TEHNICO - TACTICĂ A JOCURILOR

în plutonul 
turului, dar 
— pericolul 

. Retrogradării apăruse pentru noi 
și nu piscurile frumoase ale frunții 
clasamentului ! Ei bine, atunci — 
în acea perioadă de întrerupere a 
campionatului — s-a produs „re
deșteptarea” noastră. S-a spus, și 
cu temei, că am efectuat — atunci 
;— o a doua perioadă pregătitoare.

Esențialul revenirii l-a constituit, 
după părerea mea. o recîștigare a 
moralului. Frica de înfrîngere a în
ceput să ne părăsească. S-au făcut 
titularizări de curaj dar și de mare 
efect. Și, încet-încet. jocul nostru 
r început să reapară. Aveam cu
rajul să încercăm ceea ce, în peri
oada eșecurilor, ni se părea un vis. 
Răsplata a venit repede și pe tabe
lele de marcaj. Din ultimele șapte 
partide am pierdut doar una și 
aceea tocmai pentru că nu am spe
rat la mai mult decît la un egal: 
cea de la București, cu Rapidul. 
Așa că, acum, sîntem mai aproape 
de ceea ce am dorit Știm, însă, ,că 
potențialul nostru poate fi îmbună
tățit, că avem 
rabile la toate

încă puncte vulne- 
capitolele“.

CIMPEANU

campionatul foarte 
ambițios, hotărîți, 

forțele

.Am început 
bine, cu elan, 
cu încredere deplină în 
noastre. Dar, a venit primul șoc — 
înfrîngerea, de acasă, în partida cu 
Universitatea Craiova — și, acestei 
bătălii pierdute, i-a urmat o peri
oadă de rezultate nesatisfăcătoare. 
Ne-am revenit, totuși, am început 
din nou să jucăm bine șl. ca un 
făcut, un nou șoc: meciul cu Jiul, 
0—1, cel mai slab pe care l-am ju
cat în tur.

Oscilațiile, cred eu. s-au datorat

NAGHI
E0HHHSB9m

(A.S.A.
Tg. Mureș)

căpitan de e-„Formația al cărei 
chipă sînt și-a propus să se cla
seze de la locul 10 în sus în clasa
mentul turului campionatului, lată 
un obiectiv reușit — dovadă ocu
parea locului 8, la numai un punct 
de echipa bucureșteană Steaua, care 
se știe că are alte ambiții 
bilități decît „surata” sa 
Mureș.

Evoluția echipei noastre 
racterizat printr-o anumită incon
stanță, pentru că am început cam
pionatul destul de bine, apoi a ur
mat o perioadă foarte slabă, pen
tru ca, spre sfîrșit, să ne revenim 
și din nou să practicăm un joc de 
calitate. Aș dori să menționez că, 
în special pe teren propriu, am fă
cut jocuri foarte bune, dar mai 
avem multe de făcut pentru abor
darea partidelor din deplasare cu 
aceeași dispoziție.

A.S.A. are, la ora actuală, și un 
Iot mai bun, au venit și jucători 
noi, care au dat un plus de încre
dere echipei. în general sînt-mulțu- 
mit: recunosc că se putea și mai 
bine, dar pentru 
viitor să avem 
puțin pentru ce

și posi- 
din Tg.

s-a ca

VLAD

asta sperăm ca pe 
din ce în ce mai 
ne plînge...

(F. C. Argeș)

„Sezonul s-a 
pentru noi. O 
Dinamo este un

terminat frumos 
victorie asupra lui 
succes pentru orice

ACTUALITĂȚI
denți, au început alte emoții, oda
tă cu prima sesiune a anului uni
versitar. Mulți dintre componentii 
Politehnicii Timișoara se află prin
tre aceia care vor susține exame
ne. Floareș, Bungău (anul I) și 
Mehedințu (anul 5) — la Faculta
tea de electrotehnică, Popa — la 
„Mecanică", Gaboraș. Bojin, Șchio- 
pu, Dașcu și Pîrvu — la Facultatea 
dP educație fizică

© Săptămîna trecută, la Spitalul 
de urgență I.C. Frimu din Capitală 
jucătorul băcăuan Hrițcu a fost 
operat de dr. D. Tomescu la calcaneul 
drept. Hrițcu va părăsi BucureștiUl, 
urmînd să meargă, pentru un tra
tament de 21 de zile, la Băile Her- 
culane sau la Băile Felix.

• Absent, o bună bucată de vre
me din activitatea competițională, 
din cauza unei afecțiuni cardiace, 
jucătorul dinamovist Mircea Sto- 
enescu a fost supus unor repeta
te și complexe examene, la care 
și-au dat avizul specialiști reputați 
'din țara noastră și de peste hotare 
Concluzia generală a acestor exa
mene este aceea că Stoenescu 
poate relua activitatea competițio
nală. După toate probabilitățile el 
va reapare, în sezonul de primăvară 
la echipa divizionară B, Dinamo 
Slatina.

• Abia încheiate emoțiile turu
lui campionatului, pentru mulți 
dintre fotbaliștii primet noastre 
scene, pentru aceia care sînt stu-

seama că obiectivul nostru — ră- 
mînerea în prima divizie — nu poa
te fi realizat decit prin obținerea 
unui spirit de echipă total. Noi nu 
avem valori cu totul remarcabile 
în lot. Și asta era singura cale. Deși 
startul a avut unele surprize neplă
cute pentru noi, deși am avut 
momente — în acea perioadă — 
tind nu mergea totul la unison, așa 
cum ne propuseserăm. beneficiind 
de munca și entuziasmul unui an
trenor care s-a impus prin întrea
ga sa atitudine — am reușit să de
pășim acel moment care ne putea 
fi fatal. Finalul s-a arătat așa cum 
îl știți : am realizat puncte în se
rie și, pînă la meciul ultim, de la 
Arad, reușiserăm șapte partide fără 
înfrîngere, în campionat sau în 
cupă. Succesele au unit și mai mult 
echipa. Vacanța se va desfășura pe 
fondul unui moral bun. Premisele 
pentru
nostru există, nl le-am construit în 
această primă parte a campiona
tului. Știm însă că am făcut doar 
o jumătate de pas. Că, în actuala 
formulă, pericolele de a ajunge în 
coada clasamentului sînt multe și 
mari. Vom strînge, de aceea, și mai 
mult rîndurile în retur".

îndeplinirea obiectivului

(CSM Reșița)

GEORGEVICI

„Echipa noastră 
Ia sfîrșitul turului 
între primele 8 în 
gătirea foarte bună 
ră ne îndreptățea 
acest lucru. Iată că, acum, cînd o- 
biectivul nostru a fost îndeplinit — 
poate chiar depășit, dovadă locul 
G în clasamentul turului — nu mai 
sîntem mulțumiți...

Reușita noastră este strîns lega
tă de startul foarte bun al echipei, 
care, deși a avut un foarte greu 
program — în primele patru etape 
trei jocuri în deplasare — a obținut 
puncte în toate aceste meciuri. în 
ultimele patru etape, din nou am 
avut trei jocuri în deplasare și unul 
singur acasă, dar de data aceasta 
nu am mai reușit aceeași perfor
manță. în general, evoluția echipei 
al cărei căpitan sînt, este satisfăcă
toare. dar nu pot să uit că am pier
dut trei puncte pe teren propriu. 
Din punct de vedere al îmbunătă
țirii jocului, ne-am propus să per
fecționăm trecerile din apărare în 
atac și invers, printr-un joc mai 
colectiv, în mai mare mișcare. Vreo 
cîteva etape la rînd, pe la mijlo
cul turului, am reușit, dar apoi, 
spre sfîrșit, din nou ne-am 
deficitari la acest capitol”.

și-a propus ca 
să fie prezentă 
clasament. Pre- 
efectuată în ra

să. sperăm la

arătat

Timișoara)

i

Alaltăieri, în prima duminică li
beră a intersezonului fotbalistic, 
ne-am întîlnit 
fluierului ; cu 
organizată în 
trol și gaze 
care și-a propus să analizeze arbi
trajele prestate la toate eșaloanele 
în perioada 
toamnă.

Pornind 
samblu a 
căreia în 
tită au fost înregistrate unele pro
grese în materie de arbitraj, amplul 
referat, prezentat asistenței, a cu
prins, fapt demn de reținut, și o 
serie de aspecte critice, încă mo
mente de frină în activitatea care 
se desfășoară în acest important 
sector cu mari implicații în dez
voltarea generală a celui mai în
drăgit sport de la noi, fotbalul.

Ieșind din tiparele vechi și pro- 
punîndu-și o analiză pe factori 
(fizic, tehnic și psihic), referatul 
colegiului a punctat elementele de 
esență, subliniind că : a) o parte 
a arbitrilor noștri are, în teren, un 
alt ritm decit acela pe care-1 im
pune desfășurarea unora dintre 
jocuri. (în cadrul interesantei sale 
prelegeri, George N. Gherghe a 
recomandat arbitrilor de centru 
să-și extindă mișcarea în teren din
colo de obișnuita diagonală, în 
scopul de a cuprinde o zonă cît 
mai mare, de a se afla cît mai 
aproape de fază, deci cît mai a- 
proape de MINGE) ; b) în aceeași

din nou cu cavalerii 
prilejul consfătuirii, 

sala Institutului pe- 
de Colegiul central,

competițională de

de 
V-

la aprecierea de an
ii. Fotbal — potrivit 

perioada mai sus amin-

măsură cu deficiențele de ordin fi
zic, dar mai neplăcute, sînt și cele 
de natură tehnică, constînd în a- 
precieri inegale ale acelorași aba
teri și chiar în aplicarea greșită a 
diferitelor paragrafe ale regu
lamentului. (Intrucît unele decizii, 
neconforme cu litera și spiritul di
verselor articole, pot pune sub sem
nul îndoielii obiectivitatea cavale
rilor fluierului, s-a indicat acestora 
să revizuiască toate materialele teh
nice existente) ; c) reacțiile arbi
trilor în fața diverselor situații a 
diferit foarte mult, din care cauză 
destule sancționări in teren au fost 
lipsite de fermitate și consecvență. 
Intenționînd, se pare să stabilească 
legătura cauzală a celor trei fac
tori, interdependența lor, refera
tul sesizează, cît se poate de just, 
faptul că FĂRĂ O MIȘCARE CO
RESPUNZĂTOARE ÎN TEREN, 
PRIN APLICAREA TRUNCHIATA 
A PREVEDERILOR REGULAMEN
TARE, PRIN TOLERANȚA ȘI 
COMPROMISURI ÎN DECIZIILE 
LUATE, ARBITRII NU-ȘI VOR 
PUTEA CREA, NICIODATĂ, ATÎT 
DE NECESARA AUTORITATE, DE 
A CONDUCE, LA O FRUMOASA 
ȚINUTĂ, JOCURILE ÎNCREDIN
ȚATE.

Lipsite de aceste atribute, arbi 
trajele nu vor putea asigura, la 
nivelul exigențelor actuale, DISCI
PLINA ÎN TEREN, factor determi
nant în ceea ce privește FACTURA 
TEHNICO-TACTICĂ A JOCU
RILOR.

ITINERARII IN DIVIZIA B

MINERUL MOTRU - în căutarea coeziunii• •

(Politehnica

MEHEDINȚU

judecat cu multă„Cred Că am .
luciditate posibilitățile echipei noas
tre de la bun început. Ne-am dat

TURNEELE

SEZONULUI 1974
Pentru săptămînile care vor urma 

reluării pregătirilor, sînt anunțate 
o serie de turnee ale echipelor de 
club, în afara celor pe care repre
zentativele (A și de tineret) le vor 
efectua și ele peste hotare. Prin
tre țările unde urmează să evolue
ze formațiile noastre se numără, 
pînă acum.Australia, Grecia, luges* 
lavia, Tunisia, Liban, etc.

MAI MULTĂ FERMITATE, PERSEVERENȚĂ, SPIRIT DE INIȚIATIVĂ
(Urmare din pag. 1)

aur” (C.J.E.F.S. în colaborare' cu 
Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă) „Festivalul pri
măverii” la Slobozia, „Festivalul 
atletismului", la Călărași, „Voinicii 
Bărăganului (tflntă), Cursa de mare 
fond pe Dunăre (natație). De ase
menea, gimnastica de înviorare în 
internate de școli, campionatele pe 
clase și interclase (Călărași, An- 
dreșești, Grădișea), drumețiile și 
excursiile, expedițiile pionierești cu 
temă (Slobozia, Fetești, Călărași), 
concursurile de șah și tenis de ma
să pentru elevi, cele din cadrul 
Pentatlonului atletic școlar. O ini
țiativă care merită a fi relevată 
este cea a elevilor din satul Ore- 
zu, unde a luat ființă un club șco
lar (,,Icarus”) cu " 1
tate.

Unele realizări 
lat și în privința 
zei materiale a 
ialomițene. Cifra

se află existența cit mai multor 
zone și spații pentru sport. Eviden
țieri pentru cei din municipiul Că
lărași (unde în toamnă a fost inau
gurat un complex sportiv), Slobo
zia, Fetești, din comunele Grivița, 
Vlad Țepeș, Miloșești, Amara etc.

o bogată activi-

sînt de semna- 
îmbunătățirii ba- 
mișcării sportive 

bazelor sportive, 
de pildă, a ajuns astăzi la peste 
400, dintre care 370 în mediul să
tesc (față de aproape 190 la consti
tuirea județului). Accentul se pune 
pe asigurarea fiecărei școli cu un 
minim de amenajări sportive, iar 
în acest an de învățămint pe ame
najarea în 15—17 școli generale din 
mediul rural a unor săli de sport, 
în atenția gospodarilor din județ

DACA IN TOATE CA2URILE SPIRITUL 
DE INIȚIATIVA SI DE RĂSPUNDERE 

S-AR FI FĂCUT SIMȚIT...

Concluziile colectivului de care 
am amintit au scos la iveala, din 
păcate, și unele carențe în activi
tatea sportivă din județul Ialomița. 
Trebuie arătat că multe din proble
mele cuprinse în planul de măsuri 
adoptat de plenara CJEFS Ialomița 
n-au fost realizate Ia nivelul exi
gențelor și cerințelor actuale. De 
pildă : n-au fost organizate săptă- 
mînal acțiuni sportive de masă, 
cu precădere în aer liber, în toate 
asociațiile sportive; s-a neglijat 
promovarea turismului în rîndul 
salariaților, a cicloturismului. Aso
ciații sportive mari, ca Celuloza- 
Călărași, Azotul, Filatura și Uleiul- 
Slobozia, Locomotiva și Ideal-Fe- 
tești marchează în această privință 
serioase rămîneri în urmă. Chiar și 
în direcția organizării crosurilor — 
una din formele • cele mai simple 
de practicare a exercițiului fizic — 
există slăbiciuni, asociații care n-au 
inițiat măcar o singură acțiune 
(Voința, IPREC și Tricolorul Călă-

rași, Andrășești, Amara). Angaja
mentul luat ca în fiecare asociație 
sportivă din mediul sătesc să fie 
organizată, lunar, cîte o duminică 
cultural-sportivă s-a înfăptuit doar 
în proporție de 50 Ia sută. De ase
menea, din cele 28 de festivaluri 
sportive de masă planificate n-au 
fost realizate decit 2. Minusuri su
părătoare se fac simțite și în acti
vitatea sportivă a femeilor (în ciu
da faptului că în acest județ fiin
țează multe unități cu specific : 
Filatura Slobozia, Fabrica de con
serve Fetești, Confecția Călărași, 
unitățile din cooperația meșteșugă
rească etc.). Acțiunea de ihtrodu- 
cere a gimnasticii la locul de mun
că s-a limitat la Fabrica de con
fecții din Călărași. Chiar și în școli, 
activitatea sportivă se desfășoară 
inegal. Mai există unități de invă- 
țămint în care nu toți elevii prac
tică măcar 
gimnastica 
mată cu 
drumețiile, 
dice îr. viața școlilor.

o disciplină sportivă; 
zilnică nu este progra* 
regularitate ; excursiile, 
apar ca acțiuni spora-

CÎTEVA OBIECTIVF AFLATE 
LA ORDINEA ZILEI

înfățișate — după cum am preci
zat — în cadrul Biroului Executiv 
al C.J.E.F.S. Ialomița, în prezența 
tovarășilor Gheorghe Vfiileanu, se
cretar al Comitetului județean Ia-

Orice echipă de fotbal promo
vată într-o divizie superioară trece 
în mod obișnuit printr-o criză de 
adaptare. De la această regulă nu 
a făcut excepție nici tînăra echipă 
din Motru care, după o comportare 
explozivă în Divizia C, a promo
vat, la sfirșitul sezonului trecut, 
în eșalonul superior. Numai că, din 
păcate, viața minerilor în B a fost 
un izvor de decepții și amărăciuni. 
Echipa din Motru, care se poate 
mîndri cu un splendid stadion nou 
(pentru al cărui gazon au fost soli
citați specialiștii stadionului „23 
August"), posedă la sfîrșitul turu
lui, modesta zestre compusă din 10 
puncte și %... lanternă roșie. O 
carte de vizită puțin onorabilă și, 
de ce să n-o recunoaștem, cel pu
țin în parte, nemeritată.

Din capul locului trebuie spus 
Că aceste rînduri nu au pretenția 
de a da sfaturi de la o distanță de 
sute de kilometri, ci, doar de a 
ajuta la ieșirea dintr-un impas. Am 
văzut echipa jucînd, și putem a- 
firma că 
ția fizică 
țiuni, ei 
dează cu 
luptă de 
versarele,
Dar, cu toate acestea, din 17 me
ciuri au pierdut 12, dintre care trei 
pe teren propriu.

Mulți ar fi tentați să pună com
portarea proaspetei promovate în 
Divizia B pe seama așa-zisului

tehnica, tactica și condi- 
nu sînt doar simple no- 
calități reale. Ei abor- 
curaj fiecare partidă și 
la egal Ia egal cu ad- 
indiferent de valoare.

„clacaj psihic” datorat incapacită
ții de adaptare la condițiile mai 
dure și mai complexe din acest 
eșalon superior. „Criza de creștere” 
de la începutul campionatului a 
fost depășită de mult, dacă însă e- 
fectele ei par să se fi cronicizat, 
aceasta se datorește în primul rind 
neînțeiegerilor dintre jucători și 
antrenori, neînțelegerilor dintre cci 
doi antrenori, neînțelegerilor din
tre antrenori și conducerea asocia
ției, neînțelegerilor dintre conduce
rea asociației și Consiliul municipal 
pentru cultură fizică și sport, neîn
țelegerilor... etc., etc. Cam multe 
neînțelegeri pentru o proaspătă 
promovată în Divizia B.

E de la sine înțeles că această 
situație are o influență negativă 
asupra moralului și atitudinii ju
cătorilor. Nu poate fi menținută 
disciplina într-o echipă de fotbal 
în care un antrenor, V. Stadeli, 
este nedorit de o parte din con
ducerea asociației (de peste trei luni 
antrenorul sus-numit lucrează fără 
contract) ; cînd celălalt antrenor și 
jucător în același timp, Martinovici, 
este nedorit de- o parte din jucă
tori (la meciul dintre echipa locală 
și Șoimii Sibiu — de pildă — nu 
l-am văzut pe stadion, în tribună 
sau pe teren, nici pe „jucătorul" 
nici pe „antrenorul" Martinovici) : 
cînd „persoane influente" vor să 
alcătuiască echipa peste capul an
trenorului ; cînd, în sfîrșit, Consi
liul județean pentru educație fizică

și sport din Tg. Jiu, „gelos" se 
pare pe mineri că au promovat în 
dauna „Pandurilor” din localitate, 
contribuie prin atitudinea sa la în
treținerea acestui climat nesănătos 
care nu face decît să mineze pe 
nesimțite și să dezorienteze o for
mație a cărei reală valoare reclamă 
o soartă mai bună.

După cum se vede, lipsește un 
lucru esențial : liantul care să u- 
nească toate aceste pasiuni și in
tenții generoase și să le transforme 
într-o unică forță constructivă, di
rijată în exclusivitate în interesul 
unic al echipei de fotbal. Tov. 
Gheorghe Popa, secretar al Consi
liului popular municipal și pre
ședinte al Consiliului municipal 
cultură fizică și sport, afirma 
viitorul Minerului depinde de 
ducerea jucătorilor, antrenorilor 
conducerii asociației la numitorul 
comun care se cheamă COEZIUNE.

într-adevăr, și noi credem că de 
aici trebuie să plece totul.

N. MODREANU

LOTO

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR

Șl MEDICILOR DIN DIVIZIA A

de 
că 
a- 
Și

Cum era și normal, aspectele cri
tice la toți cei trei factori de care 
am vorbit, au fost punctate cu nu
meroase exemple, culese de la di
verse partide, la toate nivelele, ju
niori, județ, diviziile A, B și C. A 
surprins, însă, neplăcut abundența 
faptelor (nume de arbitri, de me
ciuri și cazuri) culese de la eșa
loanele inferioare — unde situațiile 
incriminate au fost relatate cu lux 
de amănunte — comparativ cu as
pectele negative reliefate de arbi
trajele în Divizia A, multe din ele 
ignorate complet sau tratate cu o 
„îngăduință” de neînțeles. Cu atît 
mai mult, cu cît o serie de greșeli 
grave (mutarea infracțiunilor din 
careu în afara suprafeței de pe
deapsă, ș.a.m.d.) s-au petrecut sub 
ochii reprezentanților Colegiului 
central, la partidele disputate pe 
terenurile Capitalei și ale provin
ciei. Era, de altfel, apreciem noi, 
și timpul, și locul unei analize (re
feritoare la cazurile declanșate în 
Divizia A) mai la obiect, dat fiind 
faptul că, în sala conferinței arbi
trilor, numărul celor care oficiază 
în primul eșalon precumpănea. Re
petăm, exemplele, reținute de refe
rat, n-au fost toate cele mai sem
nificative și, poște, așa se explică 
în cele din urmă și faptul că din
tre toți arbitrii divizionari A unul 
singur a luat cuvîntul. O reținere... 
elocventă ?

Cu acest singur, dar de Toc ne
glijabil, amendament, una peste 
alta, conferința anuală a arbitrilor, 
în tot plenul Colegiului centra!, s-a 
dovedit o acțiune utilă, îndeosebi 
prin aspectul divers al problemelor 
ridicate (și cu ajutorul discuțiilor) 
ce își așteaptă, firesc, rezolvarea. 
Am reținut. între altele, și un 
„punct sentimental", prilejuit de 
retragerea dintr-o îndelungată ac
tivitate a arbitrului ploieștean Emil 
Vlaiculescu, căruia forul cavalerilor 
fluierului i-a mulțumit în termeni 
dintre cei 
în același 
munca pe 
continuare, 
giului județean 
și... nimic mai mult, după o acti
vitate de mai ''' 
cenii ! Pentru că, probabil, nimeni 
nu s-a gîndit la o răsnlată, de a- 
semenea, de ordin sentimental. Ni
meni, pînă la unul dintre vorbitori 
care, inspirat de „micul moment 
festiv”, a propus, pentru viitor, ca 
sărbătoritului să i se decearnă o 
plachetă și un fanion. Atentii. de
sigur, simbolice, dar cu adinei sem
nificații. Considerînd absolut în
dreptățită propunerea, cineva de ta 
masa prezidiului și-a trecut-o pe 
hîrtia albă din fata sa. în scopul 
de a o pune, firește, în aplicare, cu 
caracter retroactiv pentru Cornel 
Nițescu și Iosif Ritter, care, din 
motive de vîrstă, s-au retras nu 
de mult, cît și pentru cei (Aurel 
Bentu, Chevorc Ghemigean ș.a.) 
aflați în pragul evenimentului...

mai călduroși, urîndu-i, 
timp, noi succese în 

care o va desfășura. în 
ca președinte al Cole- 

Prahova. Atît însă

bine de două de-

Gheorghe N1COLAESCU

PRONOSPORT

După cum am mai anunțat, 
mîine, cu începere de la ora 9, are 
loc, la sediul C.N.E.F.S., ședința de 
analiză a primei părți a campio
natului național de fotbal, ediția 
1973—1974. Participă toți antrenorii 
echipelor din primul eșalon divi
zionar și cei ai formațiilor de ti- 
neret-rezerve. Separat se va des
fășura și consfătuirea medicilor 
sportivi, care activează în cadrul 
cluburilor de Divizia A. Prezența 
este obligatorie.

La primul punct al ordinii de 
zi, un număr de patru antrenori și 
anume Const. Cernăianu (Universi
tatea Craiova), NicolaeProca (Stea
gul roșu), Const. Radulescu (Sport 
Club Bacău) și dr. Const. Radu
lescu (C.F.R. Cluj) vor face scurte 
informări, în legătură cu modul de

aplicare, în cadrul colectivelor res
pective, a indicațiilor date de cole
giul central al antrenorilor înain
tea acestui sezon competițional. îh 
continuare antrenorul federal Ro
bert Cosmoc va prezenta referatul 
„Tendințe actuale în fotbalul inter
național și aprecieri asupra jocu
rilor din turul campionatului Divi
ziei A“, care va fi urmat de discu
ții și concluziile F.R.F.

în partea a doua a ședinței va fi 
analizată activitatea echipelor de 
tineret-rezerve. Antrenorul federal 
C. Drăgușin va prezenta scurte con
siderați’ pe mărginea desfășurării 
primei părți a competiției „cadeți- 
lor“ urmate, și acestea, de discuții 
și concluziile colegiului central al 
antrenorilor.

SAPTAMINAL, PREMII MARI 
LA PRONOEXPRES

Ca și cele precedente și omolo
garea tragerii Pronoexpres din 5 
decembrie 1973 s-a soldat cu pre
mii mttlte și mari printre care și 
două cîștiguri de 100.000 lei, rea
lizate de către Mocanu Neculai 
din Galați și Mocianu loan din co
muna Iclod jud. Cluj. De semnalat 
că din nou biletele fracționate 
și-au arătat din plin eficacitatea, 
ambele obținînd aceste premii pe 
bilete de 25o/o și respectiv 100/o.

Adăugind și aceste două cîști
guri la sistemul Pronoexpres, nu
mărul de premii a cîte 100.000 lei 
se ridică ia 60. Iată suficiente mo
tive de a fi prezenți la fiecare tra
gere Pronoexpres care atribuie cu 
regularitate premii multe și de ri
dicată valoare. în acest scop, rea
mintim participanților că numai 
astăzi puteți participa la tragerea 
Pronoexpres de mîine, tragere care 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18.05.

220 085

A: 2

PREMIILE TRAGERII PRONO
EXPRES DIN 12 DECEMBRIE 

1973:
Extragerea I: Cat. 1; 1 variantă 

25% a 100.000 lei și 1 variantă 10% 
a 40.000 lei; Cat 2: 1,65 a 31.862 
lei ; Cat. 3 : 12,65 a 4.156 lei s Cat. 
4: 40,50 a 1.298 lei; Cat. 5: 80,05 
a 657 lei ; Cat. 6 : 3330,40 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 11 
lei.

Extragerea a Iî-a: Cat.
variante 10% a 87.092 lei; Cat. B : 
7,65 a 7.032 lei; Cat. C: 36,75 â 
1.464 lei ; Cat. D • 1.798,20 a 60 lei; 
Cat. E : 106,60 a 200 lei 1 Cat. F; 
2.253,50 a 40 let

Premiul de 100.000 lei jucat 25% 
de la categoria 1, l-a obținut POR- 
TIK IOSIF din Brașov, lat cele 
două premii de 87.092 lej jucate 
10% la categoria A, au fost Obți
nute de GALE ALEXANDRU din 
Oradea Și ANDRICMA MlttAIL din 
Ploiești.

Rubrică redactată de: 
LOTO PRONOSPORT

IMPORTANT PENTRU DV.l

Șl DE RĂSPUNDERE
lomița al P.C.R., președintele CJEFS 
și Popa Ioviță, Șeful Secției Orga
nizare ‘ ‘ ’ ...... ■ —
țional 
Sport, 
punct
Cei prezenți au recunoscut minu
surile semnalate, arătîndu-se tot
odată deciși să le înlăture. în a- 
cest sens s-au reamintit cîteva 
obiective aflate la ordinea zilei : 
organizarea și buna desfășurare a 
întrecerilor pentru „Cupa Tineretu
lui” ; mai multă preocupare în di
recția atragerii elementului femi
nin în sport; urmărirea atentă a 
felului cum se aplică instrucțiunile 
M.E.I. în școlile de toate gradele ; 
îmbunătățirea în continuare a ba
zei materiale; un stil de muncă 
mai operativ al activului CJEFS 
etc., pentru îndeplinirea integrală 
a prevederilor Hotărîrii de partid

Toate aceste obiective vor putea 
fi realizate numai printr-o colabo
rare șl mai strinsă între organele 
sportive și Cele cu atribuții în do
meniul sportului, printr-un efort 
sincer, multilateral și continuu 
pentru a depăși unele dificultăți 
astfel ca mișcarea sportivă ialomi 
țeană — condusă și îndrumată de 
Comitetul județean de partid — să 
poată propăși, să atingă parametri 
tot mai înalți, pe măsura interesu
lui pe care tineretul îl acordă prac
ticării exercițiului fizic și a con
dițiilor ce îi sînt create.

și Control a Consiliului Na- 
pentru Educație Fizică și 
concluziile au constituit un 
de plecare în vii dezbateri.
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SIMPOZION
DE JOCURI

SPORTIVE
Institutul de Educație 

zică și Sport — Catedra 
jocuri sportive organizează, 
cu sprijinul C.N.E.F.S., un 
Simpozion de jocuri sportive 
cu următoarea tematică :

1. Factorii limitativi —- me
todici și organizatorici — ca
re frînează pregătirea, pro
movarea și valorificarea ju
niorilor la: baschet, fotbal, 
handbal, polo, rugby, tenis de 
cîmp, tenis de masă și volei.

2. Caracteristici și tendințe 
ale jocului și antrenamentu
lui echipelor feminine de per
formantă.

Dezbaterile vor avea loc la 
I.E.F.S. în zilele de 20—21 
decembrie a.c., începînd de la 
orele 9, Amfiteatrul CI.

Sînt invitați să participe 
antrenori, cadre didactice de 
specialitate, activiști, medici, 
ziariști, sportivi, precum 
alte pefsoane interesate.

MAȘINI DE CUSUT tip masă și 
tip mobilă, din producția internă 
— se pot cumpăra cu un avans 
minim de 20% din valoare, restul 
sumei puțind fi achitat in 18 rate 
lunare.

Avansul pentru tip masă 
lei; pentru

D
Noi înlesniri pentru cumpărarea 

bunuri de folosință îndelungată.

360 
tip mobilă — 500 lei.

cu plata in rate lunare a unor

din

cu 
de 

res-

RADIORECEPTOARE 
toate tipurile 

producția internă 
se pot cumpăra 
un avans minim 
20% din valoare, . 
tul sumei puțind fi a- 
chitat in 18 rate lu
nare.

Pentru radioreceptoare portabile, avansul este între 73 și 230 lei, 
iar pentru cele staționare — intre 100 și 560 lei.
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TELEVIZOARE — toate ti- 
urile din producția internă 
- se pot cumpăta cu un 
vans minim de 25% din 
doare, restul sumei puțind 

achitat In 18 rate lunare 
Avans — între 675 și 875 

ei, in raport cu lungime'1 
diagonalei ecranului.


