
ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL C.N.E.F.S.

Teri a avut loc ședința lunară a 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S.

în continuarea analizării activi
tății federațiilor sportive, a avut 
loc discutarea propunerilor elabo
rate de Federația română de fot
bal în vederea îmbunătățirii ac
tivității fotbalistice din țara noas
tră. La ședință au luat parte mem
brii biroului F.R. Fotbal.

S-a procedat la un schimb de 
păreri asupra celor mai impor
tante probleme ale fotbalului. Au 
luat cuvîntul numeroși vorbitori.

A fost apreciată preocuparea F.R. 
Fotbal de a prezenta propuneri 
valoroase pentru eliminarea lipsu
rilor și dificultăților existente, con- 
statîndu-se că există posibilități 
mai largi decît pînă acum de îm
bunătățire a activității în fotbal, 
la toate nivelele, de întărire orga
nizatorică, de creștere a nivelului 
tehnic, de realizare a unor per
formanțe internaționale de pres
tigiu. în acest sens, s-a stabilit 
definitivarea unui plan de măsuri 
concret, eficient și s-a hotărît con
stituirea unor comisii pe proble
mele de bază ale fotbalului, cu 
participarea unor membri ai Co
mitetului F.R. Fotbal și ai 
C.N.E.F.S., a unor cadre cu expe
riență și specialiști din domeniul 
fotbalului. Acest plan urmează să

fie prezentat plenarei Comitetului 
F.R.F.

De asemenea, avînd în vedere 
importanța acestui sport și largul 
ecou pe care-1 produce fotbalul în 
rîndurile iubitorilor de sport din 
țara noastră, Biroul Executiv a 
hotărît să supună Planul de mă
suri elaborat dezbaterii și apro
bării Plenarei Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport.

în încheierea lucrărilor ședinței 
a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Drăgănescu, președintele C.N.E.F.S., 
care a arătat importanța consoli
dării întregii activități fotbalistice 
în interesul reprezentării interna
ționale Și satisfacerii unor exigen
țe firești în condițiile modernizării 
și creșterii valorice a fotbalului 
mondial. Președintele C.N.E.F.S. a 
insistat asupra necesității rezolvării 
practice și grabnice a tuturor pro
blemelor fotbalului, instaurării 
unui climat de activitate laborioa
să și de disciplină și a solicitat 
tuturor factorilor de răspundere 
din C.N.E.F.S., organizațiilor de 
stat și obștești cu sarcini în sport, 
F.R. Fotbal și. unităților sportive, 
rezolvări și măsuri în spiritul Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie-martie 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației 
fizice și sportului.

PROLETARI DIN TOATE TARILE VNIȚI-VA f
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA-ȘI SPORT

JUCĂTOARE Șl JUCĂTORI 
DE TENIS DE MASĂ ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ ÎN R. P. CHINEZĂ

Ieri a plecat ta Pekin un lot de 
jucătoare și jucători de tenis de 
masă din România. Au făcut de
plasarea Ligia t.upu, Ildiko Gyiin- 
gyosi, Liana Mihuț. Eva Ferencz, 
Marin Firănescu, Alexandru Bu- 
zescu, Cristinel Komanescu, Ște
fan Moraru, Adrian Cuc și Eugen 
Borca. Sportivii noștri, însoțiți de 
antrenorii Farkaș Paneth și Emil 
Procopeț, vor susține o serie de 
antrenamente comune și întîlniri 
amicale
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MÎINE, DE LA ORA 17,30, ÎN SALA PALATULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA/
JUNIORII DE AZI,

PERFORMERII DE MÎINE
cele două perma-ȘCOALA Șl SPORTUL. Cum se îmbină armonios 

nente activități ale tineretului ?
DE TALENTE NU DUCEM LIPSA I Cine se ocupă
EXISTĂ O PREOCUPARE CONTINUA PENTRU CREȘTEREA Șl PRO

MOVAREA TINERILOR PERFORMERI ?

de depistarea lor ?

lată numai cîteva din problemele pe care ziarul „Sportul” le va su
pune dezbaterii, cu regularitate, în pagini speciale dedicate celor ma: 
tineri sportivi, juniorii de azi — performerii de mîine I

Citiți în pagina a 11-a a numărului de astăzi comentarii, repor
taje, informații despre larga activitate a „schimbului de mîine".

FESTIVITATEA PREMIERII CELOR MAI BUNI
10 SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 1973

•Fruntașii celor 40 de ramuri sportive și PRIMII 10 
primi trofee pentru performanțele obținute în acest an 
Ia I.E.F.S. vor oferi un recital de înaltă măiestrie •

SPORTIVI Al ANULUI vor
• Gimnaștii și gimnastele de 
Numeroase vedete ale scenei

în spectacolul muzical-distractiv oferit de televiziune

DREPTURILE!
IȘI RECLAMA

Sala Palatului Republicii Socialiste 
România găzduiește mîine, începind 
de la ora 17,30 festivitatea decernării 
trofeelor celor mai buni sportivi ro
mâni ai anului 1973. Moment de mare 
satisfacție pentru sportivi și iubitorii 
sportului, pentru cei ce în sezonul 
sportiv 1973 au obținut rezultate re
marcabile, contribuind prin talentul și 
hărnicia lor la sporirea prestigiului 
sportiv internațional al României so
cialiste, festivitatea ne va prilejui 
întîlnirea cu fruntașii pe 1973 ai ce
lor 40 de ramuri sportive practicate 
în țara noastră (stabiliți de federa
țiile de specialitate) și cu PRIMII 10 
PERFORMERI AI ANULUI, fixați de 
preferințele și aprecierile publicului 
larg. Sportivii de frunte ai țării vor 
fi premiați, aplaudați încă o dată de 
pasionații diferitelor discipline, stimu-

lentul răsfrîngîndu-se și asupra ma
selor de tineri ce
culmile măiestriei

Festivitatea are
și atractiv program
Astfel, ea cuprinde :

• GIMNASTICA
• GIMNASTICA 

xecutată de sportivi de valoare 
Institutului de Educație Fizică 
Sport ;

• MUZICA UȘOARA (formația 
Horia Moculescu) : Marcel Roșea, 
Olimpia Panciu, Angela Similea, 
Mihai Constantinescu și Cristian 
Popescu.

• MOMENTE VESELE : Horia 
Căciulescu cu... „discobolul", H. Ni- 
colaide cu „suporterul", Nicu Con-

doresc să urce pe 
sportive.
asigurat un bogat 

artistico-sportiv.

ACROBATICA 
MODERNA e- 

ai 
Și

stantin și Al. Lulescu, Ștefan Bă
nică cu... eternul „Haî Rapidul !“, 
Horia Șerbănescu — „Sus Costică, 
jos Costică".

® IN PREMIERA... fotbalistul 
Florea

o îl 
vedea 
nentă

■ sport)
Răutu.

Dumitrache !
vom vedea sau îl vom re- * 
(fiind o prezență perma- 

în tribunele terenurilor de 
pe artistul emerit Colea

Sărbătorirea 
tivi ai’ anului 
prezenți mîine 
publicii Socialiste România posibilita
tea de a-i revedea pe numeroși per
formeri sportivi ai țării în anul care 
se încheie curînd și de a asista la 
un spectacol cu numeroase vedete.

spor- 
celor

celor mai buni 
va oferi, deci, 
în Sala Palatului Re-

Vitregit, oarecum, prin in
cluderea sa doar în programul 
întrecerilor studențești ale „Cu
pei tineretului", șahul și-a re
clamat drepturile din primele 
confruntări pe care regulamen
tul marii competiții de masă 
cu caracter republican le-a a- 
vut cu realitatea I

într-adevăr, larga popularita
te de care „sportul minții" se 
bucură în rîndurile elevilor, 
motiva — mai degrabă — pre
zența lui la această categorie. 
Iar faptul că în lipsa zăpezii 
și a gheții, copiii preferă cel 
mai adesea tabla cu patrate 
albe și negre, pledează în fa
voarea revizuirii sistemului i- 
nițial adoptat. Spre a nu spune 
că studenții au în calendarul 
competițional un campionat na
țional (el se va desfășura la... 
concurență cu întrecerile din 
cadrul „Cupei tineretului"), în
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CUPA TINERETULUI
\^\\\\\\\\\\\\\^^^^^

timp ce un lider oficial (și 
real) al eșichierului școlar nu 
mai avem — dacă memoria nu 
ne înșeală — de vreo 25 de 
ani, de pe vremea cînd Ciocâl
tea, Ghițescu, Reicher, Drimer 
purtau matricolă pe mîneca 
hainei, iar Florin Gheorghiu 
era copilul teribil al unei gră
dinițe din Ploiești.

Regulamentul „Cupei tinere
tului" (căruia specialiștii noș
tri îi încriminează destul de 
multe impurități) dă liberta
tea să se organizeze, în fazele 
de masă, atît la ediția de iar
nă cît și la csa de vară, în
treceri și în alte discipline de
cît cele cuprinse în program. 
Ceea ce nu este, desigur, rău, 
dar nu rezolvă problema în e- 
sență.

A reduce șahul școlar doar 
la primele etape. înseamnă a 
răpi concurentului 2 2-1
pe care îl oferă posibilitatea 
de a se afirma într-o finală 
PE ȚARA și a intra astfel în 
circuitul valorilor pe plan na
țional.

Iată o temă de reflecție pen
tru Comisia centrală de orga
nizare a „Cupei tineretului”. 
Mai ales că, din cite sîntem 
informați, ea urmează să se 
întrunească în această săptă- 
mînă...

stimulentul

Valeriu CHIOSE

miercuri și joi, In sălile /. e. f. s.

@ în continuare, finalele „Cupei speranțelor"

•••

Atleții din loturile republicane acumulează în aceste zile, la Predeal și la Poiana Brașov, oxigenul pe 
care-l vor cheltui — sperăm cu cit mai mult folos — în concursurile sezonului viitor. Iată in imaginea 
alăturată, surprins de fotoreporterul nostru Dragoș Neagu, sus, pe Cioplea, grupul alergătorilor de semi- 

fond și fond strînși în jurul antrenorului Nicolae Păiș. Ce surprize ne vor oferi în sezonul viitor 
Ilie Floroiu, Maria Lincă, Nicolae Voicu și ceilalți ?

NUMEROASE ÎNTRECERI, SPORTIVE
CINSTESC ANIVERSAREA REPUBLICII

Potrivit unei frumoase tradiții, 
zilele sfîrșitului de an sînt mar
cate în întreaga țară de numeroase 
competiții sportive închinate actului 
memorabil al proclamării Repu
blicii, de la 30 Decembrie 1947.

întâmpinarea acestui eveniment, 
cu rezonanțe adinei în istoria pa
triei, are loc în contextul puterni
cului imbold pe care mișcarea 
noastră de educație fizică și sport 
l-a primit prin Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie a.c., document de bază în 
orientarea și desfășurarea întregii 
activități de , viitor.

Ceea ce caracterizează, la actuala 
ediție, întrecerile dotate cu „Cupa 
30 Decembrie" este diapazonul mult 
mai larg al disciplinelor sportive 
cuprinse în program, precum și 
marele număr de tineri concurenți 
angrenați în concursuri.

Astfel, în Capitală, au loc com
petiții de șah, tenis de masă, po
pice, handbal, baschet, volei ș.a. La 
Botoșani, peste 
prezenți la un 
in sală, iar la 
Școlii sportive 
trecut la judo

250 de elevi au fost 
concurs de atletism 
Timișoara membrii 
„Viitorul" s-au in
și haltere. Sala In-

stitutului medico-farmaceutic din 
Tg. Mureș a găzduit o foarte reu
șită gală de box cu participarea 
formațiilor de juniori ale județelor 
Maramureș, Bistrița-Năsăud, Bihor 
și Mureș. Paralel s-a desfășurat aici 
un concurs interj udețean de aero- 
modelism.

„Cupa 30 Decembrie" a dominat 
„Zilele sportive turdene" care au 
prilejuit atractive întreceri de na- 
tație, șah, popice 
Pitești, în Sala 
reunit speranțele 
orașele Craiova, 
tina, Caracal. Drăgășani, Tr. Mă
gurele și Pitești.

Evenimentului
brie îi sînt, de asemenea, 
erate numeroase acțiuni cu carac
ter cultural-sportiv. Au loc simpo
zioane, mese rotunde, intilniri între 
elevi și sportivi fruntași, vizite ale 
membrilor unor secții de perfor
manță în mari întreprinderi indus-

și ping-pong. La 
sporturilor, s-au 
handbalului din 

Rm. Vîicea, Sla-

de la 30 Decem-
consa-

MECIUL DE ȘAH OHEODODIV tlOCÂLHA

REMIZA IN PRIMA PARTIDA

Ciocâltea (stingă) și Fl. Gheorghiu m

Prima partidă a meciului de ba
raj pentru desemnarea campionu
lui de șah al țării a confirmat spi
ritul ofensiv de care sînt animați 
cei doi pretendenți la titlu.

Deși scurtă, întîlnirea de aseară 
dintre Florin Gheorghiu și Victor 
Ciocâltea a fost foarte animată și 
numai jocul exact al ambilor com
petitori a condus la rezultatul de 
egalitate.

Avînd albele, marele maestru a 
deschis înaintând cu două cîm- 
puri pionul din fața damei. Maes
trul Internațional a răspuns mutând 
calul din g8 la f6. Partida a căpă
tat apoț configurația unej variante 
clasice din „indiana veche", bine
cunoscută și îndelung studiată.

timpul partidei. 
complica lupta, 
a sacrificat un 
în schimb — o

albul 
pion, 

puter- 
La mu

Pentru a 
(Gheorghiu) 
obținînd — 
nică presiune în centru, 
tarea a 14-a, Ciocâltea a gîndit a-
proape o oră dar a reușit să gă
sească singura replică eficientă 
(De6!) prin care se menținea e- 
chilibrul. Schimbul în centru care 
a urmat si dispariția de pe tablă 
a damelor au condus la un final 
de turnuri șl nebuni evident egal, 
ceea ce i-a determinat Pe cei doi 
adversari să cadă de acord asu
pra remizei la mutarea 21-a.

Partida a doua, în 
Ciocâltea are albele, 
se dispute azi, de la 
este zj de odihnă.

care Victor 
urmează să 
ora 16. Joi

triale, excursii tematice, concursuri 
„Cine știe cîștigă" avînd drept 
subiect realizările obținute de po
porul nostru, în anii luminoși ai 
Republicii, Pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Astfel, mișcarea sportivă își a- 
duce 
nuri, 
gram 
selor

contribuția, pe multiple 
în înfăptuirea amplului 
de educație comunistă a 
preconizat de partid.

pla- 
pro- 
ma-

Programul competițional din a- 
cest an al scrimerilor noștri se va 
încheia odată cu finalele campio
natelor republicane ale juniorilor 
mari, fixate pentru zilele de 19 și 
20 decembrie și în continuare cu 
cele , ale „Cupei speranțelor". Două 
competiții așteptate cu mult inte
res nu numai de către concurenții 
direct interesați — peste 200 
ci și de forul de specialitate, deoa
rece acestea reprezintă un bun cri
teriu de verificare a trăgătorilor 
în măsură să ne ofere satisfacții 
(locuri fruntașe și implicit medalii) 
Ia viitoarea ediție a Campionate
lor mondiale de tineret din aprilie 
1974, la Istanbul.

Cine vor fi protagoniștii acestor 
întreceri ale „noului vaț“ din scri
ma românească ? Dintre floretiste 
— în lipsa campioanei de anul tre
cut, Aurora Crișu, accidentată în 
„Cupa României" — disputa pen
tru titlu va angaja pe Viorica 
Draga (anul precedent întrecută la 
baraj de campioană), MagdaBar
toș, Mariana Ostafi, Ana Gârbea, 
Rodica Onu și desigur trio-ul săt- 
mărean alcătuit din Maria Lazăr, 
Marcela Moldovan și Gabriela 
Garda. în discuție pentru un loc

în finală ar mai putea intra FIo- 
rica Radu, Ecaterina Hetz și Ildiko 
Pataki.

Floretiștii vor avea drept prota
goniști pe Kuki, Moise (ambii din 
Satu Mare), Cursaru (Ploiești), N. 
Alcxe și Buricea (din București) și

jeanul Paul Szabo. Campion și a- 
nul trecut, Szabo s-a maturizat cu 
fiecare concurs (a fost unul dintre 
trăgătorii noștri. de nădejde și la 
C.M. de seniori din acest an). In 
vecinătate directă se află, însă, 
cîțiva trăgători care s-au afirmat

2mi9ll9!m 'lEEIIIIIIIIi IH CIIIIIIIIIIIIIIION DUMITRU, LAUREATAL „TROFEULUI FOTBAL 73
S Citiți in pagina a 3-a clasamentul complet al anchetei, precum și punc-
5 taje'e pe criterii separate, obținute de cei mai buni fotbaliști români 
E ai anului. Două din pretendentele la titlul de campioană pe 1973 floretistele 

Magda Bartoș. (în prim plan) și Maria Lazăr... Foto : Ion MIHAICA"miiînmiiiiii mmmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiSBiiiiniiiiiiimiRiî:

SPORTIVII DESPRE El ÎNȘIȘI, DESPRE VICTORIILE
în completarea cronicilor și comentariilor noastre la o serie de 

competiții importante de la sfîrșitul săptămînii trecute am apelat la pă
rerile unor sportivi. învinși sau învingători, ei își 
chis opiniile, prilej de a sublinia noi învățăminte 
viitoare.

exprimă în mod des- 
pentru activitatea lor

HANDBAL: ROZALIA ȘOȘ:

„COEIIUNEA - PRINCIPALUL ATU
FEMININE DE HANDBAL A

cititorilor 
încheie- 

a cam-

Al ECHIPEI
ROMÂNIEI"

Șl iNFRiNGERILE LOR

Tombry (Oradea). în perspectivă, o 
angajare ’epuizantă în fiecare asalt 
și calitate ridicată a acestei probe 
în care primii doi sau trei finaliști 
ar putea intra chiar în vederile 
lotului „mare".

Proba de spadă pare să ne o- 
fere un cîștigător sigur, pe clu-

net în ultima vreme. în primul 
rînd Liviu Angelescu, campionul 
balcanic al probei, Nicușor Doboș, 
cel mai eficace trăgător din tânăra 
generație la întrecerile din „Cupa

(Continuare în pag. a 4-a)

PLENARA COMITETULUI FEDERAL A ADOPTAT:
V

„Mărturisesc sincer 
ziarului „Sportul" că la 
rea celei de a V-a ediții 
pionatului mondial de handbal fe
minin m-am zbătut între 
sentimente i cel al bucuriei 
ririi medaliei do argint și 
amărăciunii înfrîngerii din 
partidă, susținută în 
reprezentativei Iugoslaviei, în sala 
Pionir din Belgrad... Și tristețea 
a primat. Am avut, după 11 ani, 
o mare șansă de a obține meda
liile de aur. Am ratat-o pentru că 
echipa era descompletată, pentru 
că majoritatea dintre noi eram e- 
puizate de 
iii care au 
logic dacă 
amărăciune 
satisfacție.
reușisem să cîștigăm în fața 
turor echipelor pe care le întâlni
sem și părăsisem terenul învinse 
numai în meciul cu formația ță
rii gazdă. Cum am reușit să ur
căm pe a doua treaptă a podiu
mului de premiere ? Buna pregă
tire acumulată în antrenamente, 
conducerea tehnică pricepută, ta

experiența unora

două 
cuce- 
cel al 

ultima 
compania

pe urma asprelor bătă- 
premers finala. Firesc, 
vreți, momentelor 
le-au urmat cele 
Urcasem

de 
de 

pe podium, 
tu-

lentul și 
componentele formației au 
fără îndoială, punctele forte 
echipei, atu-urile care ne-au 
tat să izbîndim în grelele
fruntări ale acestui campionat 
mondial. După Opinia mea, a mai 
fost r-ovnu 
putere în momentele 
ori

ri intre 
fost, 
ale 

aju- 
con-

„ceva“ care ne-a dat forță, 
dificile une- 

meciurilor.

Acest „ceva' 
colectivului 
racterizată 
timente și 
sufletească 
componentele lotului, 
comună de a urca cît 
ierarhia mondială a 
de a urma exemplul băieților. 
Cred — și antrenorii Constantin 
Popescu și Dan Bălășescu pot să 
confirme — că toate acestea ne-au 
deschis drumul spre afirmarea ta
lentului și pregătirii, 
trebui să stea la baza 
țelor viitoare. Pentru 
este un secret faptul 
(tot comună) este 
argintul pe aur la viitoarele cam
pionate 
1975

i“ l-aș numi coeziunea 
nostru. Coeziune ca
prin identitatea de sen- 
păreri, prin 
puternică

legătura 
dintre toate 
prin dorința 
mai sus în 
handbalului,

că ele vor 
performan- 

că nu mai 
că ambiția

de a schimba

dramatice, ale

„0 LECȚIE CADE VA
„De ce am pierdut ? Răspunsul 

este, sau măcar pare, destul de 
simplu: pentru că am jucat slab, 
fără vigoarea și ambiția obișnui
te. Explicația acestei comportări 
eu cred că trebuie căutată, în pri
mul rînd, în dificultățile pe care 
le-am întîmpinat în acest lung 
și foarte obositor sezon interna
țional. De la sfîrșitul lunii iunie, 
cînd după o pauză de un an, for
mația noastră a reapărut în are
na internațională, și pînă în pre
zent. selecționata română a dispu
tat 59 de meciuri internaționale,

mondiale — Moscova, 
și la Jocurile Olimpice — 

Montreal, 1976“.

ROLAND GUNESCH:

PRINDE, TOTUȘI. DINE !"
ceea ce reprezintă aproape dublul 
partidelor susținute de reprezen
tativa R. D. Germane , de exem
plu. în aceste condiții este evi
dent că, dacă se ține seama că 
majoritatea dintre aceste întîlniri 
au fost aspre și în care pentru a 
învinge a fost necesar să luptăm 
din greu, noi jucătorii ne 
țim foarte obosiți, cu 
zice
Din acest motiv a apărut atît de

sim- 
forțele fi- 

și cele nervoase la limită.

(Continuare în pag. a 3-a)

PENTRU GIMNASTICA
A

IN ANII 1974-1976
plenaraLa fel ca anul trecut, 

Comitetului federal al F. R. Gim
nastică s-a desfășurat concomitent 
cu întrecerile „Cupei federației1*, 
folosindu-se din nou prilejul ca la 
dezbateri să ia parte, ca invitați, 
numeroși specialiști, antrenori, pro
fesori de educație fizică, arbitri. în 
consecință, dezbaterea desfășurată 
sîmbătă dimineață, la Galați, s-a 
dovedit a fi extrem de utilă și in
teresantă, cu adoptarea multor so
luții concrete și, credem, eficiente 
pentru viitoarea activitate a spor
tului care anul acesta ne-a adus 
satisfacția obținerii unor presti
gioase succese internaționale.

Un prim aspect privitor la des
fășurarea plenarei Comitetului fe
deral, pe care am dori să-l subli
niem, este faptul că, în acest an, 
pentru prima oară, participanților 
li s-a oferit prilejul de a face cu
noștință cu activitatea și expe
riența unor unități de performanță 
sau a unor comisii județene de pe 
teritoriu. Astfel, au prezentat in
formări Nicolae Blaga (C.S.M. 
Cluj), Francisc Bodiș (Școala spor
tivă Oradea) și Marin Trincă (pre
ședintele Comisiei județene Timiș),

relatîndu-se modul în care se lu
crează concret pentru traducerea 
în viață a sarcinilor reieșite din 
obiectivele mișcării sportive, în 
general, și a dezvoltării gimnasticii, 
în special.

Comitetul federal a fost chemat 
să se pronunțe asupra obiectivelor 
loturilor republicane pe următorii 
trei ani, pornindu-se de la infor
mările prezentate de Maria Si- 
mîonescu, antrenoare federală, și 
Nicolae Vieru, secretar general al 
F.R.G., care au sintetizat conclu
ziile unei recente ședințe a Birou
lui federal consacrată analizării re
zultatelor pe 1973 și fixării sarci
nilor pe anii 1974—1976. Subli- 
niindu-se cu satisfacție că 1973 a 
adus cîteva succese notabile în pal
maresul gimnasticii românești (Dan 
Grecu — campion mondial univer
sitar la inele și medaliat cu ar
gint la C.E. de la Grenoble, Alina 
Goreac — o medalie de argint și 
două medalii de bronz la C.E. de 
la Londra, Anca Grigoraș — me-

(Continuare în pag. a 3-a)
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Se spune — nu fără temei — că toamna este, 
și în sport, un anotimp rodnic. într-adevăr, în 
acest sezon, aglomerarea, pe filele ■ calenda- 

ului, a disputelor sportive, determină în mod logic 
> activitate densă, la finele căreia, atunci cînd ză- 
ada prinde a se așeza bine pe gazon sau zgură, 
>ilanțul ne pune în fața unor roade bogate și, une
ori, de natură să ne bucure. Acum se încheie con
urile, se trag liniile de bilanț și, pe baza unor con
fuzii științific fundamentate, se iau măsuri pentru 
/iitor. Fiecare disciplină sportivă își caută soluțiile 
proprii, țintind, firesc, mai sus, mereu mai sus.

Există, însă, și o coordonată comună tuturor spor
turilor : grija deosebită pentru buna instruire și edu
care o juniorilor, de fapt grija pentru PERFORMERII

învățătura și
De aproape două decenii, muni

cipiul Satu Mare se identifică cu 
cel mai important centru de for
mare a floretistelor. Acolo, în ora
șul de pe Someș, la „clasa" maes
trului Alexandru Csipler au de
prins tainele mînuirii floretei, o 
întreagă pleiadă de scrimere, în
cepînd cu Elena Samțudeanu și 
continuînd cu Ileana Gyulai, Eca- 
terina lencic-Stahl, Suzana Tasi- 
Ardeleanu, ludith Haukler.

Elevele de ieri, respectînd rigo
rile unei pregătiri asidue, foarte 
adesea aspre, cu multe renunțări, 
au urcat, lent, dar sigur, treptele 
consacrării, au ajuns maestre și 
chiar maestre emerite ale sportu
lui, campioane ale țării, ale conti
nentului și ale lumii.

Tradiția floretei feminine de per
formanță continuă la Satu Mare ă- 
limentată de pasiunea și priceperea 
aceluiași maestru de arme care 
este Alexandru Csipler. Este drept, 
apreciatul nostru antrenor nu mai 
apare singur în sala de antrena
ment. Acum îi,are.alături, la lucru, 
la manechin sau în asalturi si pe 
Elena Samușdeanu-Ferenczi și pe 
Ștefan Haukler, profesori de edu
cație fizică, iar cîteodată pe... fiul 
său, dr. Atila Csipler, unul dintre 
cei mai mari stiliști în floretă, 
între Olimpiadele de la Roma și 
Ciudad de Mexico.

Tradiția continuă prin alte și alte 
eleve, talente autentice, dar și șco
lărițe silitoare. Numele lor — Eva 
Lengyel, Gabriela Garda, Maria La- 
zăr, Marcela Moldovan. Ultima, 
deși este mezina grupului (arț doar 
17 ani), a obținut și cea mai de 
răsunet performanță din acest an 
— titlul de campioană balcanică ! 
Promisiunile maestrului Csipler, de 
a aduce în prim-plan pentru J.O. 
din 1978 și 1980, alte cîteva flore- 
tiste de valoare, astfel ca fiicele 
orașului de pe Someș să ajungă 
componente ale echipei României, 
încep să capete contururi. O ase-

D~ MilNE ! Tocmai din acest motiv, începînd cu a 
ceasta pagină ți continuînd periodic cu publicarec 
ei, vom acorda un spațiu iarg problemelor legate 
de pregătirea, educarea, promovarea și afirmarea 
elementelor tinere, cadre de nădejde ale mișcării 
noastre sportive, cărora le va reveni sarcina să ne 
reprezinte — cu cinste —la marile confruntări inter
naționale. Concluzie se impune de la sine : CUM II 
PREGĂTIM — AȘA II VOM AVEA. Sau, mai bine zis. 
ce semănăm azi, vom culege mîine...

Ar mai fi de adăugot un singur lucru. Pentru 
început pagina se datorează mai mult 'eforturilor 
redacției. In viitor o doom realizată în special de 
cei ce lucrează nemijlocit în acest important sector 
al activității sportive. Așteptăm, deci, scrisorile lor...

performanța în sport se
menea perspectivă este cu atît mai 
mult de întrevăzut, cu cît exigența 
antrenorului nu a scăzut nici o cli
pă, condiția sine qua non a pre
zenței în secția Clubului sportiv

Marcela Moldovan și antrenorul 
emerit, Alexandru Csipler.

din Satu Mare sau de la Școala 
sportivă fiind aceea de a avea note 
peste 7, la toate materiile și totoda
tă de A RESPECTA CU STRICTE
ȚE PROGRAMUL DE ANTRENA
MENT. Să nu vă mire că procedînd 
așa, antrenorul Csipler realizează o 
permanentă selecție, cei care nu 
pot rezista cerințelor amintite, eli- 
minîndn-se singuri din familia 
mușchetarilor.

★
Rigorile acestei selecții în... marș 

sînt țl mai aspre cînd este vorba 
de ceilalți membri ai familiei 
mușchetarilor sătmăreni, floretiștii, 
spadasinii sau sabrerii. Altfel, poa-

MAI MULTĂ GRIJĂ 
PENTRU NOILE GENERAȚII 

DE SCHIFIȘTII
Una dintre condițiile primor

diale în realizarea marilor perfor
manțe este specializarea timpurie 
a sportivilor, adică profilarea lor, 
încă de la vîrsta copilăriei, spe 
disciplinele pentru care vădesc 
reale înclinații și pentru care sînt 
dotați fizic.

Multă vreme, s-a considerat că 
lucrul acesta nu este valabil în 
canotaj, fapt care a determinat 
majoritatea tehnicienilor să a- 
corde o mai mică importanță creș
terii de elemente foarte tinere, 
preocupările fiind îndreptate spre 
sportivii ajunși la maturitate, cu 
indici de dezvoltare somatică ex
cepționali. In ultimii ani, însă, ca
notajul a trebuit să se alinieze 
celorlalte sporturi în această di
recție, ca urmare a constatării că 
așii schitului mondial au cunoscut 
o specializare timpurie și au ur
mat filiera copil-junior-senior.

Firește că și canotajul româ
nesc — recunoscut pentru tradi
țiile sale și rezultatele foarte 
bune obținute pe plan internațio
nal — a trebuit să pornească pe 
aceeași linie a depistării și creș
terii elementelor foarte tinere, mo
tiv pentru care federația de spe
cialitate a asigurat secțiilor profi
late pe copii și juniori un sistem 
competițional cu caracter republi
can (începînd de la 13 ani) și un 
material documentar menit să di- 
recționeze activitatea de la acest 
nivel. Și, încet-încet, rezultatele 
au început să apară. Astfel, la 
ultima ediție a campionatului re
publican rezervat juniorilor, în 
faza finală a competiției, au par
ticipat reprezentanții a 21 de sec
ții din țară, numărul total al sec
țiilor afiliate fiind de 29.

Pe de altă parte, însă, rezulta
tele juniorilor, adică ale eșalonu
lui secund, de perspectivă, se a- 
flă cu mult sub nivelul celor în
registrate de seniori. Și trebuie să 
mai reținem încă un lucru inte
resant : în momentul in care de
pășesc vîrsta junioratnlui, trecind 
în rîndul seniorilor, un mare nu
măr dintre cel care erau catalo- 
gați drept „speranțe" se pierd pe 
drum, plafonindu-se. Care este 
explicația 7

Discutînd cu doi dintre tehni
cienii noștri cei mai apreciat! — 
nrofesorii Sergiu Zelinschi și Vic
tor Mociani — am ajuns la con
cluzia că oprirea aproape bruscă 
a ascensiunii juniorilor este în 
primul rind o urmare a modului 
defectuos în care se face selecția. 
Neavînd la dispoziție mijloace ști

ințifice și criterii după care să 
poată anticipa dezvoltarea soma
tică a copiilor, antrenorii noștri, 
marea lor majoritate, sînt obli
gați să selecționeze sportivii pe 
baza unor criterii generale, fon
date mai mult pe iscusința lor, 
pe acuitatea... ochiului și pe ex
periența acumulată, decît pe niște 
principii solide, științifice, argu
mentate temeinic.

Ce e de făcut în această si
tuație ?

Se pare că soluționarea poate 
veni numai din partea celor care 
se ocupă de cercetarea științifică, 
adică a Centrului de medicină 
sportivă, a Centrului „23 August" 
și a medicilor din secțiile și clu
burile noastre. Aceștia din urmă 
trebuie să ia parte nemijlocit la 
procesul de selecție, puțind primi 
chiar dreptul de a se opune a- 
tunci cînd consideră că este ca
zul. Apoi, Centrul „23 August" — 
care și-a introdus, deja, în sfera 
preocupărilor această problemă — 
trebuie să urgenteze încheierea 
lucrărilor de cercetare și să elabo
reze cît mai grabnic bateria de 
teste destinată selecționării. în 
sfîrșit. Centrul de medicină spor
tivă, ca și dispensarele sportive 
din marile orașe ale țării pot avea 
un rol la fel de important în a- 
ceastă problemă.

Dincolo de aspectele strict știin
țifice, nu putem omite însă faptul 
că, în vreme ce multe secții din 
țară se preocupă așa cum trebuie 
de descoperirea și creșterea ju
niorilor (și am aminti secțiile de 
la Rapid București, Șc. sp. 1, Me
talul și C. S. Școlar), altele negli
jează importanța problemei, neres- 
pectînd nici indicațiile federației 
de specialitate și, la urma urmei, 
nici propriile lor interese.

în fine, subliniind că „pepinie
rele" de copii și juniori au reușit 
să dea, în ultima vreme, cîteva 
elemente de reală valoare loturi
lor reprezentative (Cornelia 
Neacșu, Marilena Ghiți, Iuliana 
Balaban, Florîca Stoica, I. Oanță, 
V. Lambertus, D. Popescu etc.) 
încheiem materialul nostru, cu 
convingerea că, în viitorul apro
piat (a se citi Campionatele eu
ropene de juniori, programate în 
luna august la Duisburg), speran
țele schitului românesc vor reuși 
să se apropie mai mult de valoa
rea marilor performeri ai canota
jului nostru.

Horia ALEXANDRcSCU

Bil

îmbină perfect ’
te, de aici nu s-ar fi ridicat un 
Haukler sau un Ardeleanu sau 
n-ar fi ieșit la iveală un Kuki 
(campion balcanic în 1972) și un 
Moise, la floretă, un Kerekes la 
spadă. Erwin Kerekes, elev în anul 
III de liceu, cel mai bine clasat 
dintre tinerii noștri reprezentanți 
la recentul turneu internațional de 
la Pleven — ne mărturisea la în
toarcerea spre țară : „Nu țin minte 
de cîte ori profesorul meu mi-a in
terzis să intru în sala de antrena
ment, pentru că în carnetul meu 
de. elev, se aflau cîteva note mai 
slabe. Un 5. un 6... Această poziție 
a antrenorului meu, nu m-a făcut 
să renunț la sport, ci dimpotrivă, 
a avut darul să mă ambiționeze, să 
mă facă colecționar de calificative 
bune și să-mi deschidă gustul pen
tru medicină. Mă pregătesc cu toa
tă atenția pentru a îmbrățișa a- 
ceastă profesiune (n.n. și situația 
la învățătură a lui Kerekes îl re
comandă pentru un asemenea 
drum), paralel cu dorința de a 
ajunge un fruntaș la spadă. Am 
ambiția de a parcurge aproximativ 
același drum ca și fiul antrenoru
lui...".

La Satu Mare, numărul... ambi
țioșilor din secțiile de scrimă, de 
la Clubul sportiv sau de la școala 
sportivă, conduse de antrenorul e- 
merit Al. Csipler este în continuă 
creștere. Azi, tot mai mulți muș
chetari sătmăreni, elevi în majori
tatea cazurilor, au ajuns la con
vingerea că fără un efort de auto- 
depășire, de continuă perfecționare, 
și la învățătură și la sport, nu poți 
înregistra decît cel mult satisfacții 
efemere...

T. BRADEȚEANU

732 de elevi-sportivi au demonstrat, in piața „23 August” din Suceava, amploarea de masă a minibaschetului 
Foto : D. VINȚILA — Suceava

De cînd se practică mini
baschetul ?

„Istoriografii" baschetu
lui afirmă că din anul 1950, 
datorită inițiativei profeso
rului de educație fizică Jay 
Archer (S.U.A.). Dar, răs
foind colecția ziarului nos
tru, citim (în primăvara a- 
nului 1949) un articol inti
tulat „Piticii din Ploiești 
s-au dovedit uriași în bas
chet !“, in care se aduceau 
elogii frumoasei evoluții a 
două echipe de jucători in
tre 10 și 12 ani (pe fostul 
teren Doherty din Capitală, 
în deschiderea meciului de 
seniori România — Polonia). 
Mai tirziu, din rîndul mi
cilor baschetbaliști din Plo
iești s-a ridicat Sorin Stroc, 
promovat, datorită talentului 
și hărniciei, pînă in lotul 
reprezentativ.

Inițiativa ploieșteană s-a 
dovedit, insă, efemeră. De 
abia din anul 1964 (în Eu
ropa minibaschetul pătrun
sese din 1962) se poate vorbi 
despre o activitate organi
zată — in țara noastră — 
a baschetului pentru cei 
mici.' „Cupa Carpați", orga
nizată de inimosul profesor 
Gheorghe Roșu, a fost pri
ma competiție care a reunit 
echipe din mai multe orașe. 
Cu timpul, minibaschetul a 
căpătat o răspindire tot mai 
mare și. datorită sprijinului 
primit din partea C.N.E.F.S. 
(prin F. R. Baschet), 
C.N.O.P., M.E.I., Consiliilor 
județene pentru educație 
fizică și sport, conducerilor 
unităților școlare, ale clu
burilor și asociațiilor spor
tive, a luat, o amploare de 
masă.

Actualmente, minibasche
tul este practicat în sute

de școli și are un calendar 
competițional deosebit de 
bogat. „Cupa Suceava", 
„Cupa Bihor", „Cupa Del
tei", „Cupa Cutezătorilor", 
„Cupa Litoralului" sînt doar 
cîteva din întrecerile ce se 
desfășoară cu regularitate, 
întrunind anual la startul 
competițiilor zeci de echipe, 
sute de copii.

în aceste zile, de pildă, 
se dispută jocurile fazei ju
dețene a tradiționalei „Cupe 
a Federației" care, pînă a-

Vil-a. Găzduit, in primă
vară, de orașul Suceava (un 
puternic centru al basche
tului pentru cei mici), „Fes
tivalul" . a reprezentat un 
mare succes, prin larga 
participare : 732 DE COPII, 
ALCĂTUIND 54 DE E- 
CHIPE DIN 27 DE O- 
RAȘE ! Ne amintim cum 
aceste sute de copii își dis
putau cu ardoare întiietatea 
pe terenurile sărbătoresc a- 
menajate ale Școlii gene
rale nr. 1, Școlii generale

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

• De la „piticii din Ploiești”, la cei 732 
participant Ia „Festivalul" de la Suceava 
• Competițiile locale întrunesc sute de 
participant ® Pepinieră pentru loturile 
republicane • Se lărgesc necontenit rîn- 
durile instructorilor

cum, au desemnat următoa
rele campioane de județ : 
Școala sportivă Pitești (bă
ieți și fete). Școala sportivă 
Brăila (băieți), Liceul nr. 2 
Caransebeș (băieți și fete), 
Școala sportivă Buzău (bă
ieți), Școala sportivă Timi
șoara (băieți și fete), Școala 
sportivă Brașov (băieți 
și fete), Școala sportivă 
Tg. Mureș (băieți), Liceul 
„Bol ai" Tg. Mureș (fete), 
Școala sportivă Oradea (bă
ieți și fete). Acestea, ca și 
celelalte ce se vor califica 
între -timp, vor lua parte 
la faza finală (pe zone) a 
competiției.

Dar cea mai însemnată 
întrecere a minibaschetba- 
liștilor este „Festivalul na
țional", ajuns Ta ediția a

.\\\\\\\\\\\\\^^^^^

nr. 3, Liceului „Petru Ra- 
reș" și asociației sportive 
Energia I.R.E. Ne amintim 
cum, cu acest prilej, s-a 
constatat că profesorii de e- 
ducație fizică și antrenorii 
au depășit etapa tatonărilor 
și și-au delimitat clar preo
cupările : atragere, și men
ținere în activitate a ele
vilor intre 8 și 10 ani, 
depistare a elementelor do
tate și instruire modernă a 
celor intre 10 și 12 ani. Prin 
aceasta, este de așteptat ca, 
nu peste multă vreme, lo
turile de juniori și. apoi, 
cele de seniori să fie pri
menite cu jucători înyățați 
să practice baschetul de la 
cea mai fragedă virstă. Nu 
este vorbă că — și pînă 
acum — minibaschetul a

dat roade bogate. Viorica 
Balai, Diana Mihalic, Nicu- 
lae Mănăilă (Satu Mare), 
Liliana Andrcescu, Mariana 
Andreescu (București), Cos
te] Cernat, Dorin Dumitru 
(Constanța), Irina Szekely, 
Liana Jighișan, Viorica Mo- 
raru, Mariana Merca (Cluj) 
sînt doar citeva din ele
mentele promovate in lotu
rile republicane din rindul 
minibaschetbalistilor.

Foarte important este și 
faptul că profesorilor consi
derați pionieri ai acestei ac
tivități (Gh. Roșu — Bra
șov, G. Fiillop — Tg. Mu
reș, T. Bazilides — Gheor- 
ghieni, St. Gheorghiu, Gh. 
Benonc, Em. Manea, Ștc- 
fania Dinescu — București, 
C. Corciu — Pitești, Ga
briela Both — Satu Mare, 
M. Popescu — Suceava, T. 
Velciov — Oradea, Maria 
Ghenade — Bacău) li s-au 
adăugat alții și alții, cuce
riți de frumusețea și utili
tatea minibaschetului (D. 
Herghelescu — Fetești. L. 
Tache — Călărași, E. Bor- 
deianu — Iași. M. Miron — 
Cimpulung Moldovenesc, E. 
Năsăudeanu — Bistrița, I. 
Voinea — , Alexandria, B. 
Mitianschi — Botoșani etc.).

în sfîrșit. nu poate fi o- 
misă grija federației de spe
cialitate pentru dezvoltarea 
minibaschetului, grijă con
cretizată prin alocarea de 
fonduri din bugetul propriu 
pentru dotarea școlilor cu 
mingi și panouri speciale, 
pliante, diafilme, filme de 
popularizare ș.a.

Toate aceste motive ns 
determină să afirmăm că 
minibaschetul a devenit, cu 
adevărat, o treaptă solidă 
spre marea performanță !

D. STĂNCULESCU

Liceul industrial de transporturi din București 
o veritabilă pepinieră de talente

Există în Capitală un liceu care, fără 
a avea un profil sportiv, se evidențiază 
ca o autentică pepinieră a performantei, 
îndeosebi în rugby. Numele lui : Liceul 
industrial de transporturi.

Preocuparea pentru performanță datea
ză încă din anul. înființării acestui liceu, 
în anul 1966 și ea își are explicația. în 
primul rind In faptul că aici au fost 
încadrați cițiva profesori de educație fi
zică extrem de inimoși (și de pricepuțt), 
dornici ca despre „L.I.T." — inițialele șco
lii — să se vorbească, și în sport, cu 
același respect, cu aceeași prețuire cu 
care se fac referiri la rezultatele la învă
țătură ale elevilor, la buna lor pregătire 
profesională.

Pentru rugby, performanța este legată 
nemijlocit de numele prof. Sergiu Wei- 
selbcrg, fost jucător, apoi antrenor de 
ciub, un timp și al lotului republican 
de juniori (in perioada cînd cadcțli ro
mâni au fost pregătiți pentru Turneul 
F.I.R.A. de la Roma din anul 1972 și 
care, să ne amintim, a coincis cu un ve
ritabil triumf pentru tinerii noștri re
prezentanți — locul I in Europa !), dar, 
in principal, modelator de talente. Din 
anul 1969, cînd a Înființat prima echipă 
de rugby la L.I.T., prof. Weiselberg a 
rămas un neobosit propagator al spor
tului cu balonul oval printre cei aproape 
1 000 de elevi de aici. A făcut cunoscută 
echipa reprezentativă a liceului, în anul 
1072, cînd s-a situat pe primul loc în 
campionatul republican al școlilor din 
rețeaua Ministerului Transporturilor Și 
Telecomunicațiilor și în paralel a rea
lizat o performanță mal mult decît. me
ritorie — a alimentat continuu echipe 
de cluburi cu elemente de mare per
spectivă.

La Grivița Roșie, de pildă, au fost 
promovați în echipa de seniori hu mal

puțin de 6 jucălcri, în prezent titulari — 
Stoica Enciu, Suitaru, Bunduc, Mesaroș, 
Diaconu și Păduraru. Și tot la Grivița 
Roșie, L.I.T. a dat, pentru juniori pe 
Dragu, Gereanu, Popa. Bastoreală, Bo- 
nea, Ardeleanu, Drăgan și Croitorii. Ti
neri cu calități recunoscute pentru rugby 
șl care in viitorul apropiat promit să 
treacă și ei în prima echipă grivițeană.

Tot în rugby, un elev al liceului este 
titular la Universitatea Timișoara — Ic
nită, altul la Știința Petroșani — Stoica 
Octavian ; adică la alte două echipe di
vizionare A, recunoscute prin bune re
zultate. Alți elevi sau foști elevi al li
ceului iși desfășoară activitatea rug- 
bystică la Rapid (Tudose, Sandu Iones- 
cu) și Olimpia (Șisiu).

Convingător. Dar, afinitățile elevilor de 
la L.I.T. cu rugbyul, a majorității tine
rilor care studiază aici, nu i-a împiedicat 
pe alții, îndrumați stît de prof. Weisel- 
berg — cit și de ceilalți profesori din 
colectivul catedrei de educație fizică 
(Lia Vanea-Iliescu șl Doru Cimpeanu) 
de a se realiza, in funcție de aptitudini, 
în fotbal (Rîșniță, titular in prima echi
pă a Rapidului, Grigoraș, Florea și Bâ- 
răscu, juniori ta același club, loniță, ju
nior la Dinamo București), handbal 
(Zamfirescu și Drăguș la Rapid, Stanciu 
la Dinamo, în formațiile de juniori), polo 
(Arsene la Progresul București și com
ponent al lotului republican al speran
țelor). tir (Orza la Clubul sportiv șco
lar), atletism (Petrescu la Școala sportivă 
de atletism) și haltere (Drujuc la Rapid, 
totodată campion republican de juniori) 
etc.

Să ne oprim aici cu enumerarea ele
vilor sportivi de la Liceul industrial de 
transport și să recunoaștem că pentru o 
unitate de invățămînt cu un asemenea 
profil, rezultatele in performanță au de

Și acum va în
cepe disputa în 
care va evolua e- 
chipa Liceului in
dustrial de trans

porturi.

pășit așteptările. Ele sînt cu atît mal 
de preț cu cît școala nu dispune de con
diții speciale de desfășurare a activității 
sportive, o fostă sală de curs, la sub
solul clădirii, este folosită de dimineață 
și pină seara pentru a acoperi progra
mul lecțiilor de educație fizică și cîteva 
amenajări sumare pentru handbal pot 
fi întilnite în curtea clădirii. Pentru 
rest ? Solicitări pe bazele sportive de la 
Tineretului, Parcul copilului. Giulești, 
I.C.S.I.M. ș.a.m.d. Nu este deloc ușor 
să faci treabă cerlnd altora găzduire, 
dar cu pasiune și competență, profesorii 
de sport de la L.I.T. au făcut să dispară 
multe impedimente.

Șl mai este ceva care favorizează per
formanța sportivă la Liceul industrial de 
transport din Capitală. In primul rind, 
înțelegerea organizației de partid și spri
jinul celor doi directori, ing. Ion Sava 
și ing. Ilie Crăciun, nelipsiți din peri
metrul activității sportive a elevilor, a

celei rugbystice îndeosebi. Părinți buni 
pentru tinerii de aici. Asta însemnînd 
nu numai încurajare morală, ci și fon
duri pentru material și echipament spor
tiv și tin mod deosebit de a convinge pe 
ceilalți profesori de cultură generală de 
a sprijini și el sportul, prin ore speciale 
de consultații pentru elevii angajați in 
competiții. Ne bucură faptul că profe
sori ca Rodica Ncdelcu (matematici), 
Doina Tănase (franceză), Niculina Si- 
mionescu și Lisette Frățian (română) 
se arată, la rindu-le, prieteni ai sportu
lui de performanță.

Din anul școlar viitor, Liceul Indus
trial de transport va avea un sediu nou 
și implicit condiții superioare de des
fășurare a procesului de învățămint. 
Intuim de pe acum ce vrea să însemne 
aceasta pentru sportul de performanță 
de la L.I.T....

Tiberiu STAMA

SPERANȚELE OLIMPICE ALE „TlNĂRULDI DINAMOVIST"
AU NEVOIE DE

In cadrul activității sportive desfășurate la nivelul 
juniorilor și școlarilor, „Ttnărul Dinamovist" ocupă de 
multă vreme un loc de frunte, cu toate că, acum 
cițiva ani, clubul Dinamo renunțase — pentru un 
timp — la activitatea vechii sale pepiniere. In pre
zent, însă, acest veritabil izvor de cadre tinere și ta
lentate și-a reintrat în drepturi, lmpunlndu-se din ce 
în ce mai mult atenției, prin rezultatele obținute de 
sportivii și antrenorii săi.

Nu ne-a surprins, deci, că — cu prilejul ședinței 
de analiza a activității clubului Dinamo, efectuată de 
Biroul Executiv al C.M.E.F.S. București — problemele 
legate de „Tinărul Dinamovist" au fost abordate și 
urmărite cu deosebit interes. Iar dacă observațiile co
misiei de control s-au dovedit In mare măsură critice, 
lucrul acesta trebuie pus pe seama unei dorințe firești 
ca din sălile și de pe terenurile frumosului complex 
Dlnamo să iasă cit mai mulți performeri de mare va
loare. De altfel, de la actuala generație de speranțe 
se așteaptă nu numai rezultate pe măsura puternicu
lui club bucureștean, ci și progrese continue, capabile 
să contribuie substanțial la succesele viitoare ale spor
tului romanesc.

La nivelul „TD-ulul“, cum îl spun obișnuițil, au 
fost nominalizați în vederea participării la J.O. din 
1976 și 1980, 89 de copii și juniori. Dar, la capătul se
zonului competițional al anului In curs, numai 56 
dintre aceștia au reușit să-șt Îndeplinească obiectivele 
intermediare stabilite pentru primul „sfert" al noului 
ciclu olimpic. Procentul (65 Ia sută) este destul de 
scăzut, dar există multiple cauze (obiective șl suhiec- 
iivp» r»r» ■>» ta înregistrarea lui.

CONDIȚII OPTIME - ,
în primul rind, trebuie să subliniem că numărul 

de cadre care se ocupă de pregătirea speranțelor olim
pice ale clubului Dinamo (la nivelul TD) este insufi
cient. Spre exemplu, la secțiile de tir, caiac-canoe, 
volei fete, canotaj și rugby hu există antrenori sala- 
riați, în timp ce la secțiile de gimnastică și atletism 
sportivii se pregătesc sub conducerea cite unul singur 
antrenor. Această situație a făcut ca la cîrma multor 
echipe să se afle instructori voluntari — pasionați, dar 
lipsiți de pregătirea și specializarea înaltă a cadrelor 
calificate — șl, ca urmare, volumul orelor de antre
nament a atins la majoritatea secțiilor cifre cu mult 
sub limita propusă. E adevărat că la scăderea volu
mului de pregătire și-a adus o mare contribuție și 
faptul că — orlcit ar părea de paradoxal — nu există 
suficient spațiu pentru antrenamente. Avînd de reali
zat un număr de ore propus pentru secțiile de seniori 
cu sportivii nominalizați, clubul Dinamo n-a mai 
putut oferi sportivilor „TD" decît pozițiile... rămase 
libere, adică acelea plasate la ore nepotrivite, uneori 
inaccesibile 1 De aici s-a ajuns la înregistrarea unui 
mare număr de absențe de la antrenamente și, impli
cit. la scăderea eficienței pregătirilor. Și. după cum 
reiese. din constatările comisiei de control, cea mai 
mare parte a secțiilor Tînărului Dinamovist au efec
tuat lunar între 12 si 16 antrenamente, adică foarte, 
foarte puțin.

Lipsuri au fost semnalate Și în privința procesului 
de selecție. Bunăoară, cu toate că ..TD-ui“ are la dis
poziție un număr de 15 școli, repartizate clubului toc
mai pen* " i se crea o largă posibilitate de selec
ție, antrenorilor se mulțumesc să... aștepte I

DE PREGĂTIRE
descoperirea și trimiterea copiilor cu aptitudini de 
către profesorii de educație fizică, in loc să între
prindă periodic acțiuni eu caracter de depistare a ele
mentelor dotate pentru sportul de performantă. De 
asemenea, nu este încă suficient consolidată nici legă
tura cu unitățile profilate pe creșterea juniorilor, deși 
Școala sportivă Energia își are sediul chiar în parcul 
Dlnamo, iar C.S. Școlar se găsește în același sector.

In sfîrșit, în cadrul ședinței de analiză am reținut 
și o propunere interesantă care — dacă va li tradusă 
in fapte — poate asigura atlt Tînărului Dinamovist, 
cit și clubului Dinamo o excelentă bază de selecție. 
Este vorba de atașarea pe lingă „TD", cu ajutorul 
Inspectoratului școlar municipal, a unui liceu cu in
ternat sau semi-internat, în care să se facă — tn pa
ralel cu activitatea școlară — o specializare a elevilor 
pe citeva discipline sportive. Ar fi prima școală de 
acest gen din Capitală șl nu trebuie să uităm că la 
Cimpulung. Orașul Gh. Gheorghlu-Dej si Bacă ’ liceele 
profilate pe atletism, gimnastică și fotbal n-au înttr- 
ziat să dea roade.

Iată, deci, cîteva dintre problemele spre care tre
buie să se îndrepte atenția conducerii clubului Dlnamo 
București pentru ca unitatea sa de copii șl juniori. 
Tinărul Dinamovist, să poată înregistra performanțe 
tot mai ridicate. Cum spuneam, însă, alături de efor
turile conducerii clubului sînt necesare și eforturi 
Intense ale tuturor antrenorilor din cadrul „TD-ului“, 
precum șl ale tuturor factorilor care pot contribui la 
asigurarea unor condiții cit mai bune de pregătire 
pentru speranțele olimpice ale clubului din șos. Ște
fan cel Mare. ....  J~

PROBLEME
MARICrv

WIMlț

- HANDBAL

PERSONALITATEA
JUNIORULUI

Urmărind mai multe partide din 
cadrul diviziei republicane a junio
rilor și școlarilor, precum și întîlni- 
rile reprezentativelor de juniori ale 
țării, am fost frapați de un amă
nunt : lipsa de personalitate în joc 
a tinerilor handbaliști. Cărui fapt 
se datorează această lacună ?

Dorind realizarea cu orice preț a 
schemelor tactice propuse, exersate 
îndelung la antrenamente. tinerii 
jucători nu-și mai asumă răspunderea 
șutului la poartă sau a acțiunilor 
personale decît atunci cînd rolul este 
prevăzut în schema respectivă sau 
cînd antrenorul le permițe asemenea 
„libertăți". Aici este greșeala, care 
aparține în întregime conducătorilor 
acestor formații. Convinși că sche
mele sînt întotdeauna eficiente și că 
jocul echipei se poate desfășura în 
teren aproape ca la pregătiri, nume
roși antrenori uită că elevii lor au 
dreptul la inițiativă, la inspirație și 
La așa-zisele artificii, chemîndu-i pur 
și simplu pe bancă chiar și atunci 
cînd acțiunile. .. neplanificate se sol
dează cu înscrierea de goluri. Rezul
tatul ? Jucătorul astfel tratat va în
ceta să mai încerce punerea în prac- j 
tică a ideilor sale, supunîndu-se sche
melor’ rigide și pierzînd astfel singu- . 
ra cale care l-ar fi dus spre formarea 
personalității sale. Și lucrurile nu se 
opresc aici. Am văzut cazuri cînd 
antrenorii i-au. admonestat pe elevii 
lor pentru că au „îndrăznit” să fo
losească pase speciale, deși — uneori 
— acestea reprezentau singurele mo
dalități de transmitere a mingii. Am 
văzut jucători scoși din teren pe 
motiv că au aruncat la poartă din 
alt procedeu decît cel indicat sau că. 
în momentul în care trebuiau să șu- 
teze, au pasat unui coechipier, nea
vînd. . . curajul să înfrunte blocajul 
advers ’ Toate aceste lucruri denotă 
că antrenorii noștri de juniori vor 
să tuteleze prea mult echipele, că ur
măresc în primul rind disciplina în 
joc și de-abia după aceea creșterea 
unor jucători valoroși. Situația tre
buie înțeleasă, însă, în profunzime ; 
sîntein de acord cu disciplina tactică 
și cu executarea sarcinilor de joc? 
dar handbalul nu este.. . matematică, 
deci nu poate fi îngrădit de scheme 
și combinații, iar jucătorii trebuie să 
aibă un grad de libertate, pentru că 
numai așa vor ajunge să fie * ei în
șiși. sâ aibă răspundere, să gîndeas- 
că în teren și să acționeze în con
secință. Un exemplu de cum ar tre
bui să fie si la noi âm avut la recen
tul „Trofeu Carpați", cînd tinerii 
handbaliști danezi, abia trecuți de
vîrsta junioratului, au dovedit ee
înseamnă personalitatea jucătorului, 
(al. li.)

VOLEI

PREOCUPARE SPORITA
PENTRD SELECȚIE

Divizia națională de volei a 
juniorilor și școlarilor, ediția 1973 
—1974, cuprinde 96 de echipe, 
48 la băieți și 48 la fete, re
partizate în serii, pe criterii geo
grafice și valorice, la ea participîrîfc? 
echipele unităților școlare, cluburilor . 
și asociațiilor sportive. Ca și în edi
ția trecută și în actuala ediție se ob
servă o penurie a jucătorilor dentare 
perspectivă. De pildă. în cele 96 dc 
echipe ale campionatului juniorilor și 
școlarilor, calități deosebite arată deo
camdată numai : Ureche. Bujor, Bu
suioc, Lăluț. Ursache. Grigoraș, Ca- 
cenko. Poiană, Petrică, Matei, Uile- 
can, la fete, respectiv, Manole. Dra- 
goș. Andreescu. Mihărtescu. Radu. 
Moldoveanu, Dobriceanu, Vrîncuț, la 
băieți. Prea puțin totuși pentru un 
număr așa mare de.echipe, acest lu
cru demonstrînd că profesorii-antre- 
nori sînt preocupați cu precădere de 
obținerea unor rezultate imediate cu 
echipele, și mai puțin de creșterea u- 
nor jucători și jucătoare de valoare 
pentru înalta performanță. Aceasta 
este și o consecință a faptului că 
selecția nu constituie o preocupare, 
la nivelul importanței sale, pentru 
profesori. De asemenea. în urma jocu
rilor primului tur, se observă că cele 
mai multe echipe se prezintă în situa
ții precare în ce privește pregătirea 
fizică. Trebuie să atragem atenția că 
grefarea unor elemente de tehnică 
și tactică, nu se poate face decît pe 
fondul unei pregătiri fizice cores
punzătoare. Ultima hotărîre a M.E.I. 
în legătură cu sportul la nivelul șco
larilor. trebuie să constituie un im
bold în munca tuturor profesorilor; 
antreno-ri. pentru lărgirea pepinierei 
de voleibaliști cu perspective bune 
pentru marea performanță, astfel In
cit să se asigure ritmic suficiente re
zerve pentru primele eșaloane, care 
la ora actuală duc lipsă de valori 
autentice.

Iulian COSTINIU

AȘA JUCĂTORI, DA!
Cele 92 de echipe participante la 

divizia de baschet a școlarilor și e- 
levllor șl-au încheiat disputele pri
mului tur. întrecerile au fost, In ge
neral, echilibrate, atractive și au re
liefat concepția modernă a majorită
ții antrenorilor asupra pregătirii teh
nice, tactice și fizice. concretizată 
prin preocupări profunde pentru în
sușirea de către jucători a elemente
lor care dinamizează baschetul, ca, de 
pildă, agresivitatea în apărare și rit
mul alert în atac.

îmbucurătoare este șl constatarea 
că profesorii de educație fizlcă-an- 
trenori s-au străduit și au izbutit să 
realizeze o selecție cu adevărat ri
guroasă în ceea ce privește talia, 
fapt care a permis Colegiului central 
de antrenori să aleagă, în vederea 
pregătirii pentru sezonul internațio
nal al anului 1974 (obiective majore: 
turneul de calificare pentru campio
natul european și Balcaniada la bă
ieți, Balcaniada la fete), multi băieți 
și multe fete cu talie adecvata cerin
țelor jocului modem. Mai precis, 
printre cei chemați in tabăra de pre
gătire ce va fi organizată în cursul 
vacanței de iarnă se vor afla 18 bă
ieți cu talia intre 1,96 m și 1.98 m, 17 
între 1,90 m și 1,95 m, 16 fete între 
1,80 m șl 1,91 m. Subliniem că limi
tele de virstă sînt 16 ani la băieți și 
17 ani la fete, ceea ce presupune că 
centimetrilor de acum li se mai pot 
adăuga cițiva. Mal notăm că cei mai 
mulți dintre componența lotului pro
vin din rindurlle minibaschetbalisti
lor șl au. deja, mulți ani de instrui
re și activitate competlțională, ceea 
ce constituie un atu foarte prețios.

Laude șl felicitări profesorilor-anlre- 
nori pentru munca lor dusă cu con
știinciozitate și pasiune șl un îndemn 
neutru a-și continua îndeletnicirea 
cu același rod.

Un singur regret, absenta giganți- 
lor — excepții de peste 2,05 m, aștep
tați de multă vreme de reprezentati
ve de seniori- Să sperăm, insă. e 
-.trădulnțeie profesorilor-antj-enori vr 
;zbtndi și la capitolul gigariților, r 
care baschetul românesc It- va întiiy- 
>ina eu brațele deschise, (d.st.)
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„FOTBAL

ION DUMITRU, CEL MAI BUN 
JUCĂTOR ROMÂN AL ANULU11973

Tradiționala anchetă de sfîrșit de an organizată de 
revista „Fotbal" pentru desemnarea celor mai buni 
fotbaliști români ai anului s-a încheiat.

In urma adiționării punctelor acumulate în clasa
mentele separate ale celor cinci criterii care duc la 
stabilirea laureatului, „Trofeul Fotbal 1973" revine lui 
Ion Dumitru, care își înscrie astfel pentru prima oară 
numele pe lista cîștigătorilor.

lată clasamentul anului care se încheie, 
a fost el stabilit de ancheta revistei :

așa cum

1. ION DUMITRU (Steaua)
2. Cornel Dinu (Dinamo)
3. Nicofae Dobrin (F. C. Argeș)
4. Dumitru Antonescu (F. C. Constanța)
5. Florea Dumitrache (Dinamo)
6. Ion Oblemenco („U" Craiova)
7. Remus Vlad (F. C. Argeș)
8. L. Sâtmăreanu (Steaua)
9. Aurel Beldeanu (C.S.M. Reșița)

10. Alexandru Boc („U" Craiova)
11. Necula Răducanu (Rapid)

20
19.5
19
6,5
6
5
4
3
3
2
2

P- 
P- 
P- 
p. 
P- 
P- 
P- 
P- 
p. 
P- 
P-

jocDupă cum se știe, la această anchetă intră în . 
cinci criterii, pentru care se alcătuiesc clasamente 
separate. In fiecare clasament se punctează primele 
cinci locuri. La notele in campionat, antrenori, zia-

riști și notele în echipa națională, punctajul esle 5, 
4, 3, 2, 1. La criteriul publicului, punctajul este 
dublu : 10, 8, 6, 4, 2.

lată primele cinci locuri în fiecare clasament se
parat.

1. Notele în campionat: 1. Dobrin, 2. Vlad, 
Beldeanu, 4. Dinu, 5. Boc

2. Antrenorii de Divizia A : 1. Dumitru, 2. Dobrin,
3. Dinu, 4. Oblemenco, 5. Boc

3. Ziariștii : 1. Dumitru, 2. Dobrin. 3. Oblemenco,
4. Dinu, 5. Sâtmăreanu

4. Notele în echipa națională : 1—2. Antonescu și 
Dinu, 3—5. Dumitrache, Răducanu, Sătmăreanu

5. Public : 1. Dumitru, 2. Dinu, 3. Dobrin, 4. Du
mitrache, 5. Antonescu.

in cazurile de egalitate de puncte, s-a clasat mai 
bine jucătorul care a acumulat numărul respectiv de 
puncte din mai multe criterii.

La criteriul 1 au fost luați în considerație numai 
acei fotbaliști care au luat parte la cel puțin două 
treimi din totalul meciurilor de campionat din acest 
an. La criteriul 4, au contat doar jucătorii care au 

echipa națională la jumătate plusfăcut parte din 
unul din meciuri.

în numărul de 
cate clasamente 
asupra anchetei.

azi al revistei „Fotbai" sini publi- 
detaliate și amănunte suplimentare

CE V-AȚI PROPUS? CE AȚI REALIZAT?

TURUL CAMPIONATULUI
cifre vom 
actualitate 
desfășură- 

r......__ de a 56-a
ediții a campionatului Diviziei A.

1791800 DE SPECTATORI 
AU ASISTAT LA PARTIDELE 

TURULUI

la 
în 

___ ,___ _ ale 
rii primei părți a celei

Apelînd, din nou, 
căuta să readucein 
principalele aspecte

— 5 — în etapa a Vl-a, iar în eta
pele a VIII-a, a XVI-a și a XVII-a, 
cîte 4. în schimb, în etapele a 
Vil-a, a IX-a și a XlV-a nu s-a 
acordat nici un penalty, Trebuie să 
consemnăm, spre meritul jucăto
rilor, că numărul loviturilor de la 
11 m ratate este destul de mic : 
4. Iată-i pe cei patru autori ai ra-

DIVIZIEI

ULTIMII ȘASE CĂPITANI DE ECHIPA DIN PRIMA DIVIZIE RĂSPUND LA ANCHETA NOASTRA
raidul nostru printre căpitanii formațiilor din Di- 
dintre ei răspund astăzi întrebărilor privind țelul

încheiem astăzi 
vizia A. Ultimii șase 
fixat și obiectivul atins, piuă Ia urmă, la jumătatea de drum. Răspun
surile de piuă acum, ca și cele de astăzi, subliniază — în majoritatea 
lor — deficiențele intervenite în finalul turului — 
la măsuri în consecință în perioada pregătitoare a 
de care trebuie să țină seama conducerile tehnice 
nurile antrenamentelor cu startul în primele zile ale

situație care obligă 
noului sezon. Lucru 
cinil alcătuiesc pia- 
lui ianuarie.

care ne-au cam părăsit la ultimele 
meciuri, pe care, la primăvară va 
trebui să-i 
cern în tribune, 
printr-un fotbal

satisfacem, să-i readu- 
în primul rînd, 

de calitate11.

M. SANDU

(Sportul 
studențesc)

noastre în clasa-

La cele 153 de partide ale pri
mei părți a actualului campionat 
au fost prezenți 1791800 de spec
tatori, media pe etapă — 105 400 
— fiind superioară ediției trecute. 
Cei mai mulți — 152 000 — s-au 
înregistrat în etapa a IX-a, iar cel 
mai puțini — 50 500 — în etapa a 
XVI-a. Referitor Ia partidele cu 
cei mai mulți spectatori trebuie să 
remarcăm că la cuplajul interbucu- 
reștean, din etapa a XIII-a, au a- 
sistat aproximativ 60 000 de spec
tatori, în timp ce la o întîlnire 
disputată în provincie, recordul s-a 
înregistrat la Craiova, în etapa a 
Vl-a, la meciul Universitatea — 
Sportul studențesc, cînd în tribu
nele stadionului Central era> pre- 
zenți 40 000 de spectatori. Partida 
Sportul studențesc — Politehnica 
Timișoara, din etapa a Il-a, a fost 
urmărită doar de 300 de spectatori. 
Ca și în ultimele ediții, primul loc 
în clasamentul orașelor este ocu
pat de spectatorii craioveni. Dar 
iată cum se prezintă acest clasa
ment, alcătuit pe baza mediei de 
spectatori (cifră aproximativă), 
la încheierea primei părți a cam
pionatului : 1. CRAIOVA 27 500
<222 000 de spectatori au asistat la 
cele 8 partide disputate de Univer
sitatea acasă); 
(169 000 :9) ; 
(448 300 : 29) ; 
(114 000 : 8) ; 
(109 000 :8) ; 
(109 000 :9) ; 7- 
și Tg. Mureș 
9—10. Iași (69 000 :8) 
(77 500 :9) 
(144 000 :17), 
(75 000 : 9) ;
(74 000 :9), 
(41 000 :9).

ÎN LUMINA CIFRELOR (ill)
tărilor : Tănăsescu, în min. 58 al 
partidei F. C. Argeș — Sportul 
studențesc, la scorul de 2—1 în fa
voarea piteștenilor; Țarălungă, în 
min. 48 al meciului Universitatea 
Craiova — C.F.R. Cluj, cînd sco
rul era favorabil gazdelor cu 2—0 : 
Lucescu, în min. 75 al întîlnirii 
C.F.R. Cluj — Dinamo, la scorul 
de 1—1 ; Simionaș, în min. 47 al 
partidei Politehnica Iași — A.S.A., 
la scorul de 2—0 pentru ieșeni. Pu
tem spune că ratările lui Tănă
sescu și Lucescu au atîrnat destul 
de greu în balanța stabilirii echi
pei învingătoare. Din cele 32 de 
penaltyuri, gazdele au beneficiat de 
25, iar oaspeții de 7. Majoritatea

loviturilor de la 11 m au fost dic
tate ca urmare a infracțiunii de 
fault : 21. Dar iată cum se pre
zintă situația celor 18 divizionare 
A, la capitolul loviturilor de la 
11 m (pro și contra) : C.F.R. Cluj 
(a beneficiat de 4 lovituri de la 
11 m, a fost sancționată cu 5). Di
namo (3—1), Sportul studențesc 
(3—1), F. C. Argeș (2—4), A.S.A. 
(2—3), Politehnica Timișoara (2—2), 
Steagul roșu (2—2), Universitatea 
Craiova (2—2), C.S.M. Reșița (2—1), 
Petrolul (2—1), Rapid (2—1), Poli
tehnica Iași (2—1), „U“ Cluj (2—0), 
F. C. Constanța (1—3), Jiul (1—2), 
S. C. Bacău (0—2), U.T.A. (0—1). 
Steaua este singura echipă care nu 
a beneficiat de nici o lovitură de 
la 11 m, dar nici nu a fost sanc
ționată. Cele 32 de penaltyuri au 
fost dictate de 20 de arbitri : A. 
Bentu — 5 (4 în favoarea gazde
lor, unul pentru oaspeți), O. An- 
derco — 4 (3—1), V. Pădureanu — 
3 (2—1), N. Cursaru — 2 (2—0), 
C. Ghiță — 2 (1—1), Gr. Bîrsan 
— 2 (1—1). Doar în două partide 
(C.F.R. Cluj — Rapid și Politehnica 
Timișoara — F. C. Argeș) cava
lerii fluierului au fost nevoiți să 
dicteze cite două lovituri de la 
11 m, una pentru gazde, una pen
tru oaspeți.

„Poziția echipei 
ment nu este conformă cu inten
țiile de la începutul campionatului. 
Nu sînt mulțumit de locul pe care 
îl ocupăm, avînd în vedere valoa
rea lotului nostru. Unii dintre ju
cători n-au privit cu maturitate 
toate meciurile, manifestînd carențe 
și în pregătire. Sigur că nu pu
tem exclude și unele cauze obiec
tive, cum ar fi desele modificări 
ale formulei de echipă, de la o 
etapă la alta, ca și schimbarea 
conducerii tehnice. Nici randamen
tul meu nu a fost în general con
stant — bun. Au existat fluctuații 
de formă, la majoritatea jucători
lor plusuri și minusuri care nu 
ne-au permis să evoluăm la ade
vărata noastră valoare. La începu
tul campionatului ne-am propus să 
ocupăm o poziție în clasament care 
să ne scutească de emoții. Consi
der că pretențiile noastre pot fi 
mai mari. Pentru aceasta va trebui 
să acordăm mai multă atenție pre
gătirii de iarnă, să găsim cea 
bună formulă de echipă, să 
nem un accent deosebit pe jocu
rile de verificare, în vederea omo
genizării formației. Sîntem o e- 
chipa cu foarte mulți suporteri,

PUMITRU

(Steaua)

serviciului militar, suspendați — și 
înlocuiți cu jucători din formația 
de tineret-rezerve. Care, însă, nu 
au corespuns. Chiar și după pe
rioada de început, echipa a fost 
descompletată, din diferite motive, 
aproape la fiecare etapă, ceea ce 
a influențat negativ randamentul 
ei. Poate că una din cauze o con
stituie și oboseala, uzura echipei, 
cam aceeași în ultimii ani, lipsită 
de posibilitatea de a-și împrospăta 
rîndurile cu elemente valoroase.

Deși situația pare încă destul de 
critică, noi sperăm că — printr-o 
temeinică pregătire în această 
iarnă — echipa își va reveni în 
returul campionatului și va putea 
scăpa de retrogradare".

DINU

.32

mai
pu-

„în ciuda permanentelor indispo
nibilități care au afectat lotul nos
tru în acest tur de campionat — 
acelea ale lui Iordănescu, Năstase 
și Aelenei fiind în 
resimțite pe planul 
bilanțul se prezintă, 
țumitor. Un prețios 
echipa noastră îi constituie buna in
tegrare a unor fotbaliști tineri — 
Ion Ion, Iovănescu, Răducanu —„ 
ca și aceea a lui Sameș, alături 
de care mă bucur să joc.

Firește, rezultatele puteau 
mai bune dacă toți componenții 
lotului nostru s-ar fi pregătit așa 
cum trebuie și ar fi înțeles să facă 
sacrificiul necesar.. De asemenea, 
dacă ar fi depus efortul ce se im
punea în joc și dacă ar fi res
pectat întotdeauna indicațiile an
trenorului.

In sezonul de primăvară — cînd 
sperăm ca și indisponibilitățile să 
ne mai ocolească — dorim să ne 
ridicăm la înălțimea răspunderii pe 
care o avem și a așteptărilor nu
meroșilor noștri suporteri.

Sint convins că ne vom îndeplini 
obiectivele pe care ni le-am propus, 
îndeosebi acela de a oferi publi
cului un fotbal de bună calitate, 
spectaculos,

mod deosebit 
eficacității — 
cred eu, mul- 
cîștig pentru

fi

(Dinamo)

torește in primul rînd, dorinței de 
afirmare a tuturor jucătorilor, fo
losirii fiecăruia în funcție de cali
tăți, pe postul pe care a dat ran
dament maxim. Atmosfera de lu
cru, mult îmbunătățită față de anii . 
trecuți, unitatea sufletească dintre 
noi și antrenorul E. Hașoti a con
tribuit pozitiv la desfășurarea ac
tivității, în fiecare meci existînd a- 
cea dorință de autodepășire, de an
gajare totală la efort. Spre sfîrșitul 
turului au apărut semne de obo
seală psiho-fizică, ceea ce a făcut 
ca randamentul nostru în joc să 
fie mai scăzut. Așa se explică eli
minarea echipei noastre din „Cupa 
României11, ca și înfrîngerea de la 
Cluj, din ultima etapă.

în vederea returului, sîntem de
ciși ca în pregătirea de iarnă să nu 
precupețim nici un efort, să acu
mulăm un potential fizic ridicat 
care să ne permită să evoluăm la 
un nivel superior turului, ca la 
finele campionatului să ne păstrăm 
locul secund.
depășim".

Sau poate chiar să-l

Timișoara
București 
Constanța

Reșița 
Arad

18 800
15 400
14 200
13 600
12 100

2.
3.
4.
5.
6. ____ ____

-8. Ploiești (72 000 : 8)
(72 000 : 8) 9 000 ;

și Brașov 
11. Cluj 
Pitești 
Bacău 

Petroșani

8 600 ;
12.

13.
14.

8 400
8 300
8 200
4 500

DE LOVITURI
DE LA 11 M

De-a lungul celor 17 etape, ca
valerii fluierului au dictat 32 de lo
vituri de la 11 m, cele mai multe

DIALOG DE VACANȚĂ

Ilie Oană: „SiNT OPTIMIST
SI... AM ARGUMENTE!7

u

(S. C. Bacău)

multe goluri'1.

„Ce ne-am propus ? Din cîte știu. 
Dinamo î.și propune, de vreo 25 de 
ani, locul I în campionat și cîștiga- 
rea Cupei României. Raportată la 
acest etern obiectiv. comportarea 
noastră din toamna anului 1973 este 
mult sub 
rareori la 
în meciul 
am jucat 
toare. La 
a fost depășită. în rest, comportă
rile n-au atins nici pe departe ni
velul dorit. Vine firesc întrebarea : 
de ce ? Dați-mi voie să răspund 
direct, afirmînd că înfrîngerea de 
la 26 septembrie a echipei națio
nale a condiționat în mare măsură 
regresul psihic al echipei noastre, 
care a decis și asupra tuturor ce
lorlalți factori. Cînd, timp de 5 ani. 
ai visat atîta și te-ai bătut pe am
bele fronturi — în această situație 
sînt cel puțin cinci dintre jucătorii -- 
noștri — o înfrîngere ca aceea de 
ia Leipzig n-ar fi putut trece ne
observată și fără urmări ! De alt
fel, cei 5 de care vorbeam au 
coborît rînd pe rînd treptele’ foi-” 
mei sportive. Așa se explică, cred 
eu, declinul echipei noastre. Un dș-_ 
clin pe care. însă. îl consider în
cheiat în minutul

Argeș".

așteptări. Dinamo a jucat 
valoarea etalon. Cred că 
cu Universitatea Craiova 
la o valoare corespunză- 
Madrid. această valoare

1 al partidei cu

JENEI

(Steagul roșu)

masivă forma
și modificarea 

ideii de joc. La

actualități
• E vacanță, deci timp pentru 

odihnă, pentru relaxare și refacere. 
Tofi jucătorii noștri au așteptat cu 
nerăbdare aceste zile de repaos. 
Dar iată că ieri, o vizită întîmplă- 
toare la sala de la Complexul din 
Șos. Ștefan cel Mare, ne-a dezvă
luit un „inedit11 mod de a-ți pe
trece vacanța : Lucescu, Stoenescu 
și Radu Nunweiller jucau... fotbal ! 
Chiar dacă Nunweiller a acuzat în 
ultimul timp o anumită oboseală, 
iar Stoenescu a primit de curînd 
avizul medicilor ei nu au rezistat 
tentantei invitații făcute de colegul 
și prietenul lor de a face putină 
mișcare...

• Una din revelațiile seriei a 
II-a a Diviziei B, echipa Tractorul 
Brașov a intrat zilele acestea în 
vacanță. Antrenorul Dragoș Cojo- 
caru se va reîntîlni cu jucătorii săi, 
în vederea reluării pregătirilor, la 
5 ianuarie. Antrenamentele vor a- 
vea loc în localitate.

Un dialog cu Ilie Oană nu poate 
începe fără... Petrolul. Prea s-a 
identificat fostul extrem dreapta al 
Șoimilor Sibiu cu echipa bucu- 
reștean-ploieșteană, unde a realizat 
un record absolut al fidelității, sub 
tricoul cu nr. 7 sau pe banca an
trenorilor. „Cred că am făcut ceva 
pentru Petrolul, începe Ilie Oană 
convorbirea noastră. Satisfacția cca 
mare o reprezintă grupul de jucă
tori care au urcat pină Ia treapta 
cca mai de sus, echipa națională, 
venind de la Petrolul : Mihai lo- 
nescu, Pahonțu, Mocanu, Fronea, 
Neacșu, frații Munteanu, Bădulescu, 
Zaharia, Dridea, Badea, Nae Io- 
nescu etc. Sigur, au fost și alte 
multe bucurii în lunga mea pe
rioadă de muncă la clubul petro
list. Chiar și despărțirea s-a pe
trecut frumos, calm, cu păreri de 
rău de ambele părți. Regretul meu 
cei mare e acela că, în ultimii ani, 
n-am realizat cît aș fi dorit la Pe
trolul, 
ajutor, 
știu..."

Cum 
de întrerupere, Oană părînd cufun
dat într-o reverie, trebuia să in
tervenim.

Am simțit însă 
Poate obosisem

convorbirea era

mai puțin 
și eu... Nu

amenințată

— Există și o școală a antreno
rilor ploieșteni care, iată, ni-i pre
zintă în plină ascensiune — sau 
chiar Ia consacrare — pe elevii ei.

— Da, am și mindria de a fi 
ajutat la formarea cîtorva antre
nori pe care îi socotesc foarte do
tați, cu un viitor frumos. E, în 
primul rînd Constantin Cernăianu. 
Am colaborat opt ani. De la în
ceput mi-a plăcut dorința iui de 
perfecționare, disciplina pe care o 
impunea muncii lui, o neîncetată 
nemulțumire pentru ce a făcut, do
rind mereu să realizeze mai mult 
și mai bine. Succesele lui nu sînt 
ale hazardului, sint ale trudei, ale 
unei forțe de anticipare, de a ve
dea înainte, fără de care un an
trenor e pierdut. Vine, apoi, Mir
cea Dridea. Și el va ajunge un an
trenor remarcabil. E ingenios, vrea 
să învețe necontenit, a parcurs, 
culegind foloasele, treptele jucăto
rului de performanță și — ceea 
ce mi se pare decisiv — a lepădat 
rapid hainele fotbalistului, dacă ac
ceptați termenul, pentru cele de 
antrenor. Adică nu gîndește cu 
mintea fotbalistului, cu mentalitatea 
lui, de pe poziția conducătorului 
tehnic. Și mai e Maroși, un dor
nic de perfecționare și el, pasionat 
pentru meserie, harnic, un secund 
util pentru Dridea. Da, am lăsat 
citeva urme la Ploiești...

— Pe cai-e, știm foarte bine, toți 
cei care iubesc echipa ploieșteană, 
alături de cei care cercetează cu 
obiectivitate faptele, le apreciază... 
Dar să trecem acum la Iași. Cum 
s-a scurs perioada de aclimatizare ? 
în fapt era prima transferare — 
ca antrenor — la un alt club ro
mânesc, în întreaga activitate.

— Am fost primit cu brațele 
deschise. Eu doream de mult 
lucrez cu o echipă studențească. 
Mi-am dat seama că sint și multe 
avantaje, există — inerent — și 
dificultăți. Era vorba de o forma
ție revenită in prima divizie și 
emotivitatea promovatei nu a dis
părut, e chiar un complex de in
ferioritate pe care îl constat, mai 
cu seamă la jocurile în deplasare.

— Așteptați returul cu teamă ?
— De loc. Sînt optimist, dar am 

argumente pentru starea mea de 
spirit. Vom juca nouă meciuri a- 
casă ; în finalul programului din 
nouă partide, sase vor fi pe sta
dionul nostru. îl vom avea pe Dă- 
nilă. om de bază al echipei, acum 
la stagiul militar. Și-apoi, cred în
tr-o urcare generală a randamen
tului lotului.

— Care ar fi un clasament al 
primilor trei jucători din grupul 
experi men taților, 
perioada anchetelor 
telor...

— 1. Stoicescu, 2.
Lupulescu.

— Și primii trei 
„mînjilor" ?

— 1. Costaș, 2. Romilă II, 
Spirea.

— Dacă vi s-ar da posibilitatea 
să transferați îndată un jucător, 
pe ce post l-ați lua ?

— Pe extremă. Mi-ar trebui 
aripi. Dar m-aș mulțumi și cu 
Ei. dar și fără transferări, 
intr-un retur cu 20" „ peste 
ce am realizat în prima jumătate 
a parcursului.

să avut o compor-„Echipa noastră 
tare foarte slabă 
determinată în principal de situa
ția destul de critică în care s-a 
aflat la începerea campionatului și 
de startul nereușit pe care l-a luat 
De altfel, nici nu-i de mirare că 
s-a întîmplat așa, în condițiile în 
care atît în perioada de pregătire 
dinainte^ campionatului, cît și în 
primele etape echipa a fost handi
capată de absența multora dintre 
titularii ei — accidentați, plecați la 
alte cluburi sau pentru satisfacerea

a
în această toamnă.

Sîntem doar în 
și ciasamen-

Simionaș, 3.

din grupul

3.

două 
una. 
cred 
ceea

Eftimie IONESCU

PLENARA COMITETULUI FEDERAL
AL F.R. GIMNASTICĂ

(Urmare din pag. 1)

dalie de bronz la C.E. de la Lon
dra), atît informările cît și parti- 
cipanții la discuții au subliniat că 
obiectivele viitoare — considerabil 
mai mari — pot fi realizate prin
tr-o muncă mai bine organizată, 
mai bine condusă și controlată, 
printr-o mobilizare totală a spor
tivilor și antrenorilor chemați să-și 
consacre pr.ceperea și competența 
creșterii performanțelor gimnasticii 
românești.

Concluzionînd dezbaterile Plena
rei Comitetului federal, tovarășul 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
a subliniat că primul an din noul 
ciclu olimpic s-a dovedit a fi fruc
tuos pentru gimnastică, motiv ca 
viitoarele pregătiri să fie abordate 
cu mai multă încredere, cu speranța 
îndeplinirii obiectivelor propuse. 
■S-a subliniat că ar fi periculos ca 
./TOecialiștii și ceilalți factori res- 

BPMkăbili să se culce pe laurii suc
ceselor dobîndite. Marea perfor
manță solicită azi eforturi conside- 
vahiip, pe toate planurile, și acest 
x pt impune o muncă intensă, mai 
bine organizată, mai mult spriji

nită de medicina sportivă și de ca
drele de specialitate de la I.E.F.S., 
e nevoie de o participare a tuturor 
forțelor, din Capitală și din pro
vincie, pentru ca sarcinile stabilite 
pentru viitoarele campionate mon
diale, europene și Jocuri Olimpice 
să poată fi integral realizate.

Comitetul federal a adoptat în 
unanimitate obiectivele de perfor
manță pentru anii ’74—’76.

în urma cooptării în comitetul 
federal a unor noi membri, Biroul 
F. R. Gimnastică are acum urmă
toarea componentă: Elena Popa- 
rad, vicepreședintă a C.N.O.P., pre
ședintă, Maria Loghin, Gheorghe 
Ghișoiu, Nicolae Băiașu — vice
președinți, Nicolae Vieru, secretar 
general, Francisc Lovi, secretar ge
neral adjunct, Maria Simionescu, 
președinta comisiei tehnice femi
nine, antrenoare federală, Robert 
Podlaha, președintele comisiei teh
nice masculine, Elena Sima pre
ședinta comisiei de gimnastică mo
dernă, Eugen Șerbănescu, preșe
dintele comisiei medicale, Adriana 
Stroescu, Elena Firea, Emilia Liță. 
Costachc Gheorghiu, Petre Dunga- 
ciu — membri.

CUM AM CÎȘTIGAT,
(Urmare din pag. 1)

des în cadrul jocurilor turneului 
de la Rostock lipsa de concentra
re și de mobilitate în apărare, 
apatia în atac, unde nu am acțio
nat cu viteza și verva tactică din 
alte numeroase partide interna
ționale. Și totuși eu cred că —cu 
excepția jocului final — am reu
șit să ne facem datoria, învingînd 
adversari redutabili, cum sînt re
prezentativele Ungariei, Ceho
slovaciei și chiar Islandei (care 
— sînt convins — va furniza mul
te surprize în cadrul campiona-

TIR:
„RECORDUL ÎL DAÎOREl

„La recentele întreceri ale „Cu
pei Petrolul", la arme cu aer 
comprimat, am reușit, spre marea 
mea bucurie, să cîștig nu numai 
proba juniorilor la pistol, ci să 
realizez și un nou record al tă
rii cu 386 p. Pînă la acest con
curs cel mai bun rezultat al meu 
era de 378 p. la antrenamente am 
obținut de cîteva ori și cifre ' de 
peste 380 p.

tului mondial). Am pierdut, însă, 
la o diferență prea mare jocul 
final cu R. D. Germană. Aci a in
tervenit — după opinia mea — o 
cădere mai mult de ordin psihic. 
Văzînd că nu putem cîștiga, 
ne-am pierdut cu toții repede si
guranța, jucînd la voia întîmplă- 
rii. La sfîrșit, cînd am văzut di
ferența de scor, am regretat sin
cer acest moment de slăbiciune. 
Era, desigur, prea tîrziu. Am con
vingerea însă că această lecție us
turătoare ne va prinde, totuși, 
bine. Nu fac pronosticuri, dar veți 
vedea la campionatul mondial..."

L1VIU STAN (Steaua)

UNEI PREGĂTIRI SUPERIOARE"
Succesul se datorează. în primul 

rînd, antrenamentelor superioare 
pe care le efectuez la clubul 
Steaua, unde activez de la 1 oc
tombrie. Materiale de calitate, atît 
la antrenament cît și la concurs, 
și, evident, îndeplinirea întocmai 
a programului de pregătire pe 
care mi l-a întocmit conducerea 
secției de tir (antrenor Teodor 
Coldea), toate acestea au contri-

DEMBROVSCHI

ANTONESCU

(f5c.

„întinerirea 
ției a necesitat 
structurală 
începutul campionatului, după pri
mele 
mită 
care
nitatea de vederi a tuturor ju
cătorilor, a necesitat timp și răb
dare. Treptat „rodajul" s-a făcut, 
jucătorii tineri s-au deprins cu an
grenajul tactic al formației și re
zultatele au fost din ce în ce mai 
bune. Important este să ne situăm 
în plutonul echipelor care, la sfîrși
tul campionatului, vor ocupa o po
ziție de. mijloc în clasament. Pe 
viitor însă elanul tineresc care ca
racterizează lotul nostru va contri
bui Ia jocul echipei, și rezultatele 
favorabile nu vor înîtrzia să apară. 
La mijlocul turului, cînd am rămas 

, fără Adamache și fără Pescaru 
ambii accidentați, mi-am zis că va 
fi foarte greu să facem față în 
campionat. Cu toate acestea înlo
cuitorii lor, Purcariu și Șerbănoiu 
au avut o comportare peste aștep- 

■'țări, asigurînd cu succes acel atît 
de necesar echilibru în evoluția de 
ansamblu a echipei. Deși intențio- 

- nam să mă retrag, să renunț la ac
tivitatea competițională, mi-am 

schimbat hotărîrea, așa că voi a- 
păra în continuare, cît voi fi util, 
culorile echipei brașovene de care 
mă leagă frumoase amintiri11.

a

jocuri a existat o anu- 
perioadă de acomodare în 
omogenizarea formației, u-

Constanța)

„La sfîrșitul campionatului tre
cut ne-am propus o ascensiune în 
clasament. De fapt,- țelul nostru 
viza ocuparea unei poziții fruntașe. 
Acum, la terminarea turului, obiec
tivul nostru a fost atins, locul doi 
în clasament depășind chiar previ
ziunile. Succesul dobîndit se da

AZI, A APĂRUT NUMĂRUL 395
AL REVISTEI

Vă recomandăm din cuprins :

AZI, LÂ SEDIUL F. R. F.

!

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR
DE DIVIZIA A 

Șl Al FORMAȚIILOR 
DE TINERET - REZERVE

• Rezultatele anchetei de sfîrșit de an pentru desemnarea lau
reatului „Trofeului Fotbal ’73” (clasamentul general ; clasamentele 
pe criterii, cu ordinea jucătorilor de la 1 la 10 pentru fiecare crite
riu în parte ; punctajele separate ale fiecărui jucător).

• O sinteză cifrică a realizărilor celor 18 echipe divizionare A 
la încheierea turului.

» La „Interviul săptămînii"; C. Cernăianu, antrenorul echipei 
„U“ Craiova, lidera de toamnă.

• Noul regulament de organizare a centrelor de copii și juniori 
și amănunte despre competiția „Criteriul tineretului", de anul viitor.

• Un raid pe la echipele de Divizia A, asupra felului cum 
e folosită vacanța și proiectelor privind perioada pregătitoare.

• Retrospectivă asupra sezonului de toamnă în Divizia B : 
seria I. Un reportaj-interviu cu... Gloria Buzău !

• Numeroase articole, comentarii, informații din fotbalul 
peste hotare.

• Pagina de Magazin extern.
• Rubricile obișnuite : Dialog cu cititorii, Carnet extern. Din 

fotbalul internațional, Campionatele naționale în Europa, W.M, ’74.

CUM AM PIERDUT!
buit efectiv la obținerea recor
dului. Mă voi pregăti în conti
nuare cu sîrguință și, cred, că la 
campionatele naționale care vor 
avea loc peste cîteva zile voi con
firma din nou, punctînd în jur de 
380. Colegii mei de club, M.Truș-

că și I. Andrei, care au evoluat 
și ei foarte bine la competiția 
ploieșteană, au contribuit din plin 
la obținerea celui de al doilea 
record republican, cel pe echipe 
de juniori (1132 p — mai bun cu 
12 p decît vechiul record)".

TENIS DE MASĂ : MARIN FIRANESCU (Univ. Craiova)
„MARIA ALEXANDRU ESLE UN EXEMPLU PENERU NOI CEI EINERl"

„Am jucat foarte bine La dublu 
alături de Buzescu. Amîndoi am 
dorit să ne revanșăm după înfrîn
gerea suferită în campionatele ju
niorilor. Acum am evoluat însă de 
o manieră care ne-a permis să-i 
eliminăm pe favoriții probei, Do- 
boși — Teodor, în semifinale- 
Apoi, în finală, deși ne-am 
comportat satisfăcător, iar adver
sarii noștri, Luchian — Ovanez 
erau cotați, poate, ceva mai slab 
decît Doboș! și Gheorghe, ne-au 
învins totuși. Probabil că încărcă
tura psihică ne-a copleșit. Cu toa
te că am condus în setul decisiv 
cu 12—4, Luchian și Ovanez au re
montat fantastic, noi făcînd în con
tinuare doar trei puncte...

La simplu am vrut să realizez 
un rezultat bun. chiar foarte bun.

Știam că îmi stă în posibilități. 
Astfel, împotriva lui Doboși, în 
semifinale, am acționat cu multă 
convingere și nu era deloc exclus 
să cîștig, dacă aș fi ieșit învingă
tor în setul întîi, pierdut cu 19—21, 
după ce avusesem avantaj. îmi 
pare rău că n-am izbutit, mai ales 
dacă mă gîndesc că în acest an am 
reușit victorii la toți jucătorii noș
tri cu excepția lui Dorin Giurgiu-, 
că. Sper că în 1974 să ne luăm re
vanșa la dublu și să încerc marea 
performanță și la simplu. Dintre 
cei care au evoluat la Cluj am o 
mare admirație pentru neobosita 
noastră campioană Maria Ale
xandru, un adevărat exemplu de 
dăruire pentru sport, un exemplu 
viu pentru noi cei din generația 
tînără". J

După cum am mai anunțat, 
astăzi, cu începere de la ora 9, are 
loc, la sediul F.R.F. ședința de ana
liză a turului campionatului națio
nal de fotbal cu participarea antre
norilor echipelor de Divizia A și 
ai formațiilor de tineret-rezerve, ca 
și a medicilor sportivi care acti
vează în cadrul acestor cluburi.

LOTO - PRONOSPORT
LA I IANUARIE 1974 TRAGEREA EX
TRAORDINARA LOTO A REVELIONU

LUI

Vineri 21 decembrie a.c. va începe vjn- 
zarea biletelor la tradiționala tragere 
Loto a Revelionului care se va desfășura 
Pe o NOUA FORMULA de tragere ex
traordinară acordind mari avantaje par- 
țicipanților : se vor efectua 6 extrageri 
în 3 faze. In total se vor extrage 52 de 
numere ; se vor atribui ciștigurl pentru 
3 numere din 20 extrase și 3 numere din 
24 ; se vor efectua 2 extrageri cu premii 
suportate în întregime din FOND SPE
CIAL etc.

Se atribuie ciștigurl în valoare de 
100 000 lei, 25 000 lei. ș.a.

în afara acestora se acordă autoturis
me DACIA 1300 șl SKODA S-100. excursii 
în R.P. CHINEZĂ și R.P.D. COREEANA, 
în BULGARIA și GRECIA, precum și că
lătorii în ANGLIA. Se mai atribuie pre
mii de valoare variabilă. Procurati-vă 
din vreme biletele I
• Tragerea Pronoexpres de astăzi va 

fi televizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de la ora 18.05.
• Mîine este ULTIMA ZI în care vă 

mai puteți procura biletele pentru tra
gerea Loto de vineri 21 decembrie a.c.
• Tot mal mare este numărul parti- 

cipanțllor care obțin ciștigurl de ridi
cată valoare la toate sistemele și iu 
special la LOZ IN PLIC.

Vă reamintim că la LOZ ÎN PLIC au 
fost introduse ciștigurl suplimentare in 
autoturisme, butelii de aragaz și bani 
la seriile aflate in vlnzare.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO
SPORT DIN 19 DECEMBRIE 1973 (JfȚ-

Categoria I (13 rezultate) : 11 variante 
10% a 8 379 lei.

Categoria a Il-a (12 rezultate) : 3 va
riante 50’/» a 1 658 lei ; 9 variante 25°'t> a 
829 lei ; 296 variante 10% a 332 lei.

Categoria a IlI-a (11 rezultate) ; 455.20
variante a 364 lei.

Rubrică redactată de :
LOTO PRONOSPORT



DEBUT PROMIȚĂTOR ÎN SEZONUL DE PATINAJ VITEZĂ

RECORDURI ROMANEȘTI
PE PISTA DIN BUDAPESTA ILIE NASTASE — PRINTRE LAUREATII

• S-a încheiat o etapă, începe alta • Sînt speranțe
pentru o evoluție superioară • Foarte bine: Buzdugeanu. 
Robu, Cimpoieșu, Dafinoiu • Ion Budușan exclus din lot

După cum se știe, anul viitor se 
va disputa o nouă ediție a campio
natelor europene de box pentru tine
ret. In vederea acestui important e- 
veniment în pugilismul continental, 
federația de specialitate din țara 
noastră a luat o serie de măsuri pen
tru ca reprezentanții României la a- 
ceasță competiție de prestigiu să se 
prezinte în cele mai bune condiții, 
în această ordine de idei a avut loc, 
zilele trecute, dubla confruntare din
tre echipele de tineret ale Republicii 
Democrate Germane și României. Re
zultatele se cunosc. Prima întâlnire 
a revenit formației noastre cu 6—5, 
iar următoarea adversarilor cu 7—3. 
Pe marginea celor petrecute la As
chersleben și Gozlau am solicitat cî
teva amănunte antrenorului emerit 
Teodor Niculescu, cel care răspunde 
de pregătirea echipei noastre pentru 
C. E. de la Kiev.

— Ce puteți să ne spuneți în plus, 
față de ceea ce a apărut în ziarul 
nostru, pe marginea partidelor 
R. D. Germană ?

— Am alcătuit un plan amplu de 
antrenament pentru lotul român. ' 
el a fost cuprinsă și verificarea, m- 
tr-o dublă confruntare cu redutabila 
echipă a R.D.G. Pe majoritatea com- 
ponenților lotului nostru i-am supus 
unor verificări serioase. Și în recenta 
dispută am avut în vedere acest lu
cru. Am alcătuit o echipă puternică, 
fiind în cunoștință de cauză de va- 
loara adversarului, care a și dorit să 
realizeze victoria prin toate mijloa
cele. în prima, elevii mei au realizat 
5 victorii înainte de limită și una la 
puncte, dar care a fost mai categorică 
decit un abandon și astfel am ciștigat 
la limită. In următoarea, boxerii gaz
dă care au terminat meciurile în pi
cioare, indiferent de ceea ce s-a în
tîmplat în ring, au fost declarați în
vingători și astfel am fost întrecuți...

— Cum s-au prezentat sportivii ro
mâni ?

— Am făcut o clasificare a compor
tării fiecăruia. Foarte bine au evo
luat (și cu aceasta au luat serioase 
opțiuni pentru participarea la C. E.) : 
Constantin Buzdugeanu (cocoș), Niță 
Robu (muscă), Damian Cimpoieșu 
(semimijlocie) și Costică Dafinoiu 
(grea). Bine au mers Virgil Sîrbu (se
miușoară), Florian Ghiță (pană), Pa
vel Istrate (mijlocie mică) și (deși a 
pierdut ambele meciuri, dar în ce 
condiții !) Paul Dragu (semimuscă). 
Nu au avut o comportare la nivelul 
pretențiilor ce le avem de Ia ei i Va
sile Didea (mijlocie) și, în special, 
Mircea Simon (semigrea). Sper, însă, 
că meciurile din R.D.G. i-au convins 
de anumite realități de care ei au 
uitat. Amîndoi sînt talentați, au mari 
perspective, dar nu este deajuns. 
Vorbind despre echipă, vreau să spun 
că l-am exclus din lot pe Ion Budu
șan pentru grave abateri de la con- 
duită.

din

In 
în-

_■— După multiple verificări și tato
nări, cu cine plecați la drum pentru 
viitoarea ediției a C. E. de tineret ?

— Voi porni la testul de consacrare 
europeană cu următorii sportivi : P. 
Dragu și D. Neagu (semimuscă), N. 
Robu, I. Gavrilă (muscă), C. Buzdu
geanu, I. Vancea (cocoș), FI. Ghiță 
(papă), V. Sîrbu (semiușoară), Carol 
Hajnal (ușoară), I). Cimpoieșu (semi- 
mijlocie), Pavel Istraie (mijlocie 
mică), A. Papuc, V. Didea (mijlocie), 
M. Simon, Gh. Matache (semigrea) 
și C. Dafinoiu (grea). Dar, o specifi
care : voi pleca la Kiev doar cu acei 
boxeri ce vor dovedi, în lunile ur
mătoare, că merită încrederea ce li 
s-a acordat și au șanse reale la o 
clasare superioară. De altfel, nu este 
obligatoriu să prezentăm o echipă 
completă...

— Ce v-ați propus pentru urmă
toarea perioadă ?

— Unii dintre sportivi, profitând de 
vacanță, pleacă la băile Felix, pen
tru tratament. La 5 ianuarie ne re
întâlnim și, împreună cu Constantin 
Ciucă și medicul Nicolae Scarlat, vom 
începe pregătirile la Păltiniș.

* Paul IOVAN

PENICILINĂ IAȘI
IN TURNEU

LaMOSCOVA, 18 (Agerpres). __
Moscova s-a disputat meciul ami
cal de volei dintre echipele feminine 
Penicilina Iași și Lokomotiv. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—0 (15—9, 
19—17, 16—14) în favoarea sportive
lor sovietice.

la haltere
MOSCOVA, 18 (Agerpres). — Cu 

prilejul unui concurs desfășurat Ia 
Tuapse, halterofilul sovietic de cate
gorie mijlocie Vladimir Rijenko a sta
bilit două noi recorduri mondiale : 
161,500 kg la stilul smuls și 357,500 
kg la totalul celor două stiluri. Ve
chiul record Ia două stiluri, deținut 
de David Rigert, era de 355 kg.

Patinatori de viteză aparținînd 
cluburilor Dinamo Brașov, Agrono
mia Cluj, Dinamo București, S. C. 
Miercurea Ciuc, precum și cîțiva 
membri ai loturilor reprezentative 
de juniori, au participat la o serie 
de reuniuni internaționale în capi
tala Ungariei, debutând mai mult 
decît

La 
pista 
unde 
tivi din 6 țări, tinerii noștri re
prezentanți s-au numărat — la 
unele probe — printre animatorii 
întrecerilor. în mod deosebit s-a 
remarcat Eva Szigeti care a stabi
lit în cursa de 1000 m cu 1:44,5 
un nou record republican la juni
oare mari (v.r. 1:45,6). Iată învin
gătorii și locurile ocupate de spor
tivii români : 
Lasma Kauniste 
...6. Eva Szigeti 49,6, 
Cardaș 52,5 ; 1500 m 
Mamosina (U.R.S.S.) 
Eva Szigeti 2:53,8, 15. 
daș 2:56,9. 1000 m -

promițător.
primul concurs desfășurat pe 

artificială din Budapesta, 
și-au disputat întîietatea spor-

500 m fete 
(U.R.S.S.)

...14.
— 1.
2:29,5,
Liana Car- 

■ 1. Lasma
Kauniste 1:35,0, ...6. Szigeti 1:44,5, 
...15. Cardaș 1:53,1 ; 500 m băieți 
— 1. J. Tolgyesi (Ungaria) 42,5, 
...6. Gh. Dumitrescu 45,6, ...14 E. 
Imecs 47,0 ; 3000 m — 1. G. Wi- 
soczki (Polonia) 4:53,6, ...13. Gh. 
Dumitrescu 5:37,5, 14. E. Imecs
5:39,9; 1500 m — 1. G. Wisoczki

— 1.
46,5, 

Liana 
Nina
...14.

2:17,2, ...12. Gh. Dumitrescu 2:33,5, 
31. E. Imecs 2:35,5.

La un alt concurs, organizat pe 
aceeași 
startul 
Sovietică, 
cei mai 
mâni (seniori 
rul 
rea Ciuc a corectat 
naționale. Rezultate 
m fete — 1.
(U.R.S.S.) 45,0, 
50,5, 13. Eva Fokt 54,7 ; 
Tatiana Averina 2:21,6, 
2:55,6. 9. Vaszi 2:57,2 ; 3000 m — 
1. Galina Stepanskaia (U.R.S.S.) 
5:05,0, ...6. Vaszi 6:38,2 ; 500 m bă
ieți — I. J. Liebchen (Polonia) 
42,0, ...5. Vasile Coroș 44,6, 6. A. 
Okoș 45,6, 7. V. Sotirescu 45,9, 8. 
Ladislau Fokt 46,0, 9. Adrian Cio- 
banu 46,1, 10. Lazar 46,8, 11. Gh. 
Pop 47,8, 12. Augustin Demeter 48,6.

Apoi, patinatorii noștri s-au în
trecut în... familie la trei probe: 
3000 m — l.V. Sotirescu 5:06,4, 
...3. L. Lazar 5:08,5, record la ju
niori mari (v.r. 5:12,0) ; 1500 m — 
1. V. Coroș 2:24,3, ...4. L. Lazar 
2:25,3, record la juniori mari (v.r. 
2:25,6) ; 5000 m — 1. V. Sotirescu 
8:50,7, ...4.' L. Lazar 8:58,9, record 
la juniori mari (v.r. 9:00,0).

pistă, în 
viteziștii 

Polonia, 
buni 

Și 
Laszlo Lazar

care au luat 
din Uniunea 

Ungaria și 
alergători ro- 

juniori), tînă- 
din Miercu- 
trei recorduri 
tehnice : 500

Tatiana Averina 
...12. Lidia Vaszi 

1500 m — 
...8. Fokt

LA ROSTOCK, HANDBALIȘTII ROMÂNI
S-AU COMPORTAT SUB AȘTEPTĂRI

Cu toate că mai au încă de dis
putat un joc internațional (22 de
cembrie la Paris), totuși, ținînd 
seama de faptul că această ultimă 
confruntare are un pronunțat ca
racter amical, se poate spune că, 
odată cu participarea la turneul 
organizat de federația de speciali
tate din R. " ~ 
liștii români au pus punct 
bogat sezon 
deci, ora bilanțului, a unor con
cluzii a căror semnificație se am
plifică, avînd în vedere că peste 
aproximativ 7 săptămîni, selecțio
nata noastră masculină de hand
bal se va alinia la startul celei 
de a VUI-a ediții a campionatu
lui mondial.

Tocmai din acest motiv, pentru 
astăzi nu ne propunem să îmbră
țișăm toate aspectele legate de 
evoluția formație» noastre 
culine de handbal din acest 
zon, ci ne vom opri numai asu
pra comportării echipei în acest 
ultim turneu. Se știe că în aceas
tă întrecere handbaliștii români 
au ocupat locul secund, fiind 
vinși net în meciul final de 
prezentativa țării gazdă.

De la început considerăm 
cesar să precizăm că handbaliștii 
români au abordat acest turneu, 
foarte echilibrat și extrem de tare 
din punct de vedere al angaja
mentului fizic, cu un ridicat grad 
de oboseală fizică și, mai cu sea
mă, psihică. A fost evident chiar 
de Ia prima lor confruntare, cea 
cu echipa secundă a R. D. Ger
mane, cînd tinerii lor adversari 
conduceau la pauză cu 9—7 (!), 
că jucătorii noștri nu sînt în ver
va lor obișnuită, că siguranța și 
promtitudinea în apărare lipseau, 
că acțiunile ofensive nu aveau 
clarviziunea și eficiența cunoscute. 
De aceea, pentru a putea întoar
ce rezultatul în favoarea lor, re
prezentanții României au fost 
obligați în repriza secundă să facă 
eforturi deosebite, cu precădere 
în apărare, încercînd să stopeze 
elanul formației adverse. Reușind 
acest lucru, echipa română a ob-

D. Germană, handba- 
unui 

internațional. Este,

mas- 
se-

în-
re-

ne-

ASEARĂ, LA HOCHEI

SELECȚIONATA DIVIIIONÂRA - SLEZAN OPAVA 4-3
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). Dovedindu-și fidelitatea față 
de sportul cu crosă și puc, spec
tatorii din Miercurea Ciuc au um
plut din nou tribunele Palatului 
da gheață din localitate pentru a 
urmărj partida în care Lotul re
prezentativ a întâlnit formația ce
hoslovacă Slezan Opava.

A fost un meci de o bună fac
tură tehnică, presărat cu multe 
faze spectaculoase și purtând am
prenta superiorității echipei noas
tre. Ea a deschis scorul prin 
Axinte, care a fructificat _o exce
lentă pasă 
pentru a-1 
marcat de 
de Pană, 
reușesc să 
(Sosna înscrie de două ori), apoi 
din nou formația română preia 
conducerea prin golul marcat de 
Tone. Scorul devine 4—2 (înscrie 
Costea), dar Kinel reduce din han
dicap. Ultimele minute sînt carac
terizate de o luptă aprigă, cu com
binații rapide care se succed la 
ambele porți, dar scorul rămîne

neschimbat, consfințind o meritată 
victorie a selecționatei române cu 
4—3 (2—1, 1—1, 1—1).

Au arbitrat bine O. Barbu și M. 
Presneanu (București).

Astăzi, de la ora 16. are loc par
tida revanșă.

GH. ȘTEFĂNESCU

ținut în cele din urmă o victorie 
la 5 goluri diferență, pentru care, 
însă, a fost nevoită șă muncească 
de două ori mai mult decît era 
necesar. O astfel de comportare: 
excelentă în scurte perioade, sla
bă, fără orizont, în restul timpu
lui, a lăsat la început impresia că 
echipa română pregătește o mare 
surpriză, forțînd nota doar atît 
cît îi este necesar pentru a obține 
victoria.

Pentru noi, însă, cei ce 
tem capacitatea de luptă 
rilor handbaliști românii, 
cu care ei și-au apărat în 
sezon șanșele era clar că 
tea fi vorba de o manevră tacti
că și că mecanismul acestei noi 
selecționate a țării nu mergea cum 
trebuie, manifestând, uneori, în
grijorătoare momente de pauză, 
chiar de derută. Partidele urmă
toare au confirmat acest lucru și, 
curios, prin felul în care a evoluat 
scorul, au dat argumente în plus 
și acelora care continuau să creadă 
că jucătorii români se rezervă 
pentru partida finală. Intr-adevăr 
în meciul cu Cehoslovacia, din 
nou conduși la pauză: 9—11 — 
este drept și pe fondul unui arbi
traj părtinitor ! — sportivii ro
mâni au reușit, totuși, în repriza 
secundă să revină spectaculos și în 
final să conducă lejer (17—14) în 
min 45 și 19—15 în min. 56), în 
cel cu Ungaria au dominat timp 
de 10 minute (30—40), cînd s-au 
detașat de la 13—12 la 17—12. cîș- 
tigînd ptnă la urmă cu 20—18, iar 
în întâlnirea cu Islanda, evident la 
capătul forțelor și avînd în față o 
formație tânără și extrem de „bă
tăioasă", s-au impus greu, doar la 
un singur gol diferență: 21—20 !

Era, așadar, evident, că șansele 
selecționatei române în disputa fi
nală cu reprezentativa R. D. Ger
mane, aflată intr-o formă mult su
perioară celeia de Ia „Trofeul Car- 
pați", erau mult reduse. La Ros
tock se aștepta totuși marea sur
priză... Ea a venit, dar n-a fost de 
natură decît să bucure pe gazde, 
care prin victoria categorică din 
jocul de duminică au mai dat spe
ranțe și satisfacții iubitorilor hand
balului din R. D. Germană, deza
măgiți de comportarea selecționa
tei lor feminine la campionatul 
mondial. în schimb, a produs o 
mare decepție antrenorilor ro
mâni. Și aceasta nu atît pentru 
că reprezentativa română a pier
dut, cît datorită proporțiilor în- 
frîngerii (13—20 !), evident mai 
mari decît o arăta raportul de for
țe dintre aceste două echipe. Ce 
s-a întîmplat, însă ? Vlăguițî, ju
cătorii români au luptat pînă că
tre sfîrșitul jocului, reușind să se 
mențină în apropierea adversar-
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SCRIMERII JUNIORI IȘI VOR DESEMNA CAMPIONII

sărilor lor: 7—9 în min. 35 Și 
10—12 în min. 45. Din acest mo
ment, pe fondul unor grave gre
șeli de apărare și a unor acțiuni 
ofensive lipsite de orizont, care 
nu aveau direcția porții> handba- 
liștii noștri au devenit o pradă 
ușoară în fața selecționatei 
R. D. Germane. Ba mai mult, în ul
timele minute ei s-au arătat apa
tici, așteptând parcă sfîrșitul jocu
lui, în timp ce handbaliștii ger
mani înscriau gol după gol. Așa 
s-a scris „istoria" acestei severe 
înfrîngeri, cea mai dură din acest 
sezon, a echipei noastre repre
zentative de handbal.

ANCHETEI INTERNAȚIONALE
ttASSOCIATED PRESS'

LONDRA, 18 (Agerpres). — An
cheta agenției „Associated Press" pen
tru desemnarea celor mai buni 10 
sportivi din lume l-a ales, ca și alte 
agenții și ziare, drept sportiv nr. 1 al 
anului, pe 
tomobiiism

Singurul 
inclus pe 
sportivi ai 
clasat pe ___
ancheta efectuată printre ziariștii 
prezenți la Turneul campionilor de Ia 
Boston, care i-au acordat lui Ilie Năs
tase titlul de cel mai bun jucător din 
lume pe anul 1973.

La ancheta agenției Associated Press 
au participat ziariști și personalități 
sportive din 25 de țări. Iată clasa
mentul agenției Associated Presă : 1. 
Jackie Stewart (Scoția) — automobi
lism : 2. Stephen Holland (Australia)
— natație ; 3. Dwight Stones (S.U.A.)
— atletism ; 4. Ben Jipcbo (Kenyya)
— atletism ; 5. Eddy Merckx
— ciclism ; 6. ILIE NĂSTASE 
nia) — tenis ; 7. Rick Dement
— r.atație ; 8 Jack Nicklaus 
golf ; 9. Johann Cruyff (Olanda) — 
fotbal ; 10 Geofge Foreman (S.U.A.)
— box.

Clasamentul feminin: 
Stecher (R.D. Germană) •

campionul mondial de au- 
Jackie Stewart.

jucător de tenis 
lista celor mai 
anului este Ilie 

locul 6. Aceasta 
efectuată
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buni 10 
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confirmă
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kusnir ÎnvingătoareJ
LA VRNJACKA BANJA

BELGRAD, 18 (Agerpres). — 
Cea de-a 5-a ediție a Cupei cam
pioanelor europene la șah s-a în
cheiat la Vrnjacka Banja cu victo
ria maestrei sovietice Alia Kușnir, 
care a terminat concursul neîn
vinsă, totalizînd 10 puncte din 13 
posibile. Iată clasamentul final: 1. 
Kușnir (U.R.S.S.) — 10 p; 2—3 Ve- 
roezi (Ungaria), Ranniku (U.R.S.S.) 
9 p; 4—5. Baumstark (România), 
Vokralova (Cehoslovacia) — 8tz2 p; 
6—7. Pihailici și Stadler (ambele 
din Iugoslavia) — 6 p ; 8—9. Tim
mer (Olanda). Braunlin (R.F. Ger
mania) — 5’/2 p ; 10. Jurcinska (Po
lonia) — 47’ p; 11. Krumova (Bul
garia) — 37i p ; 12. Lyssi (Elveția) 
— l‘/s p ; 13. Angeller (Italia) — 
Vj p. în ultima rundă Baumstarck 
a învins-o pe Braunlin.

primită de la Tureanu, 
majora apoi prin golul 
Vasile Huțanu, secondat 
Hocheiștii cehoslovaci 
restabilească echilibrul

(Urmare din pag. 1)

României", Constantin Manta, Vio
rel Ștefănescu, Gheorghe Fekete și 
Erwin Kerekes, ultimul, într-un fel 
revelația recentului concurs inter
național de la Pleven.

în fine, și la sabie, teoretic cel 
puțin, un cîștigător ușor de anti
cipat — Ionică Pop, coleg de club 
cu Paul Szabo, la C.S.M. Cluj. Cam
pion balcanic, anul acesta, Pop va 
căuta să-și aproprie titlul și la a- 
ceastă întrecere, în pofida unei 
coaliții adverse foarte puternice al-

cătuită din Marin Mustață (cam
pionul din anul precedent), Cornel 
Marin, Ioan Pantelimonescu, Mihai 
Frunză, Emil Oancea și Aurel Stan, 
merituosul campion al Capitalei.

Programul a fost astfel alcătuit: 
MIERCURI — floretă băieți și sa
bie (de la orele 8, finalele de la 
orele 17,30) ; JOI — spadă și flo
retă fete (după același orar).

Vineri și sîmbătă vor avea loc 
finalele „Cupei speranțelor" (vineri
— floretă băieți și sabie, sîmbătă
— floretă fete și spadă)

2. Annemarie Priill (Austria — schi ;
3. Kornelia Ender (R.D. Germană) — 
rotație ; 4. Sheila Young (S.U.A.) — 
patinaj viteză ; 5. Ludmila Turișceva 
(U.R.S S.) - gimnastică ; 6. Billie 
Jean King (S.U.A.) — tenis; 7. Faina 
Melnik (U.R.S.S.) — atletism ; 3. 
Annelie Ehrhardt (R. D. Germană) — 
atletism ; 9. Mona Lisa Purisiainen 
(Finlanda) — atletism ; 10. Karen 
Magnussen (Canada) — patinaj artis
tic.

ÎN „CUPA MONDIALĂ" LA SCHI
ROMA, ÎS (Agerpres). — Schiorul 

italian Piero Gros a ciștigat proba de 
slalom special din cadrul concursului 
internațional de la Vipiteno, contând 
pentru „Cupa mondială" In cele două 
manșe, Piero Gros a totalizat timpul 
de 98,04 (pîrtia a măsurat 550 m — 
108 m diferență de nivel —, cu 67 de 
porți). Pe locul doi, la 2,68 s-a situat 
austriacul Hans Kniewasser. iar locul 
trei a fost ocupat de vest-germanul 
G. Neureuther, la 2,93. După desfășu
rarea acestei probe, în clasamentul 
„Cupei mondiale" pe primul loc se 
află Piero Gros, cu 48 puncte, urmat 
de 3 schiori austrieci: H. Hinterseer 
— 46 p, H. Tritscher — 34 p și F. 
Klamrner — 26 p. Pe echipe conduce 
Austria — 285 p, urmată de Italia — 
122 p și R.F. Germania — 74 p.

FIȘIER
ALEKSANDR ANDROȘKIN [U.R.S.S.]

In istoria celor 26 de ediții ale cam
pionatelor mondiale (și tot atitea ala 
campionatelor europene) și 11 ediții 
ale J.O. la talere lansate din șanț, 
noul deținător al titlului suprem, 
Aleksandr Androșkin este al patru
lea trăgător sovietic învingător într-o 
asemenea competiție de amploare — 
după Zimenko (C.M. 1962). Alipov 
(C.E. 1970), Zghenti (C.E. 1973).

Născut la 6 iulie 1947, Androșkin 
(1,69 m înălțime și 71 kg greutate) 
a început să practice sportul favorit 
la vlrsta de 13 ani, în orașul său na
tal, Leningrad. Este student la insti
tutul de Cultură Fizică șl face parte 
din asociația sportivă Trud-Lenin- 
grad. A devenit membru al reprezen
tativei țării, " ' '
an a ciștigat 
din Uniunea

Proaspătul ________
mondial, la Melbourne, în îndepărtata 
Australie, este binecunoscut printr-o 
bogată activitate internațională com- 
petițlonală, dar cu o Urile destul de 
sinuoasă in ceea ce privește perfor
manțele. Al 19-lea la C.M. din 1970 
(Phoenix — S.U.A.), el întră în po
sesia medaliei de bronz în 1971, la 
C.E. (Suhl — R.D. Germană), pentru 
ca la următoarele două ediții ale 
aceleiași competiții — Madrid (1972) 
și Torino (1973) — să ocupe locurile 
38 și 26, iar la Jocurile Olimpice de 

poziția

din 1970, iar peste un 
Spartachiada popoarelor 
Sovietică.
cîștigător al titlului

la Munchen, s-e situează pe

talere

a 15-a. Șl lată că acum tinărul țin- 
taș din Leningrad cucerește titlul de 
campion al lumii cu un rezultat de 
196 t, cu trei puncte mai puțin declt 
recordurile mondial și european, 
deținute de italianul Angelo Scalzone, 
învingătorul ultimelor J.O.

Ce surprize ne mai rezervă acest 
trăgător pe cit de talentat și dotat, 
pe atît de inconstant ? Poate că anul 
viitor, campionatele lumii. progra
mate în Elveția, ne vor aduce 51 
edificările necesare.

A.]
necunoscut pentru 
mului. Shorter este 
pic în proba de maraton, el primind, 
în urma victoriei de la MUnchen, 
titlul de cel mai bun atlet american 
al anului 1972, înaintea lui Dave 
Wottle șl Rod Milburn. Surprinză
toare pot fi considerate ascensiunea 
sa neobișnuit de rapidă In fruntea 
maratonlșttlor mondiali șl faptul că 
superioritatea Iul Frank se manifestă 
atît de autoritar, cu fiecare ocazie. 

Shorter a venit la maraton Ia o 
vtrstă destul de crudă pentru această 
probă, în 1971, la 21 de ani (s-a 
născut la 31 octombrie 1947, la Miin- 
chen, tatăl său fiind medic în ar
mata s.u.A. staționată In Germania 
occidentală ; are 1,79 nl înălțime, 60 
kg. greutate și este student în me
dicină la universitatea Florida). A 
venit din probele de pistă șl, sin
ceri să fim, în momentul în care 
s-a decis să abordeze marele fond 
am considerat decizia ca pripită și 
nu atît din cauza vîrstel, ci pentru 
că îi întrezăream un viitor remar
cabil în probele de 5 000 și 10 000 m» 
distanțe care îl aduseseră cîteva ti
tluri de campion al S.U.A.,

Evenimentele ulterioare — petrecu
te într-un Interval foarte scurt — 
au dovedit tuturor că alegerea a fost 
fericită. După numai un an de... 
specializare, Shorter cîștigâ titlul o- 
limpic, titlu pe care îl confirmă ul
terior, arătlnd tuturor că este cel 
mai bun maratonist al lumii...

SHORTER atletism

Călin ANTONESCU

iubitorii atletis 
campionul olim-

FRANK

IN SALA COUBERTIN DIN PARIS
Ziarul francez de sport „L’EQU- 

IPE“ anunță că un turneu interna
țional masculin fulger de handbal 
va avea loc la 22 decembrie în sala
Pierre de Coubertin" din Paris, 

întâlnirile se vor disputa în două 
reprize a 15 minute și se vor des
fășura după următorul program:

ora 14,45: Sel. București — Sel. clu
burilor din Berlinul occidental ; 
ora 15,25: Franța — Sel. Paris ; ora 
16,05: Sel. București — Sel. Paris ; 
ora 16,45 : Franța — Sel. cluburilor 
din Berlinul occidental: ora 17,25: 
Sel. Paris —- Sel. cluburilor din 
Berlinul occidental; ora 18,05 Sel. 
București — Franța.

Prezența unul atlet în coloanele 
ziarului, la această rubrică, intr-un 
moment cînd sportul nr. 1 este oa
recum... în vacanță, ar putea sur
prinde. Ne-am oprit totuși asupra 
lui Frank Shorter — după cum se 
vede nu chiar peste tot s-a așternut 
„sezon mort“ — pentru că america
nul este autorul unei performanțe 
deosebite, realizată zilele trecute : 
cîștlgarea, pentru a treia oară con
secutiv — ispravă unică — a tradi
ționalului maraton de la Fukuoka 
(Japonia).

Desigur, Frank Shorter nu este un

CORESPONDENȚII NOȘTRI DE PESTE HOTARE TRANSMIT :

AZI, GRECIA - IUGOSLAVIA - 
UN MECI DECISIV ÎN PRELIMINARIILE C. M

SOFIA:
Levski-Spartak

continuă șirul victoriilor

TOMA HRISTOV

Deși s-a încheiat turul campionatului, 
întrecerea echipelor din prima ligă con
tinuă, în scopul terminării mai devreme 
a competiției. Astfel, federația de spe
cialitate a hotărit ca primele două eta
pe din retur să se desfășoare încă în 
acest an, urmînd ca pînă în luna mal 
să se termine întrecerea și apoi să în
ceapă pregătirile lotului pentru turneul 
final al C. M.

în ultimele zile s-au desfășurat me
ciurile etapei a 16-a prima din retur, 
cu excepția jocului dintre Ț.S.K.A. și 
Akademik. Tot în urma unei dispoziții 
a federației de specialitate, meciurile u- 
nei etape nu se desfășoară într-o sin
gură zi ci ele sînt eșalonate în cursul 
săptămînii. Cel mai Important meci a 
avut loc între lidera Levski-Spartak 
și Cemo More, încheiat cu rezultatul 
de 1—0 în favoarea formației sofiote. 
Singurul gol al meciului a fost înscris 
de Țvetkov. De menționat că Levski 
nu a pierdut pînă acum decît un punct 
de-a lungul celor 16 etape — caz unic 
în istoria campionatelor din Bulgaria ! 
Celelalte rezultate : Etăr — Slavia 1—0, 
Pirin — Jantra 3—1, Spartak Pleven — 
Trakia 2—0, Minior — Beroe 1—1, J.S.K. 
Spartak — Lokomotiv Sofia 0—0, Loko
motiv Plovdiv — Botev 1—1.

în clasament conduc Levski-Spartak 
cu 31 p„ urmată de Ț.S.K.A. Sofia cu 
21 P (un joc mai puțin), Etăr 19 p., 
Lokomotiv Plovdiv 18 p., Botev 16 p.

ȘTIRI • REZULTATE

Fază din meciul Iugoslavia — Spania (0—0) din preliminariile C.M., desfășurat recent la Zagreb. Acimovici 
(al doilea din stînga) șutează, dar Iribar reține Foto : „TEMPO" _  Belgrad(al doilea din stingă) șutează, dar Iribar reține

ATENA

TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX • TELEX
La Oslo s-a disputat întilnirea Norvegia 
— Bulgaria, ultimul med din cadrul gru
pei a 3-a preliminare a campionatului 
mondial masculin de handbal. Victoria a 
revenit iu scorul de 17—13 (8—6) gazde
lor. dar pentru turneul final al campio
natului .mondial s-a calificat formația 
Bulgariei. Iată clasamentul final al gru
pei : 1. Bulgaria — 6 puncte (golaveraj 
81—51); 2. Norvegia — 6 p (89—50); 3. Fin
landa — Op.

locală Metalurg. Hocheiștii bulgari 
terminat învingători cu scorul de 
(0—0, 3—2, 3—1).

au
6—3

ho-In cadrul turneului 
chei pe gheață de 
G.K.S. Katowice a 
7—4 (4—0, 0—4, 3—0) . , .
Cracovia. La această competiție mai par
ticipă șl formația cehoslovacă V.J.K.G. 
Vitkovice.

internațional de 
la Cracovia, echipa 
învins cu scorul de 
selecționata orașului

(setaveraj 7—4), selecționata orașului Ha
vana — 5 p (8—6), Levski Spartak Solia 
— 4 p (5—6) și Traktor Schwerin — 4 
p (5—9). Rezultate din ziua a treia a 
competiției : Dinamo Moscova — Levski 
Spartak Sofia 3—1; selecționata orașului 
Havana — Dynamo Berlin 3—1. .

PE „SCHELETUL" LUI OLYMPIAKOS
BELGRAD:

„VOM ÎNCERCA IMPOSIBILUL !"

Campionul mondial de box Ia cat. grea, 
americanul de culoare George Foreman, 
tșl va apăra titlul în fața Iul Ken Nor
ton. Managerii celor doi pugiliștl au căzut 
de acord ca întilnirea să se dispute la 
26 martie, în Brazilia, la Rio de Janeiro 
sau Sac Paulo. Ken Norton, în vîrstă de 
29 de ani, l-a învins la San Dlego pe 
Cassius Clay și a pierdut în meciul re
vanșă, disputat anul acesta.

Concursul internațional de spadă desfă
șurat la Budapesta a fost clștlgat de 
scrimerul maghiar Săndor Erdes, care In 
turneul final a totalizat 5 victorii. Pe 
locul secund s-a clasat campionul mon
dial Rolf Edllng (Suedia) — 3 victorii, 
urmat de istvan Ostrlh (Ungaria) — 3 
victorii. La Întreceri au participat I17 
sportivi din 8 țări.

Echipa iugoslavă de hochei pe gheață
Vardar SkopUe șl-a început turneul în 
Bulgaria jucînd la Pernlk cu formația

După disputarea a trei etape, în turneul 
internațional feminin de volei de la Ber
lin conduce echipa Dinamo Moscova cu 
6 p, urmată de Dynamo Berlin — 5 p

tn ultima zi a turneului internațional 
masculin de handbal (tineret) de la 
Opole (Polonia) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Polonia — Ungaria 
12—11 (7—5); Selecționata de juniori a 
Poloniei — Austria 21—15 (13—9). Com
petiția a fost clștigată de echipa Polo
niei
■
După 6 runde, în turneul Internațional 
de șah de la Londra continuă să conducă 
maestrul olandez Jan Tlmman, cu 5 P> 
urmat de marele maestru american Sa
muel Reshevsky, vest-germanul Hecht și 
englezul Stean cu 3‘/a p flecare. Rezul
tate din runda a 6-a : Tlmman — Stean 
remiză ; Markland — Reshevsky 0—1; 
Keene — Hecht remiză.

Capitala Greciei se pregătește să găzduiască unul dintre 
ultimele meciuri ale anului și ultimul al preliminariilor din 
zona europeană a celei de a X-a ediții a campionatului mon
dial : partida dintre selecționatele Greciei și Iugoslaviei.

Anglalas Panagulis. noul selecționer al reprezentativei 
Greciei, care a venit nu de mult din Statele Unite (unde a 
funcționat ca jucător și antrenor) pentru a-i succede la cîrma 
selecționatei ■ nord-irlandezului Billy Ringham. un fost remar
cabil jucător al echipei Aris Salonic, a declarat de curînd 
următoarele : „Nu ne interesează deloc calculele Iugoslaviei 
sau ale Spaniei. Singurul lucru la care ne gîndim în mo
mentul de față este că nu am mai ciștigat de 38 de ani in fața 
Iugoslaviei, și că dorim să o facem de această dată !“.

în ceea ce privește echipa, selecționerul panagulis n-a 
putut face nici o precizare, motivind acest lucru prin faptul 
că in lot există destul de mulți accidentați, a căror folosire 
este incertă. Remarcăm însă că din lista trimisă pe adresa 
F.I.F.A. nu lipsesc nici de această dată Ikonumopoulos, Do- 
mazos. Elefterakis, Sinks, Dimitriou, Antonladls, Kapsls etc. 
Se pare însă că echipa reprezentativă va fi alcătuită de a- 
ceastă dată pe „scheletul" lui Olymplakos. formația aflată 
in mare formă (duminică, a învins - - - 
P.A.O.K.). Se așteaptă prezența la 
turiști spanioli șl a alte cîteva mii 
tncepe la ora 14.45 (ora locală) șl 
germanul Kurt Tschenscher

cu 3—0 în campionat pe 
meci a aproape 5 000 de 
de iugoslavi. Partida va 
va fi condusă de vest*

JEAN VANDOROS

Pregătirile lotului iugoslav pentru meciul de la Atena s-au 
desfășurat în două etape : prima între 3 șl 6 decembrie, iar 
a doua de la 10. decembrie pînă în momentul îmbarcării — 
în drum spre capitala Greciei — care a avut loc luni după- 
mas_ă. > Din echipa reprezentativă a Iugoslaviei vor lipsi fun
dașii Krivokucea, Stepanovici și Boghîcevici, care sînt in
disponibili. In schimb se contează pe aportul lui Ilija Petko- 
vici (care s-a pregătit în prima perioadă la Split cu restul 
selectionabiUlor. Iar apoi s-a întors în Franța pentru a juca 
în echipa de club din care face parte, Troyes, în etapa de 
campionat de duminică), micuțul înaintaș iugoslav sosind 
direct la Atena, și a celebrului extrem stînga Dragan Geaici, 
care a primit încuviințare să lipsească cîteva zile de la ser
viciul militar, pe care îl satisface în această toamnă

In aceste condiții, linia de fund a echipei iugoslave va 
avea țin aspect Inedit, incorporînd doi fundași laterali debu- 
tanți : Buljan (Hajduk Split) și Hagiabdici (Zeleznicear Sa
rajevo). Antrenorul CiricI, căruia l-a fost încredințată con
ducerea grupului de selecționeri care au pregătit echipa 
Iugoslaviei, speră să poată încene meciul cu următorul „11“: 
Măriei — Buljan, Hagiabdici — Pavlovicl, Katallnski. Jerkovlci 
(Obiak) — Petkovici, Karasi, Bajevici, Acimovicf, Gealei

DUȘAN BUGARIN
lată clasamentul grupei a Vil-a europene. înaintea me

dului Grecia — Iugoslavia ;
1. Spania 4 2 2 0 8—5 6
2. Iugoslavia 3 1 2 0 3—2 4
3. Grecia 3 0 0 3 3—7 0

• Stadionul Maracana din Rio de Ja
neiro va găzdui astăzi meciul organizat 
în onoarea fostului internațional Ma
nuel dos Santos (cunoscut în lumea fot-

. balului sub numele de Garrincha). în 
acest meci omagial, selecționata forma
tă din jucătorii care au cucerit în Me
xic pentru a treia oară Cupa Jules 
Rimet va întîlnl o formație a celor mai 
buni jucători din prima divizie a cam
pionatului brazilian. în deschidere la 
această partidă vor juca veteranii din 
selecționatele Braziliei, campioane mon
diale în anii 1958 și 1962. Vor evolua, 
cu acest prilej, Gilmar, Vava, Bellini, 
Nilton Santos, Zito, Zagalo.
• Federația marocană a hotărit să a- 

nuleze meciul
Marocului 
decembrie, 
respingerii 
său de a 
putată la . ________ ____
știe, echipa Zairului a ciștigat prima 
întilnlre cu scorul de 3—0, obținînd ca
lificarea la turneu! final al Campiona
tului mondial, Indiferent de rezultatul 
meciului retur.
• In sferturile de finală ale Cupei

R. D. Germane (meciuri tur) a fost în
registrată o surpriză : F. C. Magdeburg 
a pierdut cu 0—2 (0—1) partida susți
nută pe teren propriu cu formația Dy
namo Berlin. Celelalte trei jocuri s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : Stahl 
Riesa — F. c. Carl Zeiss Jena 1—5 
(0—3) ; F. C. Karl Marx Stadt — Dyna
mo Dresda 0—0 : Dynamo Dresda
(II) — Energia Cottbus 2—0 (1—0). Me
ciurile retur se vor disputa la 23 de
cembrie

O La Ciudad de Mexico se desfășoară 
în prezent un turneu international fe
minin de fotbal. Prima selecționată a 
Mexicului a Învins cu 4—2 echipa Peru, 
iar cea de-a doua reprezentativă a ță
rii gazdă a dispus cu 4—1 ds formația 
Italiei.

retur dintre echipele 
și Zairului (programat la 23 

la Tetuan), ca urmare a 
de către F.I.F.A. a protestului 
se rejuca prima partidă dls- 
9 decembrie. După cum se
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