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ILIE NĂSTASE - CEL MAI BUN 
SPORTIV ROMÂN AL ANULUI 1973

PERFORMANTELE BASCHETULUI Cupa Tineretului" în actualitate
NU S-AU RIDICAT LA NIVELUL

CONDIȚIILOR CREATE!
CORESPONDENTE TELEFONICE DIN ȚARĂ

a- 
de

ȘEDINJA PLENARA A COMITETULUI F. R. BASCHET
în cursul zilei de luni 

Ioc, la sediul C.N.E.F.S.,
a avut 
plenara 

comitetului federal la baschet. Lu
crările au fost conduse de tovară
șul Ion Tulpan, președintele F. R. 
Baschet. Au luat parte general lt. 
Marin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., membrii biroului și 
ai comitetului federal, antrenori și 
profesori de educație fizică, spor
tivi fruntași.

în cursul plenarei a fost anali
zat modul în care au fost reali
zate obiectivele acestui joc sportiv 
în anul 1973 și au fost aprobate 
planul de măsuri și calendarul 
competițional pe anul 1974.

Darea de 
punctele de 
vorbitori au 
reușite ale 
ca, de pildă, sistemul său de orga
nizare care cuprinde, într-o acti-

seamă prezentată și 
vedere exprimate de 

scos în evidență unele 
baschetului românesc,

vitate continuă, copii de la 6 ani 
(minibaschetbaliști) 
ponenții echipelor 
și B.

Dar, cele cîteva 
departe de posibilitățile existente, 
de condițiile create pentru dezvol
tarea baschetului, sport care se 
bucură de multă popularitate în 
rîndul tineretului și, îndeosebi, al 
școlarilor și studenților.

Dezbaterile au reliefat, de exem
plu, că performanțele reprezentati
velor țării, ca și cele ale unor e- 
chipe fruntașe, au fost necorespun
zătoare și nu. au îndeplinit angaja
mentele luate înainte de participa
rea la marile competiții ale anului. 
Selecționata masculină s-a clasat de 
abia pe locul 9 la campionatul eu-

și pînă la com- 
divizionare A

succese au fost

BACĂU. în lipsa unor condiții 
decvate practicării sporturilor 
iarnă, amatorii de sport participă 
la interesante concursuri de tenis 
de masă și șah. Etapele pe asocia— 
ție ale „Cupei Tineretului" la aceste 
discipline au reunit, pînă în mo
mentul de față, peste 1 200 de par
ticipant din municipiu. S-au re
marcat cu deosebire școlile generale 
nr. 2, 19, 5, 11 și liceele Vasile 
Alecsandri, George Bacovia și Eco
nomie. Menționăm cadrul festiv în 
care s-a desfășurat deschiderea în
trecerilor la Liceul Alecsandri, cu 
care prilej directoarea Valeria Pro
dan a urat succes tuturor sporti- 
vilor-elevi.

întreceri similare au avut loc și 
la Moinești (unde cooperativa Arta 
meșteșugarilor a reușit să mobili
zeze cei mai mulți sportivi), Lucă- 
cești, Tg. Ocna și în municipiu] 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

(Continuare în pag. a 4-a)

PITEȘTI. Pentru buna desfășu
rare a întrecerilor de tenis de masă 
din cadrul „Cupei Tineretului",

PRIMO CAMPIONI DE SCRIMĂ EA „JUNIORI MARI“
KUKI (floretă) 

Șl MARIN (sabie)
AZI: PROBELE 

DE FLORETĂ 

FETE Șl SPADĂ

Cadepi nu s-au dezmințit nici de 
data aceasta ! Asalturile lor pen
tru desemnarea campionilor — 
inaugurate miercuri dimineața, în să
lile I.E.F.S., puse la dispoziție cu 
o generozitate recunoscută de con
ducerea institutului — s-au desfă
șurat sub semnul unei lupte epui
zante pentru fiecare tușă. Ne 
bucură hotărîrea, dîrzenia scrime- 
rilor juniori și am dori ca și se
niorii să-i copieze ia acest capitol...

Proba de sabie a avut, în pri
mele tururi, o evoluție oarecum 
normală. Cu excepția lui Doru Man
ca^, au trecut mai departe, în semi
finale, toți protagoniștii probei. Pri
mii care s-au detașat, pășind în 
ultimul act al competiției au fost 
Mustață, campionul de anul trecut 
și Pantelimonescu, incomodul — 
pentru cei mai mulți — reprezen
tant al Școlii sportive nr. 1 din 
București. Mustață a obținut 2 vic
torii (5—4 la Neagu și 5—1 la 
iCsehi), la fel ca și Pantelimonescu : 

■'3—4 la Neagu și 5—0 la Csehi. Cor
nel Marin, unul din favoriții tur
neului, a trecut destul de ușor de

C.O.E.F.S. Cîmpulung Muscel șl 
Consiliul orășenesc al sindicatelor 
au luat măsuri de înființare a două 
cluburi, unul la Casa de cultură 
și altul la Uzina de autoturisme. 
De asemenea, pe Dealul Sasului a 
fost amenajată o pîrtie de schi.

Dintre asociațiile care au organi
zat pînă acum în cele mai bune 
condiții întrecerile din cadrul „Cu
pei Tineretului'1, trebuie evidențiate 
„Avîntul Forestier", asociațiile de 
la liceele Agricol și Silvic 
precum și cele . de la școfile 
generale 2, 3 și 4. La concursurile 
de tenis de masă de la asociațiile 
amintite au fost prezenți peste 500 
de tineri.

Au mai avut loc competiții' pen
tru „Cupa Tineretului” și la Topo- 
loveni, predominante fiind întrece
rile de tenis de masă, găzduite de 
Clubul tineretului.

Ilie FEȚEANU-coresp.

CONSTANTA. întrecerile din ca
drul „Cupei Tineretului" au luat un 
start promițător în județul Con
stanța. în organizarea Consiliului 
județean al Organizației pionieri
lor și al inspectoratului școlar ju
dețean au început disputele sporti
ve în școlile orașului și comunelor, 
la săniuțe, tenis de masă, șah și 
patinaj- La aceste prime concursuri 
au participat peste 3 000 de școlari 
și tineri. Rezultate satisfăcătoare 
au fost înregistrate în comunele 
Ciocirlia, Poarta Albă, Mihaii Ko- 
gălniceanu, Ostrov, Școala genera
lă 5 și Liceul de Marină din Con
stanța.

Pe patinoarul municipiului, acti
vitatea este continuă. Sute de copii 
se întrec în aprige curse de pati
naj. Cei mai buni s-au dovedit 
Nicoleta Jurcă, Anca Rădulescu, 
Carmen Popa și Adrian Păunescu. 
învingătorilor li s-au oferit premii, 
diplome, cupe.

Astăzi după-amiază, ia Sala Palatului, 
are loc festivitatea de premiere 
a sportivilor care s-au distins prin 
performanțe de valoare deosebită

PRIMII 10 SPORTIVI ROMÂNI

Al ANULUI

Clasamentul a fost întocmit pe baza răspunsurilor citi
torilor la tradiționala anchetă a ziarului nostru. Am pri
mit 2 231 de scrisori. Punctajul acordat: locul I — 10p, 
locul II — 9 p, ...locul X — 1 punct. Prin adiționarea 
punctajelor, s-a ajuns la acest clasament final. In afara 
primilor 10, au mai primit punctaje aproximativ aiți 50 
de sportivi.

1. ILIE NĂSTASE Steaua — tenis 19 560 P
2. Ivan Patzaichin Dinamo —• canoe 13 541 P
3. Simion Cuțov Dinamo — box 7 790 P
4. Maria Alexandru Progresul; — tenis

de masă 7 613 P
5. Nicu Gingă Dinamo — lupte 7 515 P
6. Argentina Menis Dinamo — atletism 7 015 P
7. Virginia loan Rapid — atletism 6 555 P
8. Gh. Berceanu Steaua — lupte 6 364 P
9. Dan Grecu Dinamo — gimnastică 5 652 P

10. Doina Cojocaru „U" Timișoara — handbal 5194 P

Astăzi, de la ora 17,30, Sala Palatului găzdu
iește tradiționala festivitate de premiere a 
celor mai buni sportivi români ai anului 
1973, în anul care se va încheia peste cî- 

teva zile, mișcarea sportivă din țara noastră 
— miiitînd cu întreaga sa capacitate pentru în
deplinirea Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie— 2 martie a.c. cu privire Ia dezvol
tarea continuă a educației fizice și sportului — a 
obținut noi și importante succese în răspîndirea 
sportului în rîndurile maselor de oameni ai 
muncii, îndeosebi ale tineretului, în realizarea de 
performanțe superioare. Sportivii români au cu
cerit titluri de campioni mondiali și europeni, 
s-au clasat pe locuri de frunte Ia marile com
petiții de pe mapamond, au realizat valoroase 
performanțe, recorduri ce vor rămîne în istoria 
sportului. Pregătindu-se asiduu pentru Jocurile

Olimpice din 1976, ei au cucerit noi poziții în 
ierarhia numeroaselor discipline practicate în 
1 urnea sportului. Astăzi, pe cei mai buni dintre 
ei, pe cei care ne-au impresionat prin talent și 
pregătire, prin vigoare și ambiție, prin abnegație, 
îi vom sărbători în Sala Palatului. Le vor fi con
ferite premii, vor primi din nou aplauze cei ce 
au făcut ca sportul românesc să triumfe în ma
rile întreceri. Un spectacol sportiv-artistic, de
dicat de televiziune celor mai buni sportivi ai 
anului 1973, va completa atmosfera entuziastă spe
cifică tinereții, sportului.

Așadar, astăzi după-amiază îi vom putea din 
nou aplauda pe cei mai buni sportivi din fiecare 
disciplină, pe marii performeri, în frunte cu Ilie 
Năstase, care a sosit aseară și va fi prezent Ia 
sărbătorirea sportivilor.

LA BUZĂU, SPORTUL DEVINE, TOT MAI MULT
0 PASIUNE A TINERETULUI

Un asalt din finala sabrerilor...
Frunză (5—2), dar s-a... chinuit în 
asaltul cu ieșeanul Michere (5—3), 
care se anunță un viitor mare sti
list. Pop — copia lui Szantai și 
Rohonyi — a avut un asalt comod 
la Michere (5—1), dar a trebuit să 
forțeze în fața lui Frunză (5—4). 
Evident, dacă și Marin și Pop s-ar 
fi impus mai hotărît în fața ad-

Foto : Dragoș NEAGU
versarilor lor, poate că și trecerea 
în finală s-ar fi realizat cu mai 
puține emoții...

Semifinala cea mai echilibrată

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

SINT POSIBILE CREȘTERI SUBSTANȚIALE
In activitatea sportivă a elevilor oin dolj
Condiția primordială: toți profesorii de educație
fizică să se angajeze ferm în realizarea sarcinilor

și 
de 
un 
de

Recent, o brigadă a M.E.I. 
C.N.E.F.S., împreună cu factori 
răspundere locali, au efectuat 
control într-o serie de unități 
învățămînt de pe cuprinsul jude
țului Dolj, analizînd modul cum își 
desfășoară activitatea cadrele di
dactice de specialitate, toți cei 
chemați să transpună în viață pre
vederile Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie și instrucțiunile Ministerului 
Educației și învățămîntului, vizînd

îmbunătățirea procesului de educa
ție fizică și sport din școlile de 
toate gradele.
CINE ÎȘI AMENAJEAZA „CEA MAI 

FRUMOASA BAZA SPORTIVĂ?"
Este bine cunoscut, că fără o 

bază materială corespunzătoare, ori- 
cît de mare ar fi pasiunea cadrelor 
didactice și a elevilor, nu se pot 
realiza lucruri deosebite. Pornind 
de la acest adevăr, în întreg ju
dețul Dolj s-a trecut la amenajarea

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE PATINAJ ARTISTIC

unor baze sportive în aer liber, în 
majoritatea școlilor. Pentru stimu
larea acestei acțiuni, organele lo
cale au inițiat- chiar o întrecere 
pe care au dotat-o cu un trofeu, cu 
numeroase premii în material și 
echipament sportiv : „Cea mai fru
moasă bază sportivă". Ideea s-a 
dovedit foarte bună : în toate șco
lile doljene a început o muncă a- 
siduă pentru îmbogățirea zestrei 
sportive. Și se poate afirma 
prezent nu există școală în 
care să nu aibă un minim 
sar pentru buna desfășurare 
tivităților de educație fizică 
sport. în toate unitățile de învăță
mînt au apărut terenuri de baschet, 
volei, handbal, sectoare de atletism,

Paul IOVAN

că în 
Dolj, 
nece- 
a ac-

Și

DUPĂ PRIMA PROBĂ
V

( Continuare în pag. a 2-a)
»\\\\\\\\\\\\^^^ g: Sf --------------------- 2?

MIERCUREA C1UC, 19 (prin te
lefon). — Pe gheața patinoarului 
acoperit din localitate, au început 
miercuri dimineața întrecerile 
concursului internațional de pati
naj artistic pentru seniori. Spre 
regretul nostru, ca și mai ales al 
spectatorilor localnici, actuala edi
ție nu se ridică la valoarea și 
anvergura celor anterioare. Concu- 
renții pot fi numărați pe degete, 
iar numele mari lipsesc. Singura 
„stea" poate fi notată prin pre
zența campionului maghiar Laszlo 
Vajda — ocupantul locului 11 la 
ultimele campionate mondiale — 
care S-a situat în fruntea lotului 
de concurenți la proba masculină, 
după executarea figurilor impuse. 
De remarcat comportarea mulțu 
mitoare a reprezentantelor țării 
noastre în întrecerea feminină, 
unde campioana țârii Doina Mi- 
tricică. a împărțit locurile fruntașe 
la figurile de școală cu fosta cam
pioană, Elena Moiș. Foarte aproa-

acestea două, se situează tî- 
Gabriela Voica. Singura 

Ta-
pe de 
năra 
concurentă străină, sovietica 
tiana Mațkina, o patinatoare de 
13 ani, dovedește mult talent, dar 
are încă prea puțină experiență de 
concurs.

Iată clasamentele, după proba 
impusă. La băieți: 1. Ii. Vajda 
(Ungaria) 5—36,67 p; 2. M. Ion 
(România) 10—32,40 p; 3. I. Ivanov 
(R.S.F.S.R.) 15—30,60 . p ; 4. A.
Georgescu (România) 20—22,46 p. 
La fete: 1. Doina Mitricică (Ro
mânia) 5—35,00 p ; 2. Elena Moiș 
(România) 10—33,67 p; 3. Gabrie
la Voica (România) 18—30,54 p ; 
4. Tatiana Mașkina (R.S.F.S.R.) 
27—28,54 p : 5. Silvana Suciu 27,5— 
28,13 p ; 6. Cornelia Picu 32,5— 
27,74 p ; 7. Emilia Țibula 36—27,46 
p ; 8. Roxana Stănișor 31,5—27,42 
p ; 9. Michaela Paraschiva (toate 
România) 37,5—27,40 p.

Gh. ȘTEFANESCU

30
A

DIN

i

„ȘTAFETA 
DECEMBRIE**

UTECIȘTILOR
SECTORUL I

„Ștafeta 30 Decembrie" este 
acțiunea sportivă prin care 
uteciștii din întreprinderile, 
instituțiile și școlile sectoru
lui 1 întîmpină cea de a 26-a 
aniversare a Republicii. Iată 
traseul pe care îl vor par
curge schimburile ștafetei : 
Piața Palatului — Liceul Sa- 
doveanu — Cinema Volga — 
Școala generală nr. 4 — Ca
lea Victoriei — Școala spor
tivă nr. 1 — Sediul Comite
tului P.C.R. al sectorului 1. 
Acțiunea are loc astăzi înce- 
pînd de Ia ora 10.

I

I

Parolei cu dezvoltarea sa economică și 
sociplă, orașul Buzău cunoaște, an de an, 
un progres substanțial și în domeniul spor
tului. Numărul celor angrenați într-o activi
tate continuă (de performanță sau de masă) 
crește necontenit ; rezultatele urcă treptat 
ștacheta valorică, ajungînd la nivel repu

blican și chiar internațional ; baza materială se îmbunătățește substanțial și 
contribuie, nemijlocit, ca tineretul să practice in condiții tot mai bune sportu
rile preferate; munca de întărire a disciplinei și de educare a sportivilor devine 
o preocupare tot mai profundă din partea tuturor forurilor îndrituite să se 
ocupe de această însemnată latură a instruirii tineretului.

Activitatea sportivă buzoianâ, puternic stimulată de Hotârîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c. cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, cunoaște un avînt tot mai puternic, concretizat, 
de pildă, în intensificarea desfășurării competițiilor care îi angrenează pe per
formerii orașului și, mai cu seamă, in atingerea, de către unii sportivi, a unor 
rezultate nesperate cu cițiva ani în urmă.

Despre aceste succese, dar și despre unele neajunsuri care frînează, încă, 
ascendența sportului de performanță în Buzău, ne ocupăm, succint, în rîndu
rile de mai jos, referindu-ne, îndeosebi, la disciplinele cu' principală pondere 
în activitatea sportivă a orașului.

a ORAȘELOR
PREMISE SOLIDE PENTRU

REALIZAREA UNUI VERITABIL 
SALT VALORIC ÎN ATLETISM

Este drept, unele rezultate nu au 
lipsit nici pină acum. La concursul 
unităților școlare cu program de edu
cație fizică, Gheorghe Stelea a cuce
rit locul I la săritura in lungime 
(6,86 m), iar Georgeta Niță a ocupat 
locul secund la săritura în înălțime 
(1,59). Astfel de rezultate s-au ivit, 
însă, doar în mod sporadic .și nu au 
fost urmarea unei selecții și unei ac
tivități organizate în mod metodic, 
consecința eforturilor colective ale ce
lor care se ocupă de atletism (la dife
rite nivele) în orașul Buzău. Insufi
cienta preocupare pentru depistarea 
și Selectarea elementelor dotate, ca și 
a propagandei în acest scop, aportul 
slab al profesorilor de educație fizi
că din școlile generale, lipsa de cola
borare a acestora cu profesorii Scolii 
sportive și ai Liceului cu program de 
educație fizică, nesincronizarea planu
rilor de antrenament ale unităților 
locale cu calendarul competitions! 
central, iată numai citeva din moti
vele stagnării atletismului, scoase in 
evidență cu prilejul respectivei „mesa 
rotunde".

Se pare, Insă, că multe din con
statările negative vor rămîne de do
meniul trecutului. O serie de măsuri 
energice, unele dintre ele puse în 
practică din toamna acestui an, urmă
resc asigurarea bazei de masă a vi
itoarei activități de performanță prin- 
tr-o selecție cit mai cuprinzătoare și 
cît mai pretențioasă, întreprinsă pe 
cuprinsul întregului județ. Tr> acest 
sens, o largă acțiune a fost organiza
tă la începutul anului școlar, cind au 
tost testați aproape 30 900 de elevi la 
probele de alergări de viteză (30 m) 
și de fond (băieții 5 minute, fetele 3 
minute), pentasalt și detentă.

Po baza prelucrării rezultatelor a- 
cestor teste, în primăvară vor fi or
ganizate competiții pe clase și inter- 
clase, toata în scopul unei permanen
te selecții n celor mal dotate elemen
te, care să fie îndrumate către școlile 
cu profil de atletism. In acest scop, 
diriguitorii sportului buzoian între-

Lucru cert, atletismul buzoian bate 
pasul pe loc, și încă de multă vreme. 
Motiv’ pentru care tehnicieni competenți 
în domeniul atletismului (antrenori, 
profesori de educație fizică, reprezen
tanți ai Inspectoratului școlar, ai 
C.J.E.F.S. și ai rubricii de sport a 
ziarului „Viața Buzăului") au discu
tat, în cadrul unei „mese rotunde" 
situația actuală și măsurile ce pot fi 
luate pentru ca atletismul să intre în 
.drepturile cuvenite unui sport com
plet, de mare Utilitate pentru' dezvol
tarea fizică a tineretului, care oferă 
— și aici, la Buzău -jf- perspectiva 
realizării unor performanțe chiar la 
nivel internațional.

HANDBALUL, UN SPORT CU TRADIȚIE, ACTIVITATE BOGATĂ
DAR ÎNCĂ FĂRĂ... PERFORMANȚE• ••

intr-un meci euiținut, in divizia B, de C.S.M. Gloria BuzduUn nou gol înscrii de Sanda Ghlț*
Handbalul a-a aflat întotdeauna pe 

prim plan în orașul Buzău, deoarece, 
cu multi ani în urm», actualul antre
nor emerit Oprea Vlase și-a adus 
un energic șl pasionat aport la îndră- 
girea de către tineret a acestui Joc 
dinamic și bărbătesc. Un alt sportiv 
de seamă al țării, maestrul emerit 
Cornel Penu, a contribuit la renu- 
mele orașului Buzău ca un centru de 
seamă al handbalului românesc, în 
care jocul în 7 s-a bucurat și se 
bucură de mare popularitate. Tar a- 
cum, stindardul prețuirii handbalului 
de către buzoieni este purtat cu mîn- 
drie de Comisia județeană, a cărei

(Continuare in pag a 2-a)

Prezentară de D. STANCULESCU,
Fotografii realizate 

de C. STOICESCU-Buzău

(Continuare In pag. a t-a)

LOTURILE DE SENIORI PENTRU C. M. DE POPICE
După mal multe concursuri Inter

ne șl internaționale, care au con
stituit de flecare dată serioase ve
rificări, specialiștii federației au al
cătuit loturile reprezentative pentru 
ultima etapă a pregătirilor, efectua
te în vederea C. M. din anul viitor, 
în urma acestor competiții, s-a re
nunțat la serviciile unor jucătoare 
și jucători (care nu au dat randa
mentul scontat). în locul lor fiind 
promovați Băiașa Mitică, Margareta 
Bordei, Eva Litașl, Constantin Voicu, 
Grigore Marin și Ion Stefutz, tineri

sportivi ce s-au remarcat, atît în 
campionatul divizionar, cît șl In în- 
tilnlrlie Internaționale. Iată compo
nența celor două loturi:

FEMININ — Ana Petrescu, Florica 
Neguțoiu, Elena Trandafir, Cornelia 
Petrușcă, Mariana Constantin, Vasi- 
lica Pințea, Florica Filip, Elisabeta 
Szilaghi. Ana lanoși, Bălașa Mirică, 
Eva Citași, Margareta Bordei ; MAS
CULIN : P. Purje, I. Tlsmănaru, I. 
Băiaș, AI. Cătineanu, Gh. Silivestru, 
I. Bice, G. Marin, P. Branchi, Gh. 
Dumitrescu. I. Stefuțz, C. Voicu.

Selecționabim vor urma la clubu
rile șl asociațiile respective un pro
gram de instruire indicat de antre
norii Alexandru Andrei (f) șl Tiberiu 
Szemani (m), el urmlnd a fi con- 
vocațl la noi concursuri de verificare 
și probe de control. De asemenea, 
echipele naționale ale României vor 
susține în a doua decadă a lunii 
februarie o dublă întîlnire' cu selec
ționatele R. F. Germania, prin ca: - 
se deschide șirul meciurilor inter
naționale din anul viitor..
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•••Șl CHIAR DACA IARNA A VENIT MAI DEVREME
Am avut o toamnă bogată tn 

•oara și zile frumoase. Și, totuși, 
Iarna a venit mai devreme ca de 
obicei. In scurtă vreme vîntul, fri
gul și zăpada s-au instalat pretu
tindeni pe terenuri, piste de atle
tism, bazine de înot. Iar sportivii...

Bunii gospodari, nu s-au lăsat 
Insă amăgiți de splendidele zile ale 
toamnei și așa cum am aflat, din 
diferite colțuri ale țării — s-au 
ocupat din vreme de lăcașurile în 
care sportul trăiește 
Iernii. In dorința de 
tealizat în această 
tr-unul dip județele 
posit în Prahdva. Și, 
Statate :

ștranduluij s-a efectuat o nouă le
gătură cu conducta de apă a ora
șului ceea ce va permite umplerea 
bazinului tn patru ore ți nu 24 
cit era necesar ptnă acum. La unul 
din capetele clădirii ștrandului — 
de formă dreptunghiulară — in

prin sala bazinului. Și încă ceva: 
la intrarea fiecărui om sau grup, 
se deschidea ușa — care dădea di
rect afară — ți se răcea aerul din 
sală.

Ața că veți fi în curînd, poftiți 
la ștrandul acoperit din Cîmpina.

o supraetajare șl, după dota- 
cu tot ceea ce este necesar,

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI AI ANULUI
STABILIT! DE FEDERAȚII

și pe timpul 
a afla ce s-a 

direcție, în
tării, am po
iată cele con-

I,a 
Vară, 
este închis pentru unele amena
jări, 
întîlnit aici cîțiva muncitori și pe 
responsabilul bazei — Dumitru Du- 
lamă — bucuros că poate să ne 
dea „multe vești bune". Și astfel 
fii s-a comunicat faptul 
dtil nr. 2 din Cîmpina 
Schelei Băicoi, respectiv Â. S. Pe
trolistul — despre care 
nostru s-a scris în primăvară (aici 
condițiile de igienă lăsau de dorit) 
—- i se fac o serie de lucrări im- 
portante. în afara verificării și re
parării instalațiilor de apă (dușuri) 
și electricitate, 
de: instalarea 
mari eare vor
ți purificarea

Cîmpina, funcționa 
un ștrand acoperit.

încă din 
Aflînd că

ne-am dus să-1 vizităm. Am

că Ștran- 
apartinînd

în ziarul

merită să amintim 
a două aeroterme 
ajuta la încălzirea 

aerului din Incinta
fe

INIȚIATIVĂ ÎN TREI IPOSTAZE
• O rocadă organizatorică. 

Sala (neregulamentară) de jocuri 
a clubului Petrolul a fost ame
najată și dotată pentru a putea 
găzdui antrenamentele secțiilor 
de lupte și atletism (sărituri). 
Secția de haltere (care lucra 
într-o încăpere improprie sub 
tribuna stadionului) a putut fi 
mutată în sala unde se pregă
teau înainte luptătorii. Și, acum, 
toată lumea este mulțumită...

• Deci, se poate! O consfă
tuire între reprezentanți ai 
C.J.E.F.S., Inspectoratul școlar 
județean șl directori ai școlilor

generale și liceelor din județ a 
dus la o hotărîre : în sălile de 
gimnastică ale școlilor și liceelor 
— atunci cînd sînt libere — vor 
putea face antrenamente echipele 
divizionare de volei, baschet ș.a. 
ale diferitelor asociații sportive. 
Gazde bune (activitatea a și în
ceput) sînt : Liceele nr. 1 și 2 
din Ploiești, Școala sportivă — 
Ploiești, Grupul școlar de chi
mic ș.a.

• Gata de drum, sala de 
sport din Cîmpina. Aici tenisul 
de masă, luptele, boxul și bas
chetul trăiesc intens și pe timpul 
sezonului rece.

curs de construcție o anexă deo
sebit de importantă. Este de fapt 
un hol de intrare din care se va 
ajunge direct Ia cabinele garde
robei, aflate lingă bazin. Pînă 
cum sportivii treceau îmbrăcați 
stradă — în drum spre cabine

a- 
de

Nu putem încheia 
marca că darea în 
tuia este oarecum 
cauza ritmului lent în care se lu
crează. Bine ar fi, dacă acestei clă
diri i s-ar mai tencui și exteriorul 
— aflat la roșu în

NOTĂ

Pentru atletism, luna decembrie 
tiu este o perioadă tocmai specta
culoasă. Marii performeri pregătesc 
performanțele viitorului sezon în 
aer liber sau pe a’celea ale con
cursurilor indoor, programate — 
cele tari — în februarie și martie. 
Decembrie este luna concursurilor, 
adresate juniorilor și copiilor, mulți 
dintte ei începători.

Cum organizăm aceste competiții 
a căror principală menire ar tre
bui să fie cîștigarea celor care fac 
primii pași în atletism ?

Zilele trecute, mai mulți antre
nori bucureșteni s-au plîns de fe
lul în care comisia municipală de 
atletism a tratat un asemenea con
curs. Este vorba de „Cupa Viito
rul" desfășurată recent, competiție 
pe etape, deschisă tuturor catego
riilor de copii și juniori din Capi
tală.

Organizatorii — clubul Viitorul 
— cărora le adresăm felicitări, 
(puține sînt cluburile care mani
festă asemenea inițiative) — au 
declarat concursul deschis, la el 
puțind deci participa toți cei ce se 
încadrau în limitele de vîrstă. Se 
urmărea, de altfel, angrenarea 
unui număr cit mai larg de mici 
atleți.

$i au venit la sală numeroși 
copii, foarte mulți însoțiți de pă
rinți. Și cum au venit așa au ple
cat, pentru că, în fața unei aseme
nea mulțimi cei chemați să asigu
re buna desfășurare a concursului 
au hotărit să limiteze numărul de 
înscrieri la fiecare probă. Clubul 
gazdă a vrut să înscrie 11 copii la 
săritura în lungime. Nu, au spus 
arbitrii, aveți dreptul doar la 10! 
La Școala Sportivă de atletism 
funcționează 28 de cadre didactice. 
Și, totuși, după hotărîrea arbitri
lor. Șc. Sp. A nu a putut prezenta, 
la 50 m, de pildă, mai mult de 15 
atleți. Motivul invocat, cu tot ar-

bitrariul său, a căzut ți el — „sînt 
prea mulți copii, concursul va du
ra prea mult“ — deoarece. așa 
cum ne spuneau profesorii cu care 
am stat de vorbă, concursul a du
rat mai mult în aceste condiții, 
pînă cînd copiii au fost aranjați pe 
cluburi.

Pentru a fi... consecvent, corpul 
de oficiali a căzut șt în cealaltă 
extremă. Proba de sărituri cu pră
jina nu s-a disputat întrucît nu 
au fost prezenți 6 concurenți... 
(Există, insă, vreun concurs intern, 
cu excepția campionatelor republi
cane — nu toate! — 
pot aduna 6 săritori 
Procedînd precum cei 
nedisputarea săriturii 
„îngropăm" cu totul această pro
bă și așa destul de anemică...)

Desigur, reuniunile de copii și 
juniori sînt mai puțin spectaculoa
se, din punct de vedere al perfor
manțelor. Să nu facem însă con
fuzii, să nu băgăm în aceeași oală 
toate categoriile de concursuri at
letice. Copiii au venit la sală să 
concureze, părinții au venit să-și 
vadă odraslele. Nu e păcat să le 
refuzăm acest drept — pe motivul 
că sînt prea mulți (!?!) — pentru 
a pleca cît mai repede acasă, să 
prindem „albumul duminical" ? 
CREDEȚI CĂ CEI FRUSTRAȚI 
ACUM DE DREPTUL LA ÎNTRE
CERE VOR 
ODATĂ PE
TISM.

tn 
cu 
ce 
cu

care se 
prăjina ? 
au decis 
prăjina,

MAI CĂLCA VRE- 
O PISTĂ DE ATLE-

Vladimir MORARU

F.S. Sugerăm celor în drept fo
losirea, in special la acest gen de 
concursuri, a studenților de la 
I.E.F.S cu specializare atletism, 
între altele, ei i-ar putea ajuta pe 
micuții concurenți cu sfaturi, de 
care aceștia au atîta nevoie...

sm

însă fără a re- 
folosință a aces- 

întîrziată din

prezent.

discutat cu 
Prahova, 
„Ștrandul

La Ploiești am 
cretarul C.J.E.F.S. 
Mircea Cojocarii : 
Cîmpina, ne-a spus dînsul, nu 
singurul din județ la care s-a 
treprins ceva pentru sezonul rece. 
Iată, mai sînt și alte săli despre 
care putem spune că s-au... schim
bat mult la față". Si ne-a condus 
apoi spre... următoarele constatări :

Frumoasei săli de sport din Si
naia — aparținînd Uzinei Mecanice, 
respectiv A. S. Carpați — i s-a fă-

șe

cut 
rea 
în încăperea de la etaj s-a dat în 
folosință o excelentă sală de lupte 
în care se pot desfășura și compe
tiții oficiale. Sînt în curs lucrări de 
prelungire a sălii de gimnastică a 
clubului Petrolul din Ploiești. Ast
fel interiorul a crescut cu 5 m. și 
aici s-a putut amenaja o groapă 
de sărituri. Lucrări intense la 
pista existentă sub tribuna a doua 
a stadionului Petrolul din Ploiești. 
Pista de atletism va avea 80 m 
lungime și prin unele amenajări 
aici se vor putea face antrena
mente și la cursele de garduri. In 
plus, îmbunătățiri în ceea ce pri
vește încălzirea și iluminarea. Un 
regret : lucrările nu se vor ter
mina curînd, așa că atleții vor lu
cra aici încă din această iarnă... 
dar nu în cele mai bune condiții.

Aflați intr-un județ căutat pe 
timpul iernii pentru practicarea 
sporturilor specifice, ne-am intere
sat, firesc, de stadiul pregătirilor 
pentru sezonul de bob și schi.

In ceea ce privește bob-ul, tre
buie să arătăm mai întîi Că în a- 
ceastă toamnă, la începutul lunii 
septembrie, s-a terminat și dat în 
funcție la Sinaia 0 pistă de beton 
— 50 m lungime — pentru lansa
rea boburilor (este vorba despre 
antrenamente pe uscat, cu boburi 
pe rotile). Este pregătită și vechea 
pîrtie de bob (1200 tn). Lucrările 
de reamenajare au început încă din 
vară, în prezent fiind terminat și 
ultimul viraj. Un amănunt: cabana, 
de la plecare, acum renovată, nu 
mai este singura de pe pîrtie. La 
capătul de jos — sosire — a fost 
construită încă una.

în ceea ce privește celălalt 
sport, schiul, menționăm repararea 
poligonului de biatlon de la Sinaia ; 
finisarea pîrtiei de schi de la Cota 
1400 ; revizuirea și remăsurarea 
traseelor de schi fond de la Sinaia, 
Bușteni și Azuga.

Modesto FERRARINI
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AEROMODELISM
Hints — Voința Tg. Mureș 
Silex — Gat metan Mediaș 
Popa — Politehnica București

Oft®
Carol
Aurel . _________
Ladislau Porcolab — Voința Tg. Mureș 
Crîngu Popa — Avia București
Ștefan Purice — Grivița Roșie București 
Aurel Ungureanu — Zimbru Suceava 
Octavian Chirică — Cutezătorii iași
Eugen Pop — Tehnofrig Cluj
A. Csomo și Gh. Csomo — Piastica Oradea

BASCHET

10. Anton Ncagoe — Dinamo București 
Georg® Negoescu —• Steaua

HALTERE ȘI CULTURISM
Ion Hortopan — Olimpia București 
Spiridon Herghelegiu — C.S.M. Cluj 
Vasile Daniel — Steaua 
Gheorghe Mîinea — Rapid 
Vasile Deac — Steaua 
Aurel Miuț — Rapid 
Marian Grigoraș — Petrolul Ploiești 
Vasile lancu — Steaua

9. Constantin Dumitru — Steaua
10. Gheorghe Bercea — $. N. Constanța

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

Titus Tarău — Steaua
Gheorghe Oczelalc — Steaua
Suzana Szcbados — Politehnica București
Gheorghe Novac — Dinamo București ; 
Ecaterina Savu — Politehnica București
Angelica Tita — I.E.F.S.
Ileana Gugiu — Rapid
Vasile Popa — Dinamo București
Gabriela Ciocan — Politehnica București
Costel Cernat Steaua

CANOTAJ - YACHTING
Ilie Oanță și Dumitru Grumetescu —• Dinamo 
București
Elisabeta Lazăr — U. T. Arad
Maria Mîcșa — C.F.R. Timișoara
Teodora Boicu — C.N.U. București
Marioara Singiorzan — C.N.U. București
Petre Ceapura și Ștefan Tudor — Dinamo 
București
Cornelia Neacșu — Metalul București 
Cristei Wiener — Voința București
Ecaterina Trancioveanu și Viorica Linctiru —■ 
Voința București
Filigonia Toll — C.F.R. Timișoara

CICLISM
Vasile Teodor — Dinamo București 
Ștefan Laibner — Dinamo București 
Vasile Selejan — Dinamo București 
Marian Ferfelea — Steaua
Petre Dolofan — Steaua 
Castel Cirjă —- Dinamo București 
Nicolae Gavrilă — Steaua 
Mircea Ramașcanu •— Dinamo 
Ion Cernea — Olimpia București

LA BUZĂU, SPORTUL DEVINE, TOT
HANDBALUL, UN SPORT CU IRADIȚIE, ACTIVITATE BOGATA

(Urmare din pag. 1)

activitate este deosebit de bogată ți 
de rodnică.

Președintele secției, Titus Stoian, 
fost jucător, un susținător harnic și 
inimos al handbalului, și vicepreșe
dintele secției, apreciatul arbitru in
ternațional Constantin Căpățînă, au 
izbutit să facă în așa fel incit hand
balul să aibă activitate aproape per
manentă in cele 12 luni ale anului, 
iar sistemul cumpetițional să cuprin
dă copii de la 7 ani, pînă la seniori. 
Așa de pildă, elevilor ciaselor I—IV 
le este rezervată „Cupa micului hand
balist" (eu etapă finală pe județ). La 
ultima ediție au luat parte 14 echipe, 
întrecerile fiind cîstigate de echipa 
Școlii generale nr. 8 Buzău Ia băieți 
și de cea a Școlii generale nr. 1 
Rimnicu Sărat la fete. Elevii clase
lor V—VII și-au disputat, de curind, 
întîietatea, în cadrul „Festivalului 
handbalului pionieresc". Au participat 
peste 100 de echipe din județ (din 
Buzău 12). iar pe primele locuri s-au 
clasat Școala generală nr. 8 Buzău 
la fete și Școala generală Vîlccle la 
băieți. Dar' iată și celelalte competi
ții : pentru elevii claselor Vili—IX : 
„Concursul juniorilor 11“ (finala pe 
județ a fost cucerită de echipele Șco
lii sportive Buzău, atît la băieți cit 
și la fete); pentru elevii claselor 
X—XII. campionatul Județean (sistem 
divizie), cu participarea echipelor din 
Buzău, Rimnicu Sărat și a repre
zentantelor unor licee din mediul ru
ral, cum sînt Pătîrlagelc, Pogoanele 
și Beceni (la încheierea turului, con
duc Școala sportivă Buzău — la bă
ieți, Școala sportivă Buzău în seria

I și Școala sportivă Rimnicu Sărat în 
seria a II-a — la fete); pentru se
niori: campionatul județean cîștigat 
de A S. Zahărul Buzău, Iar In 
timpul iernii, „Cupa Buzăului" cu 
participarea selecționatelor feminine 
cin Buzău, Iași, Ploiești, Călărași și 
Rimnicu Sărat și a celor masculine 
din Ploiești, Călărași, lăți șl Buzău ; 
pentru neligitimați:' Spartachiadă sin
dicală, cu etapă finală pe județ.

De la 7 ianuarie și pînă în prezent 
pe cuprinsul județului s-au desfășu
rat sute și sute de meciuri !

în sfîrșit, nu pot fi omise niei suc
cesele Comisiei de arbitri condusă de 
arbitrul internațional Constantin Că
pățînă. Sa poate spune că s-a format 
o adevărată școală buzoisnă a arbi
trilor de valoare, în momentul de 
față activînd, din acest oraș, un vi
itor arbitru internațional (profesorul 
de educație fizică Traian Ene) și 11 
arbitri divizionari A, printre care Ion 
Curteanu (maistru la Uzina de utilaj 
chimic), Constantin Suditu (învățător

la Vadul Pașii). Constantin Dumitres
cu (învățător în comuna Nehoiu) etc. 
Pe bună dreptate federația de spe
cialitate apreciază comisia arbitrilor 
din Buzău drept fruntașă pe țară.

Toate aceste realizări nu sint, însă, 
completate și de obținerea unor per
formanțe pe măsura posibilităților. în 
ciuda unei activități competițlonale 
intense, a unei baze materiale remar
cabile, prezenței în județ a 11 pro
fesori de educație fizică cu specializa
rea handbal, Buzăul nu are decît o 
reprezentantă in campionatele divizio
nare. Este vorba de echipa feminină 
C.S.M. Gloria Buzău (antrenată de 
prof. Ion Balea) care activează în 
divizia B ți candidează la promova
rea în prima categorie a țării.

Să fie vorba de Insuficiențe în pro
cesul instructiv-educativ sau, mal 
degrabă, de răspîndirea forțelor în 
mai multe unități, în loc să fie alcă
tuită o selecționată puternică, în sta
re să reprezinte cu cinste orașul ?

JUDO
— Dinamo București
— Dinâmo Brașov
— Agronomia Timișoara 
Dinamo București

Universitatea București

1. Laiăr Moldovan
2. Mircea Notopol
3. Tiberiu Solomon
4. Ionel Lazăr —
5. Dumitru Alexandru _______
6. Cornel Roman — Dinamo București
7. Laszlo Ferentz — Șc. sp. Miercurea Ciuc
8. Ioan Herman — Politehnica București
9. lacob Codrea — Dinamo București 

Gheorghe Dumbravă — I.E.F.S.

PATINAJ VITEZĂ
10.

Vasile Coroș — Dinamo Brașov 
Gheorghe Pop — Dinamo Brașov 
Maria Tașnadi — Ș. C. Harghita
Victor Sotirescu — Dinamo București 
Adrian Ciobanu — Agronomia Cluj
Liana Cardaț — Mureșul Tg. Mureș
Gheorghe Dumitrescu — Constructorul București 
Eva Szigeti — Șc. sp. Miercurea Ciuc
Ț__ 17 "____ Ș. C. Harghita
Eugen Imecs — Dinamo București

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6-
9. Dan Lăzărescu 

10.

RACHETOMODELISM
Valerian Constantinescu — Chimia Buzău 
Brutus Bocanicîu — Sanitarul Deva 
Elena Balo — Voința Deva 
losif Kokosy — Sanitarul Deva
Ion N. Radu — Astronautica Tîrgoviște 
losif Varga — Voința Deva

Zimbru Suceava

f.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Aurel Ungureanu
8. Ladislau Balo — Voința Deva
9. Silvestru Morariu — Zimbru Suceava

10. Dan Cotoară — Voința Sibiu

MAI MULT, O PASIUNE

PREMISE SOLIDE
(Urmare din pag. 1)

prind o activitate febrilă pentru ca 
Ia Liceul cu program de educație fi- 
fiză să fie amenajat un internat spe-

SlNT POSIBILE CREȘTERI SUBSTANȚIALE
9

(Urmare din pag. 1)

au fost improvizate, în clase, pe 
perioada de iarnă, săli de gimnas
tică. O încununare a eforturilor ce 
6-au făcut pentru dobindirea unei 
baze materiale o reprezintă cele în
făptuite la Școala generală nr. 2 
din Craiova : aici s-an construit, prin 
muncă patriotică și cu minime in
vestiții, o sală de gimnastică și un 
bazin de înot. Așadar, acolo unde 
există preocupare se pot crea și 
condiții pentru buna desfășurare a 
activității sportive. Baze bine do
tate am întîlnit — de asemenea — 
la Școala generală din Amărăștii 
de Jos, Grupul școlar Electropu- 
tere, liceele „Nicolae Titulescu" și 
„Frații Buzești" din Craiova, Școala 
generală din Coșoveni și multe 
flit f>lp,

Nu putem avea decît cuvinte de 
laudă despre profesori ca Ion Flo- 
ricel (Șc. gen. Amărăștii de Jos) 
care cu resurse locale și-a dotat 
sala de gimnastică cu saltele, apa
rate pentru sărituri, alte materiale 
ajutătoare. Evidențieri merită și 
profesorii Viorel Dobre (Liceul N. 
Titulescu) și Constantin Bnliga (Șc. 
gen. 2 Craiova), care depun o muncă 
susținută pentru înzestrarea școli
lor în Care lucrează.

Desigur, multe dintre realizările 
enumerate nu s-ar fi putut înfăp
tui dacă directorii unităților de în- 
vățâmînt nu s-ar fi preocupat per
sonal de îmbunătățirea activității 
sportive. Prezența lor permanentă 
la activitățile sportive ale elevilor, 
sprijinul material și moral ce 1-ău 
acordat au constituit un imbold 
pentru cadrele didactice de specia
litate. Exemple în această direcție : 
Silvestru Morarn (Liceul „Frații 
Buzești"), Constantin Ștefan (Sc. 
gen. Coșoveni). N’cuiac Băjan - (Șc. 
gen. 2 din Craiova), I. Goșa (Liceul 
N. Titulescu) ș.a.

Dar, totodată, brigada a consta
tat că unii profesori controlați s-au 
prezentat la lecții" nepregătiți, nu 
au demonstrat cunoștințele minime 
necesare. De pildă, prof. Ion Simni- 
ceanu, de la Liceul industrial ener
getic din Craiova, prof. Ion Epu- 
reanu (Liceul N. Titulescu) și prof. 
Dumitru Dinu de la Școala gene
rală din Amărăștii de Sus. Ultimul, 
nici nu se afla la ore, iar direc
torul școlii nu știa unde este !...

Ciudată este situația celor două 
cadre didactice de la liceele craio- 
vene sus amintite : Ion Simniceanu 
— absolvent al I.E.F.S. (cursul fără 
frecvență), a fost găsit predînd lec
ții sub nivelul cerințelor, la fel ca 
și Ion Epureanu. Aportul unor a- 
semenea „spcialiști“ la unități cu 
veche tradiție sportivă este cu to
tul nesemnificativ. Sugerăm Inspec
toratului școlar județean să tran
sfere în aceste posturi cadre di
dactice corespunzătoare, cu o bună 
calificare.

SUB

per- 
din

PROFESOR?... DOAR CU NUMELE I ?
în general, în județul Dolj, am 

remarcat un interes major din 
partea cadrelor didactice de spe
cialitate pentru îndeplinirea în mod 
corespunzător a sarcinilor ce Ie 
revin în cadrul procesului de în- 
vățămînt.

UNITĂȚILE DE PROFIL: BiNE ÎNCA
DRATE; DAR CU REZULTATE

POSIBILITĂȚI !
în ansamblul măsurilor de 

fecționare a învățămîntului
țara noastră, o atenție deosebită 
se acordă sistemului unităților șco
lare cu profil sportiv. în ceea ce 
privește activitatea desfășurată în 
școlile din Craiova sînt de semna
lat unele rezultate bune. Contri
buția lori la activitatea sportivă de 
performanță s-a făcut remarcată 
prin prezența unor elemente de pri
ma mînă în sportul național și in
ternațional : Argentina Menis, Vir
ginia Bonci-Ioan ș.a.. 15 sportivi de 
la școlile sportive nr. 1 și 2 fac 
parte din loturile republicane, iar 
33 au fost transferați în anul spor
tiv 19.72—1973. la diverse cluburi. 
Totuși, dacă raportăm rezultatele 
obținute Ia numărul elevilor, al 
grupelor de performanță, al cadre
lor didactice și ai fondurilor inves
tite. vom constata că rezultatele 
sînt nesntisfăcătoare. Performanțele 
înregistrate de elevii acestor școli 
sînt de valoare redusă pe plan na
țional și internațional.

DEMARAJ LENT ÎN APLICAREA NOI
LOR NORME

Unul din obiectivele brigăzii a 
fost și urmărirea modului cum sînt 
aplicate în practică noile instruc
țiuni ale M.E.I. in legătură cu nor
mele, haremurile ce trebuie să fie 
îndeplinite de școlari la lecțiile de 
educație fizică. Din păcate, consta
tările nu sînt îmbucurătoare. Doar 
cîteva cazuri de excepție. La Școala 
generală din comuna Coșoveni, prof. 
Victoria Antoci a demonstrat că 
munca anterioară a fost bine orien
tată. Dovadă, elevii școlii au obți
nut note numai de 9 și 10 la pri
mele testări la care au fost supuși. 
Un exemplu similar l-a oferit și 
prof. Silvia Goanță, de la Grupul 
școlar 
mai fi 
cazuri 
sista, 
negative. La Grupul școlar 
putere, 
anului 
nota 6 
supuși.
ciență a muncii profesorilor de e- 
ducație fizică. Așa cum ș-a Con
statat la Școala generală din co
muna Leu (prof. Maria Bîrtan) și 
Ia multe altele.

Ce reiese de aici ? Că profesorii 
ds specialitate 
n-au ajuns, 
înțeleagă că 
ale M.E.I. au 
de a asigura 
lare o pregătire fizică și sportivă 
cit mai aproape de nivelul cerințe
lor, respectîndn-se principiile unei 
munci continue, devotate, conștiente. 
Or. pînă acum s-a constatat că 
numai 2o% dintre cadrele didactice 
de specialitate’ au inițiat testări în 
spiritul instrucțiunilor. Deci, un de- 
nw'laj inadmisibil de lent.

Enumerînd. în rîndurile de față, 
mai mult deficiențele nu trebuie 
să se înțeleagă că în județul Dolj 
nu există preocupare pentru sport. 
Dimpotrivă. Dar. am făcut aceasta 
cu convingerea că analizarea 
surilor va determina luarea 
măsuri care să impulsioneze 
vitatea de educație fizică, să 
gure sportului școlar din Dolj o 
permanentă dezvoltare.

Sare Gheorghe Stelea. o speranța 
a atletismului

z I

cial, care să asigure găzduirea elevi- 
lor-atleți depistați pe teritoriul jude
țului. Tn felul acesta, pe lingă școlile 
generale nr. 1 (prof. Emil Grozavu), 
5 (prof. Angela Airinei), 2 (prof. Du
mitru Bughici) și 11 (prof. Niculae 
Dumitrașcu), de obicei pepiniere ale 
orașului, aria de selecție se va mări 
în mod considerabil si, prin aceasta, 
posibilitățile de triere a viitorilor 
atleți de performanță

în sfîrșit, de importanță majoră, 
capitolul bazei materiale va înregis
tra și el îmbunătățiri substanțiale. 
Astfel. C.J.E.F.S. și Inspectoratul șco
lar județean, asociațiile sportive, au 
prevăzut pentru anul 1974 investiții 
însemnate pentru completarea mate
rialului și echipamentului necesar 
aileților. ca și pentru sporirea numă
rului pistelor și spațiilor de sărituri 
și aruncări. Firește, o importantă con
tribuție vor avea miile de ore de 
muncă patriotică pe eare elevii din 
Buzău (și mulți dintre părinții aces
tora) s-au angajat să le efectueze în 
scopul dezvoltării bazei materiale a 
sportului din Buzău.

Iată doar cîteva aspecte surprinse 
de „masa rotundă". Aspecte care 
creează certitudinea că atletismul bu
zoian se află pe drumul cel bun și 
că. peste puțină vreme va sprinta cu 
energie, spre dezvoltarea sa pe bază 
de mase, spre performanță.

Rugbyul, o pasiune a tineretului buzoian.

RUGBYUL REDIVIVUS !

comercial din Craiova. Vor 
bineînțeles și alte asemenea 

de muncă rodnică. Vom in- 
însă, asupra unor exemple 

Electro- 
elevi ai 
obținut 
au fost 

de inefi-

de pildă, din 22 de 
II, numai UNUL a 
la testarea la care
Iată o dovadă

din județul Dolj 
în totalitatea lor. să 
recentele instrucțiuni 
izvorit din necesitatea 
întregii populații șco-

lip- 
u nor 
acti- 
asi-

/
• Cornel Popovlci, Crlstinel Romanes- 

cu, Mlrcea Dinu. Tamara Savu, Simona 
Petrescu. Maria Sintloan. Camelia Fili- 
mon, iată doar cițiva din jucătorii și 
și jucătoarele de tenis de masă, campi
oni balcanici sau republicani de juni
ori, componenți ai loturilor naționale. 
Calitatea selecției, volumul muncii de- 
puse și pasiunea profesorilor-antrenorl 
(Emil Băcioiu și Lucian Teodorescu) au 

cele mai frumoase 
de masă a Școlii

necunoscută în o- 
acum pași de gi-

dus la roade dintre 
în secția de tenis 
sportive Buzău.

© Cîndva aproape 
raș, gimnastica face 
gant datorită preocupării intense exis
tente la Școala sportivă. Pasiunea ma
nifestată pentru acest sport de direc
toarea școlii, prof. Camelia Ionescu, și 
de profesorii Ștefan Popescu și Ion Mă- 
nescu, ca și condițiile materiale create 
(printre altele, o splendidă sală utilată 
cu toate cele necesare) oferă și pe mai 
departe premise pentru răspîndirea gim
nasticii în rîndul elevilor, pentru ridica
rea valorii acestora la cel mai înalt 
nivel.
• Sporturile tehnico-aplicative se bu

cură de mare prețuire în orașul Buzău. 
Secția de la A. S. Chimia a cucerit în 
anul 1973 18 medalii (dintre care 6 de 
aur) Ia campionatele republicane de a- 
erom.ode.lism. Un aport deosebit îl adu
ce antrenorul Valerian Constantinescu, 
maestru al sportului. Alte performanțe : 
Clubul județean de radioamatorism. — 
locul I pe echipe la C. LÎ. (vînătoare de 
vulpi) de seniori și juniori ; A. S. Șoi
mii — 3 recorduri naționale și 1 record 
mondial egalat la pârașutsm ; Casa pio
nierilor — locuri fruntașe Ia concursu
rile pionierești de tnodelism și radio
amatorism.
• Actualmente, județul Buzău are

4 943 de sportivi legitimați (din păcate, 
doar ‘ ‘
două 
F. C. 
profil 
gram 
rală nr. 11 cu program de educație fi
zică ; 21 de sportivi sînt în loturile re
publicane ; doi sportivi (Valerian Con
stantinescu la rachetomodelism șl Ion 
Guzu Ia aeromodelism) au îndeplinit 
norma de maestru âl sportului.

719 fete). 126 asociații sportive, 
cluburi sportive (C.S.M. Gloria și 
Gloria) și trei unități școlare eu 
(Școala sportivă. Liceul cu pro- 
de educație fizică și Școala gene-

Cîndva, cu ani tn urmă, stadio
nul Buzăului era frămîntat de gră
mezile rugbyștilor. Apoi, sportul cu 
balonul oval a pierdut, treptat, te
ren, devenind în eele din urmă a- 
proape necunoscut tinerilor buzo- 
ieni. Doar amintirile îi mai legau 
de zilele cînd voinicii se avîntau 
cu bărbăție în apriga încleștare a 
acestui sport.

în anul 1972, însă, cîțiva entu
ziaști s-au făcut luntre și punte 
pentru a reînvia activitatea rug- 
byului pe meleagurile Buzăului. în 
toamnă, intențiile au fost concre
tizate prin înființarea secției de 
rugby la asociația sportivă Con
structorul. Mai mult Chiar, în pri
măvara lui '7.3, ținînd seama de 
tradiția centrului, de 
tului și promisiunile 
conducerii asociației, 
acceptat ca echipa A.

valoarea lo- 
solemne ale 
Federația a 
S., Construc-

IN NUMAI DOI ANI,
PERFORMANȚE CÎT ÎN 10!

Neîndoielnic, seeps de lupte libere și 
greco-romane a Clubului sportiv muni
cipal Gloria este cea mat ținură unitate 
de performanță a orașului Buzău, de
oarece a fost înființată abia cu doi ani 
in urmă Dar. acest lucru nu l-a împie
dicat pe cei doi antrenori (Ștefan Isfa. 
che la libere, Gheorghe Gogu la greco- 
romane) să obțină- citeva performanțe 
remarcabile, printre care notăm, la li
bere : Vasile Stănescu (elev la Liceul 
de mecanici agricoli) — nominalizat in 
lotul republican de juniori (cat. 52 Sg.), 
locul 1 la concursul republican de toam
nă (la Brăila), locul II la campionatul 
republican al juniorilor, locul V la cam
pionatul republican de tineret (Vasile 
Stănescu are doar 15 ani 1) : Mihai ăla- 
nole (48 kg. 16 ani) — Jocul II la cam
pionatele republicane de juniori, locul 
II la campionatele republicane școlare, 
component al ' lotului speranțelor olim
pice. clasat pe locul 5 la competiția in
ternațională rezervată speranțelor olim
pice (Ulan Bator), locul I Ia concursul 
renubllcan de toamnă : Vasile Teodor 
(56 kg, 16 ani — elev la Școala profe
sională de sirmă) — locul III la cam-

pionateie republicane de 
concursul republican de 
greco-romane : echipa C.S.M. 
Buzău a promovat în divizia A ; N'icolao 
Lupu (57 kg., 19 ani, mecanic Ia Depoul 
C.F.R.) — locul 1 la concursul republi
can de toamnă ; ~ -__
kg., 18 ani, elev la Liceul agricol) — 
locui II, în 1972. la campionatul repu
blican de juniori.

In sfîrșit, se mal cuvine a fi amintită 
performanta echipei concurenților de la 
libere care participînd la concursul re
publican de toamnă, s-a clasat pe locul 
secund (după Școala sportivă Odorhei). 
țntrecînd centre de mult consacrate, din 
București, Brașov, Lugoj ș. a.

Explicația acestor rezultate valoroase ? 
Am aflat-o vfizînd, în sala de sport a 
Liceului de chimie, peste 50 de eonii 
și juniori antrenîndu-se cu hărnicie, an) 
aflat-o în pasiunea și capacitatea pro
fesională a celor doi antrenori, neobo
siți în activitatea de depistare șl se
lecție a copiilor șl juniorilor pricepu(i 
și migăloși în munca de cizelare a ta
lentelor. >

Ceca ce se desprinde în mod evident, este faptul că 
ia Btreoti, sportul se bucură de multă prețuire ți aten
ție. Forurile diriguitoare se preocupă intens ți în mod or- 
ganirnt pentru ca activitatea de depistare, selecție și 
instruire a tinerelor talente, procesul de antrenament a! 
performerilor și desfășurarea competițiilor să aibă cele 
mai bune condiții.

Dar, nu este mai puțin adevărat că întreaga muncă 
poate fi îmbunătățită, de pildă în sensul unei mai pro
funde preocupări pentru formarea unor selecționate lo-

juniori și ia 
toamnă : la 

Gloria

Iulian Vasilescu (60

torul Buzău să participe la retu
rul diviziei B, urmînd să susțină 
toate meciurile în deplasare. A fost, 
putem spune, o perioadă de su
dare a colectivului, de călire a for
mației, în condiții deosebit de di
ficile.

In toamna acestui an, rugbyul 
buzoian și-a reintrat complet în 
drepturile de divizionară B și as
piră, cu toată seriozitatea și cu 
multe șanse, la promovarea în pri
mul campionat al țării. în turul 
diviziei B, Constructorul nu a cu
noscut înfrîngerea, ba chiar a rea
lizat cîteva scoruri care vorbesc de 
la sine despre valoarea „15“-lui: 
47—3 cu C.S.M. Iași, 16—0 cu Mi
nerul Gura Humorului, 22—6 cu 
Agronomia Iași.

Antrenorii Cristache Mitre* și 
Grigore Aman nu se mulțumesc, 
însă, cu nivelul actual al forma
ției. în aceste zile, în care iarna 
și-a intrat pe deplin în. drepturi, 
rughyștii Constructorului insistă, 
prin antrenamente dure și uneori 
chiar istovitoare, asupra Consolidă
rii pregătirii. Pentru că, în campio
natul de rugby (ca și lă alte spor
turi), „bobocii" se numără... primă
vara, cînd se hotărăște cine va avea 
cinstea de a evolua în prima di
vizie a țării. Or, maestrul sportu
lui Alexandru Ionescu (fostul titu
lar al echipei Steaua), internațio
nalul Alexandru Ceaușu. Alexan
dra Gal, frații Căinaru, Sorin 
Sandu și ceilalți rugbyști de la 
A. S. Constructorul Buzău sînt ho- 
tărîți ca, în toamna anului viitor, 
să-și facă apariția în divizia A, 
alături de fruntașele acestui sport 
din țara noastră.

Ținînd seama de succesele reali
zate într-un răstimp scurt, dar și 
de preocupările intense din aceste 
luni de iarnă, credem că teiul iu
bitorilor rugbyului din Buzău va 
fi realizat și în toamna lui ’74 
A. S. Constructorul va înfrunta pe 
Steaua, Grivița Roșie, pe studenții 

....... i și dinamoviștii bucu- 
toți așii acestui joc 

poate chiar -cu succes.

timișoreni 
reșteni, pe 
sportiv. Și

cale, capabile să | " .
cane divitionare, sau pentru sporirea exigenței in trie.-eo 
sportivilor de talent si pregătirea acestora, în scopul 
atingerii celei mai înalte cote valorice, deci pentru a 
putea face parte din reprezentativele țării. Deiigur oces 
ten sînt doar două aspecte, dar ovem convingerea că 
multe alte probleme stau în centrul preocupărilor 
C.J.E.F.S. și ale celorlalte organisme care conduc sportul 
buzoian și că. la viitoarea vizită, vom constata că dezi
deratele și promisiunile de azi au devenit realități.

promoveze în csmpionaîe'e republi-
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sfiit

în cadrul ciclului, in- 
aici și lecțiile cu ca

la mijloc, de 
și de la masa

necesități 
a urmat, 
jocurilor
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A AVUT LOC IN CAPITALA

DIALOGURI DE VACANTĂ

ION REINHARDT: „PREGĂTIREA FIZICĂ
MEREU UN CAPITOL IMPORTANT“

S-ar putea ca pentru unii să 
pară surprinzătoare abordarea 
acestei teme tocmai acum. S-ar 
putea considera nepotrivit mo
mentul, pentru că fotbalul a in
trat în vacanță, jucătorii văzîn- 
du-și de treburile lor, unii pie
rind pe la rude sau în stațiuni, 
la tratamente.

Antrenorii, și ei la fel. Au un 
moment de răgaz, de refacere, 
mai ales a potențialului psihic, 
la care fiecare meci a adăugat 
plusuri de surescitare, de uzu
ră nervoasă (mai ales celor cu 
echipe aflate în acele zone ale 
clasamentelor, pline de griji).

Punem însă întrebarea : Cum 
lucrează antrenorii noștri, bine 
sau rău ? — pentru că nu pes
te multă vreme, cam după 5 
ianuarie, vor fi reluate pregă
tirile și din acumulările dobîn- 
dite în perioada de iarnă, prac
tic, echipele noastre vor trebui 
să trăiască și în retur și în se
zonul următor de toamnă. 
Deci, un an întreg. Și această 
realitate e valabilă la toate e- 
șaloanele, adică la Diviziile A, 
B, C și campionatul de tineret- 
rezerve.

în aceste zile de vacanță, am 
stat de vorbă cu cîțiva antre
nori... Am discutat despre evo
luțiile echipelor lor, despre bi
lanț și... perspective. La cei ce 
răspund de unele formații de 
o perioadă de timp mai scurtă, 
de un an, doi, sau mai puțin, de 
fhnlte ori am auzit afirmîn- 
du-se : „Rezultatele n-ait fost 
cele dorite pentru că echipa n-a 
fost pregătită cum trebuie. Am 
prchiat-o cu multe deficiențe șl 
din mers n-am putut face toate 
retușurile necesare**.

De acord. Dar știm că fieca
re antrenor, atunci, în iarnă, sa 
angajase să facă o pregătire co
respunzătoare. Mai știm că fie
care are metodele sale de lucru, 
ideea sa de joc. dar nu atir de 
nouă incit să fie nevoie de o 
schimbare totală a planurilor de 
pregătire și a alcătuirii echipei. 
Pregătirea din iarnă trebuie să 
satisfacă, peste tot, să asigure 
jucătorilor resursele fizice ne
cesare practicării unui fotbal 
bun. atletic, cu ritm alert. în 
permanentă mișcare. Deci, nu e 
nici o piatră filozofală în aceas
tă chestiune. Or, auzindu-i pe 
cei de care aminteam „că au 
preluat echipa nepregătită", con
cluzia vine de la sine : „cei ce 
i-an precedat n-au muncit bine. 
Acesta este cel mai grav as
pect al problemei. E și motivul 
pentru care am scris rîndurile 
do față, considerîndu-Ie necesa
re măcar pentru a atenționa pe 
unii antrenori, mai ales că în 
acestei zile ei își alcătuiesc pla
nurile viitoarei pregătiri (de do
rit cu consultarea unor cadre 
autorizate — tehnicieni reputați, 
medici), planuri ce trebuie să 
fie gata în ziua convocării ju
cătorilor. Se va evita, astfel, im
provizația. șablonismul, rutina, 
munca după ureche, care au 
dăunat atît de mult fotbalului 
nostru. Nimeni nu trebuie să se 
considere atotștiutor, mai ales 
că returul va fi diferit de cele 
de pînă acum, datorită număru
lui sporit de meciuri, al solici
tărilor, date care schimbă în 
mare măsură aspectele proble
mei.

Constantin ALEXE

ACTUA LITĂȚI
• Ieri la amiază a părăsit Capitala 

selecționata de juniori a țării noastre 
care, așa după cum am mal anunțat, 
va efectua un turneu de pregătire în 
Turcia. împreună cu antrenorii Constan
tin Ardeleanu șl Ion Voincscu au făcut 
deplasarea următorii jucători : Moraru, 
Lung, Cotigă, Agiu, Corneliu, Filler, 
Eltsei, Ungureanu, Solomon, Hurloi, 
Popa, Dragnea, Grosu, Vrlnceanu, Șu- 
renghln, Dragu.

Meciurile tinerilor noștri reprezentanți 
se vor disputa la Adana (22 decembrie), 
Mersin (23 decembrie) șl Tarsus (25 
decembrie).
• Foștii jucători șl suporteri oborenl 

organizează tradiționala lor reuniune a- 
nuală. duminică 23 decembrie, ora io, 
la restaurantul „Mediaș" din Capitală, 
șos. Mihai Bravu.

• Caraîmanul Bușteni este una dintre 
echipele promovate în eșalonul secund 
la sfîrșitul ediției trecute a campiona
tului. In această toamnă, ea a avut o 
comportare satisfăcătoare, țlnînd cont

de lipsa de experiență a tinerilor din 
formație, după cum apreciază antrenorul 
Cornel Toacă. El și-a convocat elevii 
pentru revedere in ziua de 3 ianuarie, 
etnd ss va efectua controlul medical. 
Va urma o perioadă de intensă pregăti
re In stațiunea... Bușteni.

• Florin Halagîan, antrenorul divizio
narei B Minerul Bala Mare, ne-a comuni
cat că după controlul medical și câteva 
antrenamente în oraș, lotul băimărenilor 
se va deplasa în ziua de 7 ianuarie la 
Herculane, unde va rămîne circa 14 
zile, timp rezervat primelor acumulări.

,. .în vara lui ’71, cînd Ion Rein
hardt venise antrenor la Reșița, e- 
chipa locală se salvase ca prin mi
nune, grație golaverajului de la re
trogradare în Divizia C. Peste un 
an, C.S.M. Reșița promova îh 
prima scenă I...

... La sfîrșitul campionatului tre
cut, C.S.M. Reșița termina cursa 
(grea, desigur) în Divizia A pe ulti
mele locuri... La sfîrșitul acestui 
al doilea tur de campionat în pri
ma scenă, echipa lui Reinhardt se 
află pa locul șase, după ce multa, 
vreme s-a găsit Și pe podium !... 
Salturi spectaculoase și surprinză
toare pentru foarte mulți. Numai 
pentru antrenorul Reinhardt totul 
e firesc.

— Nu este nimic misterios în as
censiunea noastră! Munca susținută 
este singura explicație. Și de la 
bun început eu am aplicat acest 
principiu al meu care spune: „Dacă 
un jucător nu trudește la antrena
mente ți în joc, dacă nu poate a* 
lerga ea lumea, nu poate juca, oricît 
de talentat ar fi ei“. In vara cînd 
am luat echipa, cîțîva jucători s-au 
dus și m-au reclamat Ia conducere 
cfi-i„omor” cu pregătirea fizică, că 
ei nu pot face față. Spre norocul 
meu, echipa are o conducere o- 
biectivă și realistă care m-a lăsat 
mereu să muncesc după principiile 
mele, fără să se amestece cineva.

— La acest „program spartan" de 
pregătire au aderat efectiv toți 
jucătorii ?

— Sigur că la început au existat 
diferențe de adaptare. Dar, curînd 
totul a devenit un mod de existen
ță pentru întreg lotul, de Ia care 
nimeni nu s© poate sustrage. în

ultimul tur, do exemplu, la două 
antrenamente l-am eliminat pe Bel- 
deanu, pentru că nu executa pro
gramul de pregătire în ritmul ce
rut de mine, mai bine zis de fot
balul modern.

— O dovadă în plus că sînteți un 
om intransigent ...

— Să știți că sînt și prieten cu 
jucătorul, cînd trebuie să fiu, sînt 
și părinte, dar nu pot admite să nu 
se lucreze ca lumea.

— în ultimul sezon, echipa dv. 
a relevat o pregătire fizică exem
plară, de care, probabil, sînteți 
mulțumit. Care ar fi, atunci, ne
mulțumirile, dacă termenul nu e 
prea tare sau prea moale ?...

— Să știți că pregătirea fizică 
va reprezenta pentru mino mereu 
un capitol important. Acum, de 
exemplu, după anul de rodaj în 
A n-ani mai insistat pe rezistență 
generală, ci în regim de viteză. Ar 
fi unul din gînduriîo mele de vii
tor. Nemulțumiri ? Poate cele trei 
puncte pierdute cam ușor acasă, 
cu F. C. Constanța șl Poli Timi
șoara. Dar, în primul rînd. apă
rarea care nu știe să facă marcaj 
strict, fapt pentru care a primit 22 
de goluri, cu două mai multe decît 
în turul de debut.

— Și atacul?
— Atacul a marcat cu 12 goluri 

luai mult decît în turul campiona
tului trecut, ceea ee-i un lucru bun. 
Dar nu mă mulțumesc forța de pă
trundere, eficacitatea în idepla-t 
sare 
cînd 
avea 
care 
cred 
Cum

și lipsa de curaj, excepție fă- 
Atodiresei. în retur, însă, vor 
drept de joc Bora și Filipescu. 
au „școala Progresului", și eu 
mult în acești doi 
sper în multe...

...Ion Reinhardt, acest ______
realist, speră ca federația să apro
be un turneu peste hotare și echi
pei reșițene care a muncit mult și 
merită o răsplată, speră în conso
lidarea poziției fruntașe a fotba
lului din orașul „focurilor n* 
stinse"...

băie{i.

antrenor

Mircea M. IONESCU

REVISTA

LOTO

IN CULORI
Peste două zile o Surpriză 

cută pentru cititorii revistei 
trate SPORT

UN NUMĂR SPECIAL IN 
LORI

In care veți găsi ctteva dintre 
cele mai frumoase fotografii spor
tive ale anului.

Nu uitați, începînd de sîmbâtă 
vă puteți procura acest interesant 
număr al revistei SPORT la toate 
centrele de difuzare a presei.

PRONOSPORT
lei ; Cat. 3 : 5,75 a 7.300 lei ; Cat. 4 t 
13,55 a 3.098 lei ; Cat. 5 : 95,35 a ' " 
lei ; Cat. 6 : 139,65 a 301 lei ;

REPORT CATEGORIA I : 69.956

440

lei.
ve

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 19 DECEMBRIE 1973 :
FOND GENERAL DE PREMII 5 

1.130.683 Iei, din care : 220.085 lei RE
PORT.

Extragerea 
Extragerea
PREMIILE 

LOTO DIN
PREMII OBIȘNUITE : 

I; Cat. 2 : 1 variantă 10%

I: 34 40 19 12 17 35 
a Il-a : 44 7 20 37 2

TRAGERII SPECIALE
11 DECEMBRIE 1973 :

Extragerea 
% a 41.973

Extragerea a Il-a : Cat. B : 1 
riantă 25% a 18.045 lei și 3 variante 
ION» a 7.218 lei ; Cat. C : 5,35 a 7.421 
lei ; Cat. D : 23,30 a 1.704 lei ; Cat. 
E : 58,40 a 680 lei ; Cat. F : 103,50 a 
384 lei ; Cat. X : 1.237,30 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 66.166 lei.
PREMII SUPLIMENTARE : Cat. G : 

2,50 variante a 50.000 lei din care 1 
excursie de 2 locuri in Turcia ; Cat. 
H : 4,80 variante — excursie de 1 loc 
în Turcia (3.500 lei) ; Cat. I : 6,30 va
riante a 2.000 lei ; Cat. J : 39,65 va
riante a 1000 lei ; Cat. K : 47,35 va
riante a 500 lei i

PREMII SPECIALE : Cat. M : 1 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000 lei) ; 
Cat. N : 2 variante 10% a 5.000 lei ; 
Cat. O : 4,25 variante a 10.000 lei din 
care 1 excursie de 2 locuri în Turcia ; 
Cat. P : 10,20 variante — excursie de 
1 loc în Turcia (3.500 lei) ; Cat. R : 
16,80 variante a 1.000 lei ; Cat. U : 
1.633,60 variante a 80 lei.

Rubrică redactată de: 
LOTO PRONOSPORT

LOCURI DE ODIHNĂ Șl TRATAMENT
PENTRU TRIMESTRUL 1/1974

Filialele de turism din București, bd. Republicii nr. 4 și 68, au put 
in vinzare locuri pentru odihnă și tratament in numeroase stațiuni bal- 
neo-dimaterice :

— pentru odihnă : Bușteni, Borsec, Lacul Roșu, 
Sinaia, precum și in noua stațiune Balvanyos ;

— pentru tratament: Borsec, Buziaș, Căciulata,
Nord, Pucioasa, Slănic Moldova, Ia care se adaugă 
vanyos — pentru nevroză, jud. Covasna ; Vața — 
pentru reumatism și Vilcele — i ’ ”
reumatism.

Moneasa, Predeal,

Colimănești, Eforie 
noile stațiuni : Bal- 
județul 

județul Covasna, pentru boli
Hunedoara, 
digestive fi

INFORMAȚII SUPLIMENTARE Șl REȚINERI DE LOCURI

se pot face la filialele întreprinderii de Turism, Hoteluri ți 
București, de mai sus, precum și la telefon 14.72.08 ți 14.08.00.

Restaurante

DE LA I. E.A.B. S.
in atenția practicanților sporturilor de iarnă

Facem cunoscut că la stadionul Republicii intrarea prin strada Puțul
Apă Rece, s-a deschis ur> centru de închiriere a materialelor nece

sare practicării sporturilor de iarnă (patinaj, hochei, schi) printre Care : 
schiuri cu legături, bețe, haine do fîș și de doc, bluze-vînt, bocanci de 
schi și de munte, pulovere lînă, ccciulițe, pantaloni schi supraelastici, 
panta’oni schi balon, ghete cu patine, mănuși.

Centrul este deschis zilnic între orele 10—13 și 16—20 ; Duminica și 
în sărbătorile legale centrul este închis. Mijloace de transport : autobuz 
33, tramvaie 13 și 14, troleibuze 85, 90, 88, 84.

cu

CENTRALA INDUSTRIALA
DE ELECTRONICA 
ȘI AUTOMATIZAȘI 

întreprinderea CONECT 
Str Prof. Dlmltrie Pompei nr. 10 

Pipera, Sector 2 
Autobuz 101 ; 104 ; 106. Tramvai ÎS. 

Sediul Intrep. ELECTRONICA

ANUNȚĂ
Organizarea cursurilor de califi

care gradul I șl postliceal cu scoate
re din

1.
2.
3.
4.
5.
6.

producție in meseriile : 
STRUNGAR
FREZOR 
RECTIFICATOR 
RABOTOR 
MATRIȚER 
PRESATOR PRESE 
MECANICE 
PRESATOR MASE 
PLASTICE 
GALVANIZATOR 
ȘLEFUITOR METALE 
TRATAMENTIST 
ASCUȚITOR SCULE 
AJUSTOR LĂCĂTUȘ 
LA BANC

înscrierile candtdaților la cursu
rile de calificare se fac pe bază 
de cerere, însoțită de următoa
rele acte :

1. Certificat de naștere original 
și copie.

2. Acte de studii tn original.
3. Certificat medical eliberat de 

circumscripția medicală de care 
aparține.

4. Buletin do analiza stngelul, 
examen radiologie pulmonar.

5. Adeverința cu media salariu
lui realizat în ultimele 3 luni 
premergătoare admiterii la 
cursuri, dacă a avpt calitatea de 
angajat.

La aceste cursuri se admit per
soane care au absolvit 
generală sau liceul și au 
cuprinsă intre 16 și 40 de ani 
nu au altă calificare.

Se primesc înscrieri — băieți 
fete — din toată țara. 

Cursanțil vor primi bursă

7.

8.
9. 

10. 
11. 
12.

Școala 
vîrsta 

♦>
ș‘

Cursanții vor primi bursă pe 
întreaga perioadă de școlarizare.

SI Al ECHIPELOR DE TINERET-REZERVE
»

Ieri a avut loc, la sediul C.N.E.F.S., 
consfătuirea antrenorilor echipelor di
vizionare A șl de tineret-rezerve, cu 
prilejul căreia s-a analizat activita
tea pe perioada turului celor două 
competiții — ediția 1973/74 și s-aU 
trasat indicațile metodice pentru e- 
tapa care urmează, pregătirea celei 
de a doua părți a întrecerii în com
petițiile respective.

Primul punct pe ordinea de 21 l-au 
constituit referatele-informâri prezen
tate, conform indicațiilor Colegiului 
central al antrenorilor, de către Con
stantin CernăiMu, Nieolae Prora $i 
dr. Constantin Rădulescu. Cei trei an
trenori s-au ocupat de diversele as
pecte ale muncii de pregătire efectu
ată la echipele lor, Universitatea 
Craiova, Steagul roșu șl C.F.R. Cluj, 
în funcție și de particularitățile for
mațiilor respective, ale jucătorilor ca
re le alcătuiesc. A reieșit, de exem
plu, că unei formații mai mature cum 
este Universitatea Craiova i-au fost 
suficiente 12 ore de antrenament în 
cadrul ciclului săptămînal în timp 
ce echipei Steagul roșu, o formație 
care cuprinde în lotul ei zece jucători 
Intre 18—22 de ani, i-au fost nece
sare 20 da ore 
cluzind, firește, 
raster teoretic.

Unde trebuie 
materie dc durata antrenamentelor, 
de volumul lor, dată fiind vizibila di
ferență. dintre cele două cicluri pre
zentate de antrenorii Universității 
Craiova și Steagului roșu 7 Se pare

că el se află, undeva 
vreme ce (s-a observat 
prezidiului) nici fruntașa clasamentu
lui în Divizia A. Universitatea Cra
iova, n-a putut face față cu succes 
examenului internațional al compe
tițiilor europene, ea fiind, așa cum 
se știe, eliminată în turul doi al „Cu
pei U E.l’.A." de către formația bel
giană Standard I.iege.

Asistența a audiat, apoi, referatul 
prezentat de antrenorul federal Robert 
Costnoc si intitulat : ..Analiza echipe
lor divizionare 4, în turul ediției 
1973/74, in funeție de tendințele fot
balului contemporan și indicațiile me
lodice pentru perioada returului". A- 
piecierea de ansamblu a fost aceea 
că. în general, nivelul jocurilor nu a 
satisfăcut numărul meciurilor de bu
nă factură — intr-o etapă — nedepă
șind cifra... doi !

Și aceasta din cauza unor deficiențe, 
proprii ai it perioadei de pregătire 
(unele echipe lipsite de conduceri 
tehnice, loturi incomplete, program al 
jocurilor de verificare și omogenizare 
întocmit ad-hoc și nu după 
șa.) cit și lungii etape care 
aceea a antrenamentelor și 
din turul campionatului.

După „discuțiile" (un alt 
crdinei de 
în ordine, 
(„U“ 
(Universitatea _Craiovs), 
(Politehnica’ 
(Politehnica 
(Steagul roșu), a

punct al 
zi) la care au luat parte, 
antrenorii Silviu Avram 

Cluj), Constanții Cernăîaml 
" ’ Ion Ionescu

Timișoara), Ilie Oană 
Iași), Nieolae Prora 

... ... i luat cuvântul, con-
cluzionînd la referatele privind actî-

vitatea dlzionarelor A, Nieolae Pe
trescu. Pierind, de asemenea, de Ia 
tendințele fotbalului actual, vorbitorul 
a subliniat și el importanța creșterii 
volumului și intensității în procesul 
de instruire-antrenament al echipelor 
noastre, cu alit mai mult cu cit. fapt 
constatat, organismul jucătorului de 
astăzi, capacitatea lui funcțională sînt ■ 
capabile de eforturi sporite. Colegiul 
central al antrenorilor, a subliniat el, 
va fl intransigent, in ceea ce privește 
aplicarea indicațiilor generale meto
dice de către echipele noastre de 
club acolo unde se pregătește dini 
toate punctele de vedere fotbalistul 
chemat apoi să spere culorile echipe
lor noastre reprezentative.

Un alt punct de pe ordinea de zi ț 
l-a constituit referatul prezentat de 
antrenorul federal Cornel Drăgașin: , 
„Considerații asupra desfășurării tu- ’ 
rului campionatului de tineret-rezer- ’ 
ve și indicații metodice".

în cadrul 
tul tov. 
Dragnea, 
C.N.E.F.S., 
importanță a sarcinilor ce revin an
trenorilor de la echipele noastre din 
eșalonul valoric fruntaș, în creșterea 
continuă a nivelului fotbalului româ
nesc, în vederea afirmării sale în are
na Internațională, pentru ca și a - 
ceasta disciplină sportivă să răspundă 
exigențelor justificate ale numeroșilor 
săi simpatizanți, alg iubitorului spor- ( 
tului din țara noastră.

Gheorghe NICOLAESCU

Să ascultăm fi experiența altora... ■

ABSENȚE [INEXPLICABILE] BE LA UN IMPORTANT COLOCVIU
bun obicei 
sezon, fot- 

primului 
adune în

A devenit de mult un 
ca, la încheierea unui 
balistic oficial, arbitrii 
eșalon divizionar să se 
Capitală pentru analiza activității
de pe parcursul unei perioade com- 
petiționale.

Și, de fiecare dată, în astfel de 
împrejurări se spun multe lucruri 
— chiar dacă nu toate noi — ori
cum foarte interesante, se fac con
siderații tehnice utile și aprecieri 
obiective, se aduc precizări în le
gătură cu modul de interpretare a 
diferitelor situații de joc, în spi
ritul regulamentului. Așa a fost 
și la ultima ședință desfășurată în 
sala Institutului de petrol și gaze.

Și, totuși, duminica aceasta am 
simțit, mai mult decît aricind în 
asemenea situații, că lipsește ceva. 
Mai bine zis cineva, dintre aceia 
cu responsabilitate majoră în do
meniul atît de discutat al perfor
manței și în realizarea spectacolu
lui sportiv propriu-ziș. A lipsit, ca 
li nite dăți — dar parcă niciodată

mai evident ca acum — ANTRE
NORUL DE FOTBAL. Să nu fi 
fost oara nimeni invitat ? Poate. 
Dar asta nu are așa mare impor
tanță. Principal este că, lâ o dez
batere cu caracter de analiză, în 
care s-au frămîntat cu intenția elu
cidării probleme dintre cele mai 
importante ale jocului, mereu con
troversate, mereu sub amenințarea 
unei înțelegeri eronate, 
prezent nici unul dintre 
răspund nemijlocit de 
complexă a jucătorilor, 
care, teoretic cel puțin, 
ția să-i sprijine pa arbitri în difi
cila lor misiune de a asigura dis
putei din teren cadrul și condițiile 
unei desfășurări perfect regulamen
tare.

Așadar, absențe regretabile, după 
părerea —J-r~*---- *-■’
muncii 
chipelor 
pierdut, 
prilej de perfecționare a pregăti
rii llor, cit mai ales posibilitatea

a-

n-a fost 
aceia care 
pregătirea 
dintre cei 
au obliga*

noastră, în detrimentul 
de instruire însăși, a e- 
fruntașe. Antrenorii au 

credem, nu numai u.n bun-

unui dialog util cu cei mai buni 
„cavaleri ai fluierului" (acum, nu 
la cabine după meci) pe teme care 
creează permanent subiecte de dis
cuție, cum ar fi de pildă ofsaidul, 
obstrucția, jocul periculos sau 
eordarea loviturii de pedeapsă.

Firește, nu era vorba în acest 
caz de o testare a nivelului de cu
noștințe ale antrenorilor în mate
rie de regulament. în realitate fie
care dintre ei ar fi avut ocazia 
participiu d la o consfătuire a 
bitrilor, să se pună la punct cu 
timele precizări ale U.E.F.A., 
legătură cu diferite aspecte ale 
cului, cu modul de interpretare 
acestora și, mai mult chiar,
selecteze din bogata exemplificare 
a Infracțiunilor comise pe teren, 
ceea ce caracterizează echipa pro
prie și impune corectările cores
punzătoare. în consecință. Și de 
aici n-ar fi avut de cîștigat decît 
fotbalul.

Cineva, dintre cei prezenți du
minică la consfătuirea arbitrilor,

ca. 
ar- 
uli- 
în 

jo- 
a 

să

spunea că poate n-ar îi fost deloc 
rău dacă în sală s-ar îi găsit ca 
invitați — să asiste măcar la acel 
punct al ordinii de zi în care s-au 
dezbătut probleme cu conținut teh
nic — și căpitanii echipelor divi
zionare. Ne-am amintit atunci cft 
unele cluburi aveau cîndva frumo
sul obicei de a organiza, uneori, în 
special în perioada dintre două se
zoane competiționale întîlniri în
tre jucători și arbitri. în fond, este 
și acesta un mijloc dintre cele 
mai eficace de instruire teoretică 
a fotbaliștilor, capitol destul de 
neglijat astăzi, ca să nu zicem chiar 
inexistent, în preocupările multor 
tehnicieni care răspund de pregă
tirea echipelor divizionare. Ceea ce 
ne face să credem că și absența 
antrenorului de Ia colocviul de se
zon al „cavalerilor fluierului'1 nu 
a fost o simplă întîmplare.

Mihai IONESCU

RODNICA COLABORARE SPORTIVĂ

CIFRE GRĂITOARE
Sportul a devenit un bun prie

ten al tinerilor și vîrstnicilor din 
multe așezări ale județului Con
stanța. Pentru amatorii de mișcare, 
C.J.E.F.S. a organizat diverse con
cursuri populare, întrecerile desfă
șurate în comunele Cobadin, Negru 
Vodă, Murfatlar, Cogealac, Ostrov, 
Băneasa și altele, bUcurîndu-se de 
un deplin succes. La „Festivalul 
fetelor" au luat parte peste 3 000 
de sportive, „Crosul de toamnă" a 
reunit, pe tot teritoriul județului, 
aproape 11 000 de fete și băieți. De 
asemenea, „Festivalul tineretului" 
a angrenat peste 5 000 de parti
cipant!, iar în concursurile „Festi
valului florilor", competiție rezer
vată celor mai mici sportivi, au 
luat startul 4 000 de copii. Lupa 
sportului studențesc, „Trofeul cra
vatelor roșii", Săptămîna sporturi- 
rilor olimpice — iată alte compe
tiții de masă, în cadrul cărora și-au 
disputat întîietatea mii de tineri 
ai tinPFA

D. MORARU-SLIVNA

Nieolae Florescu (în prezent antre
nor la clubul Nicotină), maestrul 
sportului la rugby, ing. agronom 
Gheorghe Drobotă, fostul jucător in
ternațional de baschet, ing. agro
nom Ștefan Vișoianu și maestra 
sportului Elena Pușcașu, campioană 
republicană la parașutism, care 
au adresat un cald îndemn tine
rilor de a îmbina, în mod armo
nios, învățătura cu sportul.

în continuare, ansamblul de gim
nastică modernă al clubului Uni
versitatea și tinerii judoka Dorel 
llărșan, Mihai Piroșca, Gavril Du- 
daș, Dan Constantinescu, Gheorghe 
Pletea și Ion Mihalache au pre
zentat reușite demonstrații. Un 
program de dans a încheiat acea
stă seară plăcută, în care sportul 
și-a cîștigat noi adepți.

.Alexandru NOUR, coresp.

Din bogatul program competițio- 
nal al asociației sportive Electro- 
mureș din Tg. Mureș fac parte și 
întrecerile bilaterale dintre mem
brii asociației și cei din unitățile 
sportive sătești. Una dintre cele 
mai reușite întîlniri a avut loc zi
lele trecute la Săbed, în 3 discipli
ne sportive : popice, tenis de masă

și șah. La popice (40 de lovituri 
mixte) au cîștigat gazdele cu 1 002- 
-675 p.d., la tenis de masă au în
vins oaspeții cu 8—5, iar la șah 
victoria a revenit tot oaspeților cu 
scorul de 7,5—5,5. Revanșa va avea 
loc, peste scurt timp, la Tg. Mu
reș.

loan PAUȘ, coresp. județean
INVITAȚIE LA TUȘNAD

La redacție, am primit o scri
soare expediată de instructorul de 
patinaj, Nieolae Toth, asistent 
principal la policlinica din Tușnad- 
băi. După ce ne informează despre 
lucrările de amenajare a noii piste 
naturale de dimensiuni olimpice, 
despre sosirea primilor viteziști din 
loturile de seniori și juniori, har
nicul activist voluntar al aso
ciației sportive „Șoimii** Tușnad 
continuă: „Cei care își vor pe
trece vacanța ele iarnă Ia Tușnad 
vor avea plăcerea ca pe lacul Ciu- 
caș, să patineze sau să asiste Ia 
concursuri. Pentru ei a fost rezer
vat un „dreptunghi" de gheață, iar

O C.J.E.F.S. Hunedoara, în 
colaborare cu o serie de clu
buri și asociații sportive, a 
luat măsuri pentru a des
chide, in perioada vacanței 
elevilor, centre de inițiere la 
patinaj și schi în orașele Pe
troșani, Lupeni, Vulcan, Ha
țeg, Deva, Brad, Călan, Orăș- 
tie și Hunedoara.

N. SBUCHEA, coresp.

O SEARĂ PLĂCUTĂ
Cîteva sute de elevi, studenți 

muncitori au venit la Casa de cul
tură a tineretului și studenților din 
Iași la o interesantă acțiune educa
tivă, inițiată la clubul sportiv Uni
versitatea, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. în prima parte au urcat, 
rînd pe rînd, Ia tribună fostul cam
pion de box al României —

■x.eyiWt'iil'trsr/ili

IN SCHI Șl PATINAJ

cei care au uitat patinele sau 
au, le vor putea închiria de 
Casa de cultură. începînd de 
15 decembrie se inițiază concursuri 
de schi, săniuțe, patinaj, șah și te
nis de masă, deschise turiștilor și 
amatorilor de mișcare din oraș, iar 
pentru iubitorii drumeției se vor 
organiza zilnic excursii în împre
jurimi. Vă așteptăm, își încheie 
scrisoarea tov. Nieolae Toth, cu 
toată opsltalitatea, Ia întrecerile 
sportive dedicate, deopotrivă, 
câini oilor 
noastre**.

Ce alt
asemenea
primim cu dragă inimă invitația...

nu 
la 
Ia

lo* 
și vizitatorilor stațiunii

răspuns se poate da în 
ocazii, decît acela că

• Ediția din acest an a „Cro
sului ceferiștilor" timișoreni, 
desfășurată în împrejurimile sta
dionului C.F.R. din localitate, a 
reunit peste 100 de tineri și ti
nere.

Constantin CREȚU, coresp.

RACHETA NĂZDRĂVANA

CENTRE DE INIȚIERE
Aproape 80 de elevi a- 

parținînd celor două 
generale din comuna 
nari, frecventează 
de inițiere în schi, 
de C.J.E.F.S.-Sibiu.

școli 
Răși- 

centrul 
tutelat 

Sub îh- 
drumarea prof. Gheorghe To- 
mescu, fetele și băieții din

Rășinari vin zilnic, după ' 
cum se poate vedea în fo
tografia de mai sus, pe pîrtia 
Coasta Boacii pentru a în
văța cele mai simple proce
dee ale alunecării pe zăpadă.

Ilie IONESCU, 
coresp. județean

Este foarte 
tuziasmul pe ___
rîndul pionierilor din clasa a Vl-a 
A de la Școala generală nr. 7 din 
Focșani organizarea concursului de 
tenis „Racheta năzdrăvană". După 
jocuri eliminatorii, din 37 de elevi 
au rămas în turneul final 8 tenis? 
mani. Arbitrul principal al turneu
lui, prof. Alexandrina Brand, a- 
jutată de pioniera Marlena Derfler, 
a rezolvat cu bine toate „litigiile" 
ivite într-o finală dramatică : Mi
hai Teodorescu (zis... Năstase) — 
Vasile Rubin (zis... Stan Smith). A 
cîștigat primul !

Aurelian 4XJENTE, coresp.

greu de descris en- 
care l-a stîrnit în
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SCORUL ESTE EGAL
DlîPfl DOUÂ PARTIDE

Era da așteptat că, avînd albele, 
jîn partida a doua. Victor Ciocâl- 
,.tea va trece la ofensivă, singura 
sa sansă fiind atacul în această 
■dispută cu Florin Gheorghiu. Han- 
dicapat de „clauza meciului nul“, 
care îi conferă titlul adversarului 
său, reprezentantul Constructorii- 
iui a deschis ferm cu pionul din 
<ata regelui, marele maestru ale- 
Sgînd, din multitudinea alternati
velor ce le avea, apărarea Sicilia
ns, pe care o cunoaște bine și o 
joacă nu fără succes.

într-o variantă Sozin, partida 
,'«-a derulat acut. Albul a sacrifi- 
,cat timpuriu un pion pentru atac, 
fcășînd negrului perechea da ne- 
țbuni. Ofensiva lui Ciocâltea a fost 
[mult mai periculoasă decît părea 
Ha prima vedere și decît a crezut 
i Gheorghiu. Deși susținută doar de 
[damă și cal, ea a creat permanent

amenințări de mat regelui negru, 
într-o situație extrem de compli
cată, cu nenumărate variante, am
bii competitori au gîndit mult, ce
ea ce a făcut inevitabilă apariția 
crizei de timp. Marea victimă a 
ceasului a fost, de această dată, 
Victor Ciocâltea. Avînd secundele 
numărate pe cadran, el a acceptat 
propunerea de remiză a adversa
rului său, neobservînd o frumoasă 
variantă forțată de cîștig. Se pu
ne, totuși, întrebarea dacă albul ar 
fi avut timpul practic de a efec
tua cele 15 mutări care îl despăr
țeau de momentul controlului.

Scorul este, astfel, egal după do
uă partide: 1—1. Astăzi este zi li
beră. Meciul continuă vineri cu 
desfășurarea partidei a treia, în 
care Florin Gheorghiu va avea pie
sele albe. (V. Ch.)

In al doilea meci de hochei

JABOTINSKI 
ÎNTRECE 

RECORDUL 
LUI MANG

MOSCOVA, 19 (Agerpres). — 
După o întrerupere de patru ani 
a activității sportive de mare per
formanță, fostul campion olimpic 
Leonid Jabotinski și-a făcut cu 
succes reintrarea în concursurile 
celor mai valoroși halterofili sovie
tici, clasîndu-se pe primul loc la 
categoria supergrea în cadrul „Cu
pei U.R.S.S.", desfășurată la Tuapse. 
Jabotinski s-a situat pe locul întîi, 
la totalul celor două stiluri — 395 
kg și a stabilit un nou record mon
dial la stilul „smuls" cu 183,5 kg. 
Vechiul record, realizat recent de 
vest-germanul R. Mang, era de 
183 kg.

La celelalte categorii, victoria a 
revenit următorilor sportivi : Ghe- 
nadi Petrov — 225 kg ; Rafail Be
lenkov — 247,500 kg ; Iuri Goulub- 
țov — 262,500 kg; Vadim Iakunin 
— 297,500 kg ; Valentin Mihailov — 
320 kg; Vladimir Rîjenkov — 
357,500 kg ; David Rigert — 367,500 
kg și Valeri Iakubovski — 380 kg.

PANORAMIC MONDIAL
In schiul olimpic masculin
• Două obiective pentru schiori în 1974: Cupa mondială 
și campionatele lumii • Thoeni spre asaltul ultimului 
pisc al glorioasei sale cariere • Elvețienii nu pot pierde 
coborîrea... • Cupa Europei, o competiție mai 

autentic sportivă...

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - 
SLEZAN OPAVA 3-3 (1-3, 00, 2-0)

ECHIPA DE HOCHEI A U.R.S.S.
■ CONDUCE IN TURNEUL

„IZVESTIA1
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). Cel de-al doilea joc dintre 
’ Selecționata divizionară și Slezan 
■ Opava a dat loc unei partide foar-

PRIMII CAMPIONI 
LA „JUNIORI MARI"

(Urmare din pag. 1)

)i-a opus pe Dobre lui Oancea șl 
Tiealiuc. Inițial, cei trei sabreri au 

M-nregis^S Cîte două victorii. Deci, 
itoaraj.’Tn acest tnicroturneu decisiv, 
[Oancea, a plecat cu o victorie mun- 
fcită la Dobre (5—4), apoi Dobre 
fl-a întrecut — la același scor — 
,pe Tiealiuc, pentru ca după aceea 
Oancea — în fața unui sabrer e- 
Ipuizat — să cîștige la zero... o men
țiune pentru Florin Tiealiuc, la pri
piră prezență Intr-o semifinală ; un 
[sabrer curajos, dar prea puțin ex
perimentat.

în proba de floretă; Kuki n-a a- 
;vut, în general, „probleme", între- 
cîndu-i cu dezinvoltura caracteris
tică pe Alexe, cu 5—2 și pe Caia, 
cu 5—0. în aceeași grupă, orădea- 
fnul Tomoryi a dispus la același 
scor (5—1) de Alexe și Caia.

Foarte ușor a tranșat în favoarea 
[sa și ploieșteanul Cursaru asaltu
rile cu Buricea (5—2) și Fălticeanu 
|(5—1). Talent mare, evident, dar 
sîncă insuficient de maturizat. Moise 
«a fost cel de-al doilea finalist al 
Igrupei, cu două victorii, de aseme- 
|nea, la același scor, 5—3 s în fața 
Slui Fălticeanu șl Buricea. Sub po- 
[sibilități, Buricea, care nu s-a re- 
Jgăsit în nici un asalt. Parcă, puțin 
? obosit.

în fine} Boroș s-a arătat a fi 
mai decis în asalturile cu

*(5—3) șl Rusii (5—2), la fel ca și 
Kato, în confruntările cu 
(5—0) ți Rusu (5—1);

Finala sabrerilor a Sat cîștig de 
cauză lui Cornel Marin, neînvins. 
Momentul-cheie al finalei l-a con
stituit „duelul" Marin — Pop, în 
(care — contrar așteptărilor — pri
mul sabrer a punctat mai clar și 
’mai decis (5—2). Pop a fost ne- 
\voit să se mulțumească cu locul 2. 
i Iată ți victoriile campionului 3 
jSJ—0 cu Pantelimonescu. 5—2 cu 
fPop și Dobre. 5—3 cu Mustață și 
i5—4 cu Oancea.'

Clasamentul finals f,' C. Marin 
(Steaua) 5 v. 5 2. I. Pop (CS.M. 
/Cluj) 4 v. ; 3. M, Mustață (Stea
ua) 2 v. — 0,905 ; 4. E. Oancea 

.(Steaua) 'Z ▼. 0,810; 5. Șt. Do-
jhre (Steaua) 2 v. — 0,696 ; 8. I. 
Pantelimonescu (Șc. sp, 1) 0 v.

La floretă, Adalbert Kuki, deși 
stopat la un moment dat din lupta 
pentru titlu, prin înfrîngerea cu 
■totul nescontată Ia Boroș (4—5), a 
găsit, în continuare, resurse pen
tru a cîștiga 4 asalturi, bilanț ne- 
iatins de nici unul dintre ceilalți 
Analiști. „Umbra" sa a fost, la în
ceput, Tomori, dar care a fost învins 
[surprinzător, de Kato și readus în... 
pluton. Un al doilea 
Cursaru, s-a arătat, i 
(direct, de nerecunoscut, 
ia 0...

Clasamentul finali 1. 
<C.S. S; Mare) 4 v.; 2. 
(Șe. sp. Oradea) 3 v. — 1.167: 
Ad. Cursaru (C.S. Petrolul PI.) 3 v. 
— 0,947 ; 4. C. Moise (C.S. S. Ma
re) 2 v. — 1,056 ; 5. I. Boroș (Se. 
so. Oradea) 2 v — 0,842 ; 6. Șt. 
Kato (C.S. S. Mare) 1 v.

Astăzi, finalele de floretă fete și 
spadă. ’

te 'disputate. Nemulțumiți de în
frîngerea din primul meci, oaspeții 
au ieșit pe gheață hotărîți să-și ia 
revanșa. Modul.cum a decurs lupta 
în repriza întîi lasă să se întrevadă 
că aceasta le va reuși.

Primul atac al echipei cehoslova
ce se soldează cu gol; în minutul 
1, Zurek trage prin surprindere de 
la distanță, găsindu-1 nepregătit pe 
portarul nostru Netedu. în minu
tul 9 se produce egalarea, Pană 
fructificîn'd o pasă primită de la 
Varga, după care oaspeții se dis
tanțează înscriind consecutiv prin 
Dvorak și Zurek.

Repriza secundă Se desfășoară 
în nota de [dominare a selecționa
tei care își creează cîteva bune 
ocazii de a marca rămase; însă, 
nefinalizate.

Formația noastră se impune abia 
în ultima treime cînd Tureanu și 
Pană, la capătul a două acțiuni 
personale de toată frumusețea, re
aduc egalitatea pe tabela de mar
caj : 3—3 (1—3. 0—0, 2—0).

Partida a fost bine condusă de 
arbitrii români A. Balint și O. 
Barbu.

Șt. GHEORGHB

HOCHEIȘTII DIN M. CIUC 
ÎNTRECUTI LA SOFIA

SOFIA, 19 (Agerpres). — Repre
zentativa de hochei pe gheață a 
Bulgariei a susținut un meci de 
verificare la Sofia în compania for
mației S. C. Miercurea Ciuc. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
scorul de 13—1 (5—0, 3—0, 5—1). 
în echipa română nu au evoluat 
jucătorii incluși în lotul reprezen
tativ.

Orha

Orha

urmăritor, 
în asaltul 
, pierzînd

Ad. Kuki 
I. Tomori

3.

PERFORMANTELE
(Urmare din pag. 1)

wpean ți, ca urmare, va trebui să 
a parte la turneul de calificare 
>entru viitoarea ediție a competi- 
iei; cea feminină a ocupat ulti- 
nul loc la campionatul balcanic și 
ocol 8 la Universiadă, rezultate 
«însemnate, de asemenea, ca nesa- 
îsfăcătoare. Echipa Dinamo Bucu
rești nu a reușit să refacă un han- 
lîcap de 10 puncte în fața forma
lei Racing Ford Anvers și a fost 
liminată, producing o surpriză 
are a mîhnit pe iubitorii acestui 
oc ; selecționatele de juniori și ju- 
loare nu și-au îndeplinit nici ele 
ngajamentele clasîndu-se pe locuri 
wdsste la campionatele balcanice.
Nici munca de educație nu s-a 

ițuat, așa cum s-ar fi cuvenit. în 
întru’ atenției antrenorilor și con- 
ucerilor cluburilor, dovadă fiind 
umărul mare de abateri de la dis- 
iplină înregistrate la toate nive- 
ile activității competitionale. în 
>ea ce privește volumul, intensi- 
itea și calitatea antrenamentelor 
ihipelor fruntașe, ele lasă mult de

în Palatul sporturilor din Mos
cova a continuat turneul interna
țional de hochei pe gheată pentru 
Premiul ziarului Izvestia. Echipa 
Finlandei a învins cu scorul de 5—2 

—0, 2—2) selecționata Sue
diei, iar formația U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 10—1 (4—0, 5—1 1—oi 
echipa Poloniei.

în ultimul meci al etapei, în pre
zența a peste 12 000 de spectatori, 
echipa Cehoslovaciei a învins cu 
scorul de 9-1 (4-0, 3-0, 2-1) 
formația Poloniei. Au marcat • Ne- 
domanski (2), Holik (2), Mahaci. 
Stasțny, Kohta. Glinka și Vajt, res
pectiv Kopcinski.

După disputarea a două etape 
conduce reprezentativa U.R.S.S cu 
4 puncte (golaveraj 18—4), urmată 
de selecționatele Cehoslovaciei 4 p 
(golaveraj 16—2), Finlandei — 2 p 

n1Ci 7; (5~13) și Potoni>i— Op (2—19).

IA „CROSUL NAJIUNIIOR"
.„P* ^e'®. 7O’a editie a ..Crosu
lui Națiunilor" se va desfășura în 
ziua de 16 martie a anului viitor 
m parcul din Monza, prima edi
ție a acestui tradițional concurs 
de cros pe echipe a avut loc în 
anul 1903 la Glasgow. în progra
mul competiției sînt prevăzute pro
be pentru seniori, senioare, juniori 
și junioare.

La actuala; ediție a întrecerii 
și-au anunțat participarea atleți 
și atlete din 28 de țări. printre 
care Anglia, Belgia, iR. D. Germa
nă, Franța, U.R.S.S., Noua Zeelan- 
dă, Canada, Finlanda, Italia,

mark spitz din nou
LA J.O. ?

Mark Spitz, eroul Olimpiadei de la 
Mttnchen — unde, după cum se știe, a 
cucerit nu mai puțin de 7 medalii de 
aur ■— pare Interesat să participe din 
nou la Jocurile Olimpice, in 1976, la 
Montreal. Știrea poate surprinde, pen
tru că Mark Spitz a trecut de mai mul
tă vreme la profesionism, avînd un 
contract publicitar cu o firmă producă
toare de costume de baie. înotătorul a- 
merican ar dori însă să participe la 
concursurile tie.... yachting, sportul a- 
cesta fiind noua sa pasiune.

Pentru această participare, ar trebui 
(ceea ce este imposibil) să fie aprobată 
modificarea unei reguli din statutul 
C.I.O., în sensul admiterii unul sportiv 
devenit profesionist, în ramura sa, în 
concursurile olimpice din cadrul unei 
alte ramuri.

„Dacă aș avea posibilitatea de a con
cura _ln cadrul concursului olimpie de 
yachting, fără îndoială că aș opta pen
tru clasa tornadelor, deoarece îmi plac 
foarte mult ambarcațiunile catamaran", 
a declarat nu demult Mark Spitz, aflat 
Ia Londra pentru a face reclamă măr
cii de costume de bale cu care are 
contract.

ACUM UN SECOL Șl 
JUMĂTATE...

Jocul de rugby sărbătorește In mo
mentul de față 150 de ani de existență...

Era într-o brumoasă zi de noiembrie 
1823, pe una din renumitele peluze de 
iarbă din orașul Rugby, oraș studențesc 
care prezintă curioasa particularitate 
geografică de a fi situat exact în mij
locul Angliei. în acea zi. elevul w. W. 
Ellis, care participa la o îndîrjită par
tidă de fotbal, în loc de a juca balonul, 
ca de obicei, cu picioarele, a luat min

gea In mîlnl șl a fugit cit l-au ținut 
picioarele spre poarta adversă. Regu
lamentul de pe acel timp nu era prea 
clar în această privință, dar, pină în 
acel moment, nimănui... nu-1 dăduse 
prin cap să facă așa ceva !

O piacă fixată pe zidul unuia dintre 
colegii reamintește șl astăzi „isprava" 
neconformistului elev englez, care „cu 
un superb refuz de a urma regulile 
fotbalului, așa cum erau ele stabilite !n 
acea vreme, a luat primul balonul In 
brațe șt, aiergtnd cu el, a creat astfel 
caracterul distinct al jocului de rugby. 
A. D. 1883".

De remarcat, Insă, că William Webb 
Ellis — după cum spun... legendele 
sportului cu balonul oval — n-a știut 
niciodată că este socotit drept inven
tatorul unul joc nou, depărtindu-se, 
după absolvirea colegiului, cu mult de 
sport. Ellis a trăit cea mai mare parte 
din viața sa în Franța, unde a și mu
rit, în 1872. se odihnește în cimitirul 
din micul orășel francez Menton, unde, 
se spune, mormlntul său este mereu a- 
coperit cu flori...

PILOȚII ÎNTRE El
La Bologna s-a disputat un original 

meci de fotbal între două echipe alcă
tuite din automobiliștl de performanță. 
Echipa piloțllor de raliuri, în frunte 
cu italianul Sandro Mutări, a învins 
cu scorul de 3—1 formația piloțllor de 
formula I. al cărui căpitan a fost elve
țianul Clay Regazzonl. Sumele încasa
te la acest meci au fost alocate unui 
fond de binefacere.

LA SEMI-ALTITUDINE
Un nou velodrom, construit după cele 

mal moderne concepții, a fost Inaugurat 
de curînd la Teheran, capitala Iranului. 
Pista de ciment a velodromului se des-

BASCHETULUI NU S-AU RIDICAT
dorit, fapt demonstrat de nivelul 
slab al multor jocuri în campiona
tele țării.

Prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., 
general It. Marin Dragnea, a arătat 
că: munca educativ-politică tre
buie întărită la cluburi șl la re
prezentativele țării; unii tehnicieni 
blazați, îmbătrînițl, nu se ridică la 
nivelul contemporaneității, nu sînt 
exigenți, autoritari; mal există 
destul jucători care absentează de 
la antrenamente șl care depun în 
pregătire un volum de muncă nesa
tisfăcător ; preocupările pentru re
facerea psihică șl fizică, precum și 
pentru o alimentație științifică sînt 
slabe; se manifestă aptitudini de 
vedetism, de superficialitate, goană 
după căpătuire ; biroul federal nu 
a fost suficient de receptiv la pro
blemele ridicate șl la sugestiile 
date.

S-a subliniat că trebuie făcut 
totul pentru ca baschetul să aibă 
din nou sălile pline, iar perfor
manțele să crească pînă la cel

mal înalt nivel. Pentru aceasta, 
însă, se impun eforturi deosebite în 
activitatea de pregătire, tehnicitate 
ridicată, putere de luptă exemplară, 
ordine și disciplină.

I^a sfîrșitul lucrărilor, tovarășul 
Ion Tulpan, președintele F. R. Bas
chet, a arătat că nu există justi
ficări pentru rezultatele necorespun- 
zfitoare din acest an și s-a anga
jat, în numele biroului federal, să 
depună toate eforturile, să la toate 
măsurile cuvenite, cu hotărîre șl 
tenacitate, pentru ca baschetul să 
promoveze în eșalonul sporturilor 
cu care țara noastră se mîndrește.

în încheierea plenarei, a fost ales 
următorul birou al F. R. Baschet: 
Ion Tulpan — președinte, Leon 
Teodorescu, Constantin Mogoș — 
vicepreședinți, Octav Dimitriu — 
secretar general. Alexandru Popescu 
— antrenor federal, Constantin I. 
Odobescu, Stelian Gheorghiu, Ste- 
Iian Barcan, Ion Vulescu, Teodora 
Predescu, Dan Niculescu, Mihai 
Nedef, Mircea Popescu, Valentin 
Albul eseu, Valentin Șerbănescu — 
membri.

Iarna a intrat în drepturi pe toate 
pîrtiile Europei. Rulotele marelui 
„circ alb“ al schiului alpin s-au pus 
în mișcare pentru cele două mari 
destinații ale acestui an sportiv 1974: 
campionatele mondiale de la Saint- 
Moritz (2—10 februarie) și a opta e- 
diție a Cupei mondiale 1974.

Problemele care se pun antrenori
lor și marilor „cavaleri ai gheții" sint 
diferite față de anul trecut și chiar 
contradictorii. în. timp ce prin etape
le succesive, programate în toate cele 
trei discipline alpine (slalom, slalom 
uriaș și coborîre), de-a lungul întregii 
ierni. Cupa mondială pretinde o for
mă constant ridicată cu prezență în 
clasamentul primelor 10 locuri în cit 
mai multe din cele 24 de probe ala 
calendarului acestui trofeu, plasarea 
campionatelor mondiale la jumătatea 
sezonului necesitînd o fermă maximă, 
de vîrf, pentru această mare întrece
re, ca și probabila retragere imediată 
după Saint-Moritz a Annemariei 
Proll riscă să arunce a dona jumăta- 
te a iernii într-un anonimat compen
sator pentru strălucirea primei jumă
tăți.

Gustavo Thoeni ;,generalul Dolomi- 
ților", simpaticul, modestul și discre
tul campion din Traffoi, deși de nu
mai 23 de ani (îi va împlini la 28 
februarie 1974), pornește — cu șanse 
— spre asaltul marii fortărețe (ulti
ma bătălie pe care și-o propune în 
strălucitoarea sa carieră : campiona
tele mondiale 1974). „Constantul su-‘ 
praregim al înaltei competiții — 
mărturisea Thoeni — este extrem de 
epuizant și niciodată nu m-am simțit

ntît de vlăguit ca în acest an" (a- 
prilie 1973). „Totuși — relua el, cu 
gîndul la St. Moritz 1974 — nu vreau 
să fiu obligat să părăsesc ca învins 
universul competițiilor alpine". Exem
plul lui Killy se vrea repetat.

In fapt Thoeni are șanse reale de 
a cîștiga slalomul special al campio
natelor mondiale, de a se clasa pe 
unul din primele trei locuri ale uria
șului și de a cîștiga (poate) și meda
lia care se atribuie învingătorului in 
combinata celor trei probe, titlu pe 
care de altfel Thoeni l-a mai obtinut 
în 1970 la C.M. de la Val Gardena. 
Sarcina sa este mult mai dificilă în 
acest an. Mai întîi pentru că a tre
cut vremea „polivalenților" de tip 
Killy, Schranz sau Sailer, capabili să 
învingă în toate disciplinele. Specia
liștii unei singure discipline cu greu 
mai lasă să le scape victoria. Or, 
chiar în proba de slalom special, în 
care Thoeni este numărul unu mon
dial, adversari de temut i se opun cu 
o strășnicie și o decizie nedisimulată. 
Notăm printre ei pe vest-germanul 
Christian Neureuther, pe francezii 
Jean-Noel Augert, Henri Duvillard și 
Claude Perrot, pe italienii Piero Gros 
și Rolando Thoeni, care-i rîvnesc de 
mult supremația, sau pe redutabilii 
Walter Tresch (Elveția) și David 
Zwilling și Ansy Hinterseer (Austria). 
Cu siguranță, surpriza „cometei O- 
choa“ (Sapporo 1972) nu se va mai 
repeta. Pentru slalomul uriaș princi
palii favoriți, în ordine, sînt Hinter
seer și Zwilling (Austria), Erik Haker 
(Norvegia) supranumit „marele viking 
roșu", clanul italian compus din Pie
ro Gros, Helmuth Schnialzl (sculpto
rul), Ilario Pegorari, francezii Duvil-

Laureatul sezonului trecut, schiorul italian Gustavo Thoeni, pare să nu-și 
fi găsit încă forma de zile mari.

GUSTAVO THOENI ÎNVINS
IN„COBORIREA“DELAZELLAMSEE

VIENA, 19 (Agerpres). — „Cupa 
Mondială" , la schi a programat la 
Zell am See (Austria) o cursă mas
culină de coborîre, în care victoria 
a revenit sportivului austriac Karl 
Cordin. învingătorul, în vîrstă de 
25 de ani, a fost cronometrat pe 
pîrtia în lungime de 2 670 m (di
ferență de nivel 768 m) cu timpul 
de 1:47,43 fiind urmat de elveția
nul Roland Collombin — 1:47,77. 
Pe locurile 3—5 s-au clasat aus
triecii P. Feyersinger, M. Gabler 
și J. Walcher — toți trei creditați

cu același timp : 1:48,26. Italianul 
Gustavo Thoeni, . deținătorul tro
feului, a ocupat abia locul 28 
(1:52,54).

în urma acestor rezultate, situa
ția în clasamentele „Cupei Mon
diale" este următoarea: indivi
dual : 1. P. Gros (Italia) — 48 p ;
2. H. Hinterseer (Austria) — 46 p ;
3. R. Tritscher (Austria) — 34 p ;
4. K. Cordin (Austria) — 33 p; 
pe echipe: 1. Austria — 348 p; 
2. Italia — 123 p ; 3. R. F. Ger
mania — 74 p.

lard și Augert, americanul Bob Coc
hran.

★
Coborîrea a devenit din an în an o 

specialitate elvețiană, demonstrată 
printre altele și de cele 6 victorii din 
8 posibile în sezonul 1973. Cunoscînd 
că proba se dispută la ei acasă, St. 
Moritz se pregătește să aclame ca în
vingător pe Roland Collombin sau 
Bernard Russi. Acest consacrat duel 
poate fi tulburat (deși nu credem), 
numai de intervenția orgolioasă a 
unor Marcello Varallo (Italia), David 
Zwilling, Karl Cordin și Reinhardt 
Tritscher (Austria), Bob Cochran și 
Mike Lafferty (S.U.A.), Herni Duvil
lard (Franța). N-ar fi exclus însă — 
situație rarisimă în ierarhia mondia
lă a ultimului deceniu — ca pe podiu
mul de la St. Montz să urce trei 
coborîtori elvețieni (al treilea ar pu
tea fi Roux sau Sprecher), repetînd 
isprava săritorilor japonezi la J.O. 
Sapporo ’72.

Pe ansamblul întregului sezon, el
vețienii vor domina coborîrile prin 
falanga marilor lor atleți și a unei 
probe preferate dintotdeauna, probă 
în care au mai strălucit mari înain
tași din care amintim pe Spada, Ro- 
niinger, Schneider. La slalom, lupta 
între națiuni se anunță mai echili
brată, avînd preponderență Italia, 
Franța și R.F.G. Austria nu mai are 
în prezent mari slalomiști. în schimb, se 
prezintă cu șanse mai serioase la slalo

mul uriaș, probă în care totuși schior 
rii italieni, americani, francezi și „ex
cepția" Haker (Norvegia) sînt extrem 
de periculoși.

★
Dacă „marele circ alb" prezent în 

etapele Cupei mondiale, cu uriașul 
său cortegiu publicitar și vasta rețea 
invizibilă de interese pecuniare, cap
tează atenția și orbește cu strălucirea 
primei scene sportive a iernii, mai 
modestă, mai sportivă, mai autenti
că și mai bogată in surprize se anun
ță ediția actuală a Cupei Eurppei. 
Demarajul său este și mai așteptat 
pentru că toate națiunile alpine își 
rodează în această competiție garni
turile olimpice 1976. Armele secrete, 
aici sînt experimentate. Ele s-ar pu
tea numi Fausto Rădici (Italia). Man
fred Jakober (Elveția), Heinz Weixel- 
baum (R.F.G.j, Peter Feifersinger 
(Austria) etc.

Remarcabilă ni se pare și prezența 
din ce în ce mai apreciată a cuplului 
cehoslovac Pazout — Sochor care în 
ediția 1973 a ocupat locurile 6 și 9, 
la slalom uriaș, în clasamentul gene
ral.

De aceea și noi așteptăm, cu nerăb
dare și cu speranță, participarea — 
pentru prima-dată — în lungul tur
neu al Cupei Europei a tînărului nos
tru campion Dan Cristea. In slalom, 
e posibil să ne aducă mari bucurii,

Mihai BARA

IN PRELIMINARIILE C M. DE FOTBAL

Fotbal pe autostrăzile Olandei, devenite pustii duminica, din cauza crizei 
de carburant...

fășoară pe 333 metri șl pare, nu numai 
la prima vedere, extrem de „rulantă".

Faptul că orașul Teheran se găsește 
la o altitudine de 1 350 de metri asigură 
condiții excelente pentru unele tenta
tive de record. Cîțlva plstarzi mal ne
răbdători și-au și arătat dorința de a 
concura pe noul velodrom. Iar. printre 
primii care s-au înscris pe listă este 
șl ciclistul Italian De Lillo, specialist în 
proba cu tracțiune mecanică.

Iscusitul meșteșugar sovietic Mi
hail Holdarov, din R.S.S. Tadjică, 
lucrează piese de șah in stilul tra
dițional, unul din produsele cele 
mai prețioase ale fabricii „Armu- 
gan“, exportate în numeroase țări 
ale lumii.

SALVATORII ALPINI LA...
înălțime

în U.R.S.S. a avut loc în această 
toamnă, cea de a șasea competiție a 
echipelor montane de salvare. Ea s-a 
desfășurat în Cau.caz, în decorul sălba
tic al munților din apropierea pasului 
Bezeenghinsk, Ungă Nalcik. Condițiile 
concursului au fost extrem de grele. 
Fiecare din cele 16 echipe parțieinante 
trebuia să străbată un traseu stîncos, 
atacînd un perete de 200 m înălțime și 
ducînd cu sine material de salvare.

tărgl. medicamente, hrană. în greutate 
de 70 kg., după care urma coborîrea 
în care „victima" trebuia purtată de 
unul din cei șase membri al formației.

Cel mal bun timp l-au obținut salva
torii lagărului alpin „Uzunkol" din Sta
vropol, locul doi a fost cucerit la mare 
luptă de alpiniștli de Ia „Bezenghi" iar 
al treilea de cei de la „Adîl-Sîl" (R.S.A. 
Cabardină).

în calitate de observatori au asistat 
oaspeți din mal multe țări europene. 
Președintele Comisiei internaționale de 
salvare în munți (C.I.S.A.) Erlch 
Friedle (Austria) a dat o Înaltă apre
ciere calităților deosebite ale salvamon- 
tiștilor sovietici ca și a materialelor cu 
care aceștia sînt dotați.

FOREST HILLS-UL RÂMÎNE 
CREDINCIOS GAZONULUI

Anul viitor, tradiționalele campionate 
de tenis de la Forest Hills se vor des
fășura tot pe gazon. Organizatorii com
petiției au renunțat la ideea de a în
locui vechiul gazon, în parte deteriorat, 
cu o suprafață de material sintetic. 
Cheltuielile de reamenajare ar necesita 
fonduri care depășesc bugetul prevăzut.

MEXICUL CÎȘTIGA REVANȘA, 
DAR SE CALIFICĂ HAITI..4
La Port au Prince (Haiti) au luat 

sfîrșit întrecerile turneului final al 
grupei Americii de Nord, Centrale 
și Mării Caraibilor pentru preli
minariile C.M. în ultimul meci Me
xic a învins cu 1—0 pe Haiti. După 
cum se știe, din această grupă, pen
tru turneul final s-a calificat Haiti.

Iată clasamentul final : 1. Haiti 
— 8 p ; 2. Trinidad Tobago — 6 p 
(golaveraj 11—4) ; 3. Mexic — 6 p 
(10—5); 4. Honduras — 5 p; 5. Gua
temala — 3 p ; 6. Antiiele Olan
deze — 2 p.

SE VA REJUCA MECIUL 

MAROC - ZAIR ?
Secretariatul F.I.F.A. a informat 

că protestul federației marocane, 
care a cerut rejucarea meciului dis
putat în preliminariile C.M. cu se
lecționata Republicii Zair, va fi 
reexaminat de Comitetul de orga
nizare a „Cupei Mondiale". Pe de 
altă parte,1 pînă în prezent nu a

fost primită o confirmare scrisă în 
legătură cu renunțarea echipei Ma
rocului de a disputa meciul retur 
cu Zair, programat la 23 decembrie.

IERI, LA ATENA:
GRECIA - IUGOSLAVIA 2-4 (2 - 2)

Urmează meciul de baraj. 
Spania - Iugoslavia

Pe stadionul „Karaiskakis" din 
Atena s-a desfășurat ieri, meciul 
dintre selecționatele Greciei și Iu
goslaviei, contind pentru prelimi
nariile C.M. de fotbal (grupa a 
Vil-a). întîlnirea s-a încheiat cu 
rezultatul de 4—2 (2—2). in fa
voarea fotbaliștilor iugoslavi.

Echipa Iugoslaviei se c'lă acum 
Ia egalitate de puncte ((,(<• p) și la 
o diferență egală de golaveraj (4-3) 
cu reprezentativa Spaniei, cu care 
urmează să susțină un meci de 
baraj, pe teren neutru, pentru ca
lificarea în turneul final al C M

Alte amănunte, în ziarul de 
mîine.

TURNEUL DE TENIS 

DE LA SOFIA
Partidele din sferturile de finală 

ale turneului international de te
nis de la Sofia, dotat cu „Premiul 
televiziunii bulgare", s-atl încheiat 
cu următorele rezultate : Slozil 
(Cehoslovacia) — Ghenov (Bulga
ria) 6—3, 6—3, 6—1 ; Svensson 
(Suedia) — Kristensen (Danemarca) 
7—6, 6—4, 6—7, 4—6, 6—0 ; Em
merich (R.D.G.) — Andersson (Sue
dia) 6—4, 6—2, 6—4 ; Pampulov 
(Bulgaria) — Klet (Franța) 6—4, 
6—3, 4—6, 6—3. în cadrul probei 
de dublu bărbați, cuplul bulgar al
cătuit din frații Bojidar și Matei 
Pampulov a întrecut cu 6—3, 6—4 
perechea I. Sântei — Tr. Marcu 
(România). Alte rezultate: Em
merich (R.D.G.), Ganev (Bulgaria) 
— Andersson, Svensson (Suedia) 
6—3, 3—6, 6—4 ; L. Ghenov, Petrov 
(Bulgaria) t- Balasz. Borzsei (Un
garia) 7—5, 6—3.

CONCURSUL
DE ÎNOT

DE LA PRAGA
La Praga a început un concurs 

internațional de înot la care par
ticipă peste 200 de sportivi si spor
tive din R. D. Germană. R. F Ger
mania, Olanda, Polonia, Suedia, 
U.R.S.S și Cehoslovacia.

în proba feminină de 200 m spa
te, victoria a revenit înotătoarei 
olandeze Enith Brighita cu timpul 
de 2:24.5, urmată de Marta Juran- 
kova (Cehoslovacia) — 2:31.4. La 
200 m mixt masculin, pe primul 
loc s-a situat sovieticul Serghei 
Zaharov — 2:14,5, iar proba mas
culină de 400 m liber a fost cîș- 
tigată de compatriotul său Vladi
mir Mikeev — 4:15,9. Lothar
Noack (R. D. Germană) a terminat 
învingător în cursa de 100 m spate, 
cu timpul de 1:02,1.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX O TELEX
A S-a e<U(ie a concursului de cros 

de la Granollers (Spania) a fost cîțti- 
gat» de atletul scoțian Ian Stewart, 
cronometrat pe distanța de S 000 m cu 
timpul de 26:38. Pe locul secund s-a 
clasat spaniolul Vicente Haro — K :37,«, 
urmat de tunisianul Zaddetn — 27:01.4 
șl englezul Fave Black — 27:0B,«.■

Orașul Btnhoven a găzduit un con- 
eur» de patinaj viteză, ia startul căruia 
au fost prezenți sportivi din Finlanda. 
Norvegia, Suedia, S.U.A. și Olanda. La 
multlatlon, pe primul Ioc s-a clasat 
norvegianul BjBrn Tveter — 171,387 p. 
Concursul rezervat sprinterilor a fost 
clștigat de suedezul Hasse BBrjes eu 
162,850 p, secundat de finlandezul Leo 
Llnkovesl — 164,210 puncte. Iată eiștigă- 
toril probelor : 1 500 m : B16rn Tveter 
— 2:06,36; 5 000 m : BjOrn Tveter 7:36.17- 
500 m (sprinteri) : Hasse Borjes — 39,75; 
1 000 m (sprinteri) : Leo Linkovesi — 
1:23,29.■

Desfășurată In localitatea franceză 
Moulins, Întîlnirea de gimnastică dintre 
selecționatele de juniori ale Franței și 
R.F. Germania s-a încheiat cu scoru!

de 265.35—264,10 p in favoarea oaspeților. 
La Individual compus, pe primul Ioc 
s-a situat vest-germanul Berohtolg cu 
54,05 p. urmat de glmnaștU francezi 
Boutard — 58,30 p șl Decoux 33,50 p. ■

Turneul de șah de la Londra a con
tinuat eu runda a 7-a, in care Kara- 
k’.atcl l-a Învins pe Stean, Iar Hecht a 
ciștlgat la Markland. A fost consem
nată rernizt. In partidele Reshevsky — 
Timman șl O’Kelly — Keene. Partida 
vujaclcl — Webb s-s Întrerupt. în cla
sament continuă să conducă olandezul 
Jan Timman cu 5*/, puncte, urmat de 
Hecht (R.F.G.) — 41/, Reshevsky (S.U.A.) 
șl Keene (Anglia) — 4 p etc.■

Proba de sărituri din cadrul concursu
lui de călărie de la Bruxelles s-a în
cheiat cu victoria campionului brazilian 
Nelson Pessoa care a concurat pe ca
lul „Alt Baba", Pe locul secund s-a 
clasat italianul Graziano Mancinelli 
(„Ambasador"). iar locul trei a fost 
ocupat de vest-germanul Alwin Scho- 
ckentoehle (..The Robber"). Călăreata 
elvețiană Monika Weier („Vasal") s-a 
situat pe locul șapte.

Peste 3 000 de spectatori au urmărit 
I* Stockholm întîlnirea amicală de ho
chei pe gheață dintre selecționatele de 
tineret ale Suediei șl u.r.s.s. victoria 
a revenit oaspeților, cu scorul de 3—2 
(1-1, 0-1, 2-0).
■

Proba masculină de io km din cadrul 
concursului de schi fond, desfășurat în 
localitatea finlandeză Laplnlahtl, a fost 
dominată de sportivii finlandezi, care 
s-au clasat pe primele trei locuri. A 
clștigat Arto Kolvlsto — 31:19 urmat 
de Rlpatti — 31:56 șl Kurkki — 32:27. 
Cursa feminină de 5 km s-a Încheiat cu 
victoria cunoscutei campioane finlandeze 
Marjatta Kajosmaa, cronometrată cu 
timpul de 17:26.
■
Lidera campionatului cehoslovac de 

hochei Sparta Praga, și-a început tur
neul în Ungaria, jucînd la Budapesta 
cu selecționata orașului. Hocheiștii ceho
slovaci au obtinut victoria cu scorul de 
5—4 (1—0, 2—3. 2—1). prin punctele in- 
scrise de Vicha (2). Vorlicek (2) șl 
Svoboda.

Redat Cia $i administrația ; București str Vasile Conta ar 16 i telefvaaej eeutrală II.W.U5, secția corespondenți 11.5109. interurban 72 și 2861 telex: spurtrocn buc. 180, Tiparul ,X P. „Inforinația". București 40.368


