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AL TEATRULUI NATIONAL DIN BUCUREȘTI
Joi, 20 

preajma 
publicii, Capitala patriei — și împre
ună cu ea întreaga țară — a trăit un 
eveniment cu adinei și multiple re
zonanțe în viața noastră artistică și 
culturală — inaugurarea noului edifi
ciu al Teatrului Național „I. L. Casa- 
giale" din București.

Solemnitatea inaugurală a impor
tantului așezămint teatral a avut loc 
în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Participarea conducătoru
lui partidului și statului la acest mo
ment de seamă pentru cultura româ
nească ilustrează, o dată în plus, 
atenția și prețuirea deosebite pe care 
partidul și statul nostru, întregul 
popor le manifestă față de teatrul 
românesc, a cărui istorie este împle
tită profund și organic cu însăși isto
ria țării, cu strădania patriotică a 
cărturarilor iubitori de neam pentru 
cauza luminării maselor.

La festivitate au luat parte, de ase
menea, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și tovarășa Elena Maurer, 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
uescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Maxim Berghianu, Lina Cio- 
banu, Florian Dănălache, Janos Fa- 
zeltas, Petre Lupu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Ștefan Voitee, Mi
ron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Magdalena Filipaș, Ion Ioniță. Con
ducătorii de partid și de stat au 
venit împreună cu soțiile.

In sală erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale, organizații de masă 
și obștești, militanți din ilegalitate ai 
partidului și ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid și de stat, persona
lități ale vieții artistice și culturale, 
oameni de teatru, generali și ofițeri 
superiori, ziariști, muncitori din în
treprinderile Capitalei. In rindul asis
tenței se aflau, de asemenea, arhitec- 
ții și constructorii care au conlucrat 
la realizarea Însemnatului edificiu.

decembrie. în această zi din 
aniversării proclamării Re-

La ora 19,00 sosesc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer și tovarășa Elena Maurer, cu 
tovarășul Emil Bodnaraș. In intimpi- 
nare au venit tovarășii Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
Dumitru Popescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, Radu 
Beligan, artist al poporului, directorul 
Teatrului Național, prof. arh. Horia 
Maieu, șeful proiectului noului lăcaș 
al teatrului, Chirii Economu, actor, 
secretarul organizației de partid din 
această instituție.

Sute de cetățeni aflați pe platoul 
din fața impunătoarei clădiri își ma
nifestă bucuria de a-1 avea în mijlo
cul lor pe secretarul general al parti
dului, aclamind și ovaționînd.

Tineri și tinere înminează buchete 
de flori tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

In marele hol de Ia parter, pardo
sit cu marmură albă de Rușchița, îm
podobit cu largi tapiserii, semnate de 
cunoscuți artiști plastici, străjuit de 
busturile în bronz ale ctitorilor tea
trului românesc, opere realizate de 
remarcabili sculptori, a avut loc fes
tivitatea inaugurală.

In numele actorilor, regizorilor, 
scenografilor, al întregului colectiv al 
Teatrului Național, ia cuvîntul artis
tul poporului Radu Beligan, care ex
primă 
goste 
acest 
tanță 
mișcarea culturală a țării.

Intr-o atmosferă entuziastă, însu
flețită, ia cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului găsește un larg ecou în

simțămintele de profundă dra- 
și recunoștință împărtășite in 
moment de covîrșitoare impor- 
pentru instituția lor, pentru

rindul participanților, ea fiind subli
niată în repetate rinduri de vii 
aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu taie 
panglica inaugurală, după care sem
nează în Cartea de onoare a Teatru
lui Național.

Pe prima filă a Cărții de onoare își 
pun, de asemenea, semnătura tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, tovarășul Emil Bodnaraș.

După festivitatea inaugurală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat, sint invitați ia 
marea sală a teatrului.

Spectatorii aflați in sală salută cu 
vii aplauze apariția în loja oficială 
a conducătorilor de partid și de stat.

Se aude gongul și cortinele se ri
dică. începe cel dinții spectacol din 
prima stagiune a Teatrului Național 
in noua casă. El reunește fragmente 
dintr-o piesă clasică — „Apus de 
soare" — și una contemporană — 
„Simfonia patetică" —, ambele lucrări 
evocind evenimente de seamă din 
istoria țării.

In semn de prețuire, actorilor, tu
turor realizatorilor spectacolului, le 
este oferit un coș cu flori din partea 
conducerii de partid și de stat.

Pe scenă și in sală, domnește o 
atmosferă entuziastă. Toți cei pre- 
zenți își exprimă cu însuflețire dra
gostea față de partid și secretarul 
său general, față de patria socialistă. 
Ei își manifestă, totodată, recunoștin
ța fierbinte pentru sprijinul acordat 
de partid și de stat in realizarea 
noului așezămint cultural.

Cu prilejul acestui memorabil eve
niment de cultură, slujitorii Teatru
lui Național din București, ai tuturor 
scenelor țării, se angajează să-și 
pună întregul talent, întreaga putere 
de creație, în slujba poporului și a 
patriei, a progresului artei românești, 
a edificării societății socialiste.

CEI MAI RUNI SPORTIVI ROMÂNI AI ANULUI 1973
AU PRIMIT IERI TROFEELE BINEMERITATE!

• Cala laureaților* sportivi din
• Ilie Năstase a primit 

sportiv român al anului 1973" 
Dumitru i s-a înminat

a campionilor

o Jucătorului Ion
„Trofeul revistei

de neuitat a 
anului ce se 
desprins do- 
a sportivilor 

în viață

Fotbal"

Sala Palatului, o frumoasa și reușita sărbătorire

DEZVOLTAREA TURISMULUI DE MASĂ
NECESITĂ 0 ATENTIE SPORITĂ 
PENTRU MARCAJELE DIN MUNȚI

Asemenea unui ecou, o parte din 
tumultul stadioanelor, din exube
ranța tineretului nostru sportiv s-au 
revărsat ieri sub cupola Sălii Pa
latului Republicii Socialiste Româ
nia. Performerii de seamă ai anului 
1973 și înflăcărați! lor suporteri — 
cîți au putut intra în posesia rîvni- 
tului bilet — au reprezentat marea 
familie a sportului românesc, forța 
sa atît de des afirmată pe mapa
mond, dorința fierbinte de a contri
bui mai mult la sporirea prestigiu
lui sportiv internațional al Româ
niei socialiste.

De la această gală 
laureaților sportivi ai 
încheie în curînd s-a 
rința fermă, unanimă,
români de a transpune 
Hotărîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
din 28 februarie — 2 martie cu pri
vire la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului — prinos 
de recunoștință pentru grija pe 
care partidul, părinte drag, o poar
tă în permanență sportului, pentru 
condițiile tot mai bune ce sînt ofe
rite tineretului de a practica exer
cițiile fizice și sportul.

Pe scena sălii frumos împodobite 
a urcat mai întîi reprezentanta a- 
tletismului — campioana mondială 
universitară Virginia Ioan. Trofeul 
pentru cea mai valoroasă perfor
manță atletică a anului 1973 i-a fost 
oferit de> campioana olimpică Lia 
Manoliu, vicepreședinte al C.N.E.F.S. 
A fost o emoționantă întîlnire între 
„medalia de auH1 de la Ciudad de 
Mexico și aceea care — urmînd 
exemplul Iolandei Balaș — ar pu
tea să se urce pe podium la 
Montreal. S-au perindat apoi pe 
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nu pot fi valorificate into din ’S.E.rS
cauza hpsei marcajelor © Se ■ 
impune o mai strînsă colaborare 
între factorii cu atribuții in do
meniul turismului

Cine-a călcat vreodată cu piciorul 
împărăția de piatră și de frumuseți 
a Carpaților, și-a putut da seama cit 
de necesare îi sînt drumețului sem
nele care îi arată calea de urmat 
spre un pisc, spre o vale sau o ca
bană. Marcajul aplicat pe pomi, pe 
pietre mai proeminente ori pe plă-

cuța prinsă în vîrful stîlpului meta
lic, este bunul nostru sfetnic întru 
alegerea drumului de urmat.

Dezvoltarea turismului de masă la 
noi dimensiuni, așa cum recomandă 
Hotărîrea Comitetului Central al 
P.C.R. din 28 februarie—2 martie a.c., 
este condiționată, în bună măsura, de

LWWWWWWWWX 
existența unor marcaje (suficiente și 
corecte) care să asigure o circulație 
lipsită de riscuri pe potecile mun
ților.

Care este, însă, situația marcajelor 
în munții noștri ? Ne asigură ele, în 
bune condiții, orientarea în acest 
relief frămîntat care ne pretinde un 
efort fizic sporit și în care condițiile 
meteorologice oferă deseori surprize ? 
Iată de ce ne-am propus să redăm, 
în rîndurlle ce urmează, 
și opiniile unor oameni 
cu vastă experiență.

MIHAI SIRBU (Sinaia) : Consider 
că potecile turistice din Bucegi — 
mă refer la zona de care se ocupă 
Consiliul popular al orașului Sinaia 
— sînt foarte bine marcate. Mie mi 
se pare chiar că marcajele sînt mai 
mult decît suficiente, dar aceasta 
s-ar putea să fie o impresie perso
nală datorită faptului că am străbă
tut de nenumărate ori masivul. Tre
buie să spun că, adeseori, apar lip
suri. surprinzătoare în rețeaua noas
tră de marcaje. E vorba despre stîl- 
pii indicatori pe care turiștii nepă
sători față de acest bun obștesc îi 
folosesc pentru a se prinde de ei 
atunci cînd coboară muntele în fugă 
și reușesc să-i răstoarne.

Ing. NICOLAE GRABOVSCHI (Cîm- 
pulung) : în zona noastră, care cu
prinde munții Iezer-Păpușa, părți 
din Piatra Craiului, Făgăraș și Leao- 
ta, marcajele se aflau într-o stare 
necorespunzătoare. In ultimul an, 
însă, am căutat să remediem aceas
tă situație și am refăcut marcajele 
în punctele-cheie i la intrări și in
tersecții de trasee, în porțiunile 
unde exista pericolul de accidente 
sau de rătăcire. In plus, am reali
zat patru trasee noi.

Aș vrea să mai ridic, apoi, pro
blema marcajelor realizate de pio-

Sebastian BONIFACIU

relatările
de munte

(Continuare în pag. a 2-a)
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sau ai federațiilor cupe de cristal, 
statuete și alte trofee. Ne-au făcut 
parcă să simțim, din nou, fiorii a- 
prigelor dispute sportive pe care 
le-au susținut, ai bucuriei succese
lor lor. Așa a fost și întîlnirea pu- 

■ blicului cu cele cîteva handbaliste 
care, doar cu cîteva zile în urmă, 
în Iugoslavia, au cucerit medaliile 
de argint la campionatul mondial. 
La fel a fost întîlnirea cu bravul 
rutier Vasile Teodor, învingătorul 
„Turului României" și realizatorul 
unor isprăvi care, atunci, în sep
tembrie, ne-au entuziasmat.

Cînd pe scenă a pătruns laurea
tul revistei „Fotbal", căpitanul for
mației Steaua, Ion Dumitru, aplau
zele au atins o cotă înaltă, egală 
cu pasiunea și interesul pentru a- 
cest sport ce subjugă inimile tutu
ror generațiilor. L-am admirat, îm
preună cu întreaga sală, pe acel 
,.Hercule de buzunar" care este 
Nicu Gingă, realizatorul unui event 
unic : în același an — campion 
mondial de juniori și de seniori ! 
„Uriașul" Titus Tarău, „frații sia
mezi" Gh. Danilov și Gh. Simionov, 
maestrul desenului artistic pe oglin
da gheții Gyorgy Fazekas, alpinis
tul ce evolua — în sfîrșit ! — în 
fața spectatorilor (Dumitru Chivu), 
toți au primit gratitudinea publicu
lui.

Moment culminant: pe scenă 
urcă asul tenisului mondial, Ilie 
Năstase, cîștigătorul tradiționalei 
anchete a ziarului nostru, cel mai 
bun sportiv român al anului 1973. 
Aplauze îndelungi, flori multe, o- 
ferite de fete și băieți, îl întîmpină 
pe cel care ne-a îneîntat privirile 
și ne-a umplut inimile de mîndrie,

Prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., 
general lt. Marin Dragnea, îi înmî- 
nează lui Ilie Năstase cel mai fru
mos trofeu al galei laureaților. „Aș 
vrea — ne spune cu emoție cam
pionul campionilor — aș vrea, dacă 

nu vi se pare prea în
drăzneț, ca în 1974 să ob
țin și mai multe succese!

Hristache NAUM

Ivan Patzaichin, sportivul nr. 2 în 1973

y

Simion Cuțov, al treilea sportiv al anului

(Continuare
în pag. a 4-a)

A venit vacanța de iarnă ! A 
venit cu bucurii pentru elevii 
și studenții patriei, care au în
cheiat o primă perioadă de 
muncă, de învățătură. Satisfac
ția notelor bune va fi asociată 
acum cu aceea pe care o vor 
oferi zilele vacanței, cu mo
mentele lor de destindere și de 
odihnă activă.

Da, vacanța trebuie să aibă 
ca principal atribut destinderea, 
recrearea, odihna. 
nostru i s-au asigurat, 
aceasta, toate condițiile. Mulți 
dintre elevi și studenți 
pleca in tabere, vor lua 
la drumeții și excursii. 
există școală sau facultate care 
să nu își fi propus organizarea 
unei asemenea acțiuni, după 
cum multe unități de învăță- 
mînt participă la altele inițiate 
de inspectoratele școlare sau 
de centrele universitare. Prime
le trenuri ale vacanței vor ple
ca chiar astăzi pe trasee dintre 
cele mai pitorești, cu precădere 
pe Valea Prahovei, Valea Oltu
lui sau Valea Mureșului, în 
căutarea zăpezii, în perspectiva 
atît de dorită de angajare a cit 
mai multor tineri, de 
vîrstele, în întreceri de 
patinaj și săniuș.

Vacanța, intr-adevăr, 
să însemne odihnă activă, 
mai multe ore în aer liber. In 
această privință galeta inițiati-

Tineretului 
pentru

vor 
parte 

Nu

toate 
schi,

trebuie
cit '

velor este tot mai bogată, de la 
nivelul „cravatelor roșii" și 
pină la tinerii care în curînd 
vor rămîne cu nostalgia anilor 
studenției. Tabere, excursii, 
drumeții, dar și acțiuni ce vor 
fi organizate acasă, în cadrul 
cluburilor, al diferitelor lăca
șuri de cultură pentru tineret. 
„Cupa tineretului", al cărei start 
s-a dat nu de mult, se află și 
ea în atenția elevilor și studen
ților. Iar vacanța de iarnă ofe
ră toate condițiile pentru ca, 
în întrecerile acestei competiții, 
participanții să fie cit mai nu
meroși.

Nu ne îndoim că așa va fi. 
Tineretul nostru îndrăgește 
sportul, exercițiul fizic, astfel 
că, acum, cînd vacanța a deve
nit un fapt, el va fi prezent în 
săli, pe pîrtii și patinoare. 

‘Ne-am bucura dacă organiza
torii multiplelor acțiuni spor
tive ale vacanței vor face totul 
pentru a crea tinerilor partici- 
panți condițiile necesare și im
plicit o atmosferă cit mai plă
cută. O organizare bună a unei 
competiții reține atenția concu- 
renților chiar și atunci cînd 
puțini dintre ei au satisfacția 
de a se număra printre cîști- 
gători...

Așadar, pîrtie liberă sportu
lui în această vacanță de iarnă, 
cu multe satisfacții și bucurii 
pentru toți beneficiarii ei...

VIORICA DRAGA SI PAUL SZABO (spadă),
9

CAMPIONI Al JĂRII LA „JUNIORI MARI“
DE AZI: FINALELE ÎN „CUPA SPERANȚELOR"

Ca de obicei, floretistele furnizează 
cele mai mari surprize, în întrecerea 
dintre ele fiind, in general, foarte 
dificil să anticipezi o campioană. Fi
nalele de „junioare mari" n-au făcut 
nici ele excepție. Gabriela Garda și 
Ana Gîrbea, două din marile speranțe 
ale tinerei generații, s-au văzut ne
voite să renunțe la titlu, sătmărean- 
ca încă din sferturi, bucureșteanca în 
semifinale.

Semifinala Anei Gîrbea a fost și 
cea mai disputată. După consumarea 
asalturilor propriu-zise, trei sportive 
(Gîrbea, 'Draga și Tudose) aveau cite 
2 victorii. Deci, baraj în 3 pentru 
două locuri în finală. Inițial, Draga 
a întrecut-o pe Tudose cu 4—0, apoi 
— surprinzător — Tudose a dispus de 
Gîrbea cu 4—1 ! Rămînea ca Gîrbea 
să încerce totul în fața Vioricăi Dra
ga — victoria și... un al doilea baraj. 
Draga a fost însă necruțătoare, în- 
treeînd-o cu 4—3...

Celelalte semifinale au avut o des
fășurare oarecum normală. Cel mai 
ușor s-a calificat, în ultimul act al 
competiției, Marcela Moldovan, me
rituoasa campioană balcanică : 4—1 
cu Lokossi și 4—0 cu Gospodinov. 
Magda Bartoș a realizat și ea două vic-

torii (4—1 la Lokossi și Gospodinov) 
după tot atîtea asalturi în care a ma
nifestat o excelentă dispoziție.

In fine, Maria Lazăr, confirmînd... 
ambițiile școlii sătmărene, a trecut cu 
multă siguranță în finală, dispunînd 
și de Rodica Onu (4—3) și de Florica 
Radu (4—1). Foarte bine a evoluat 
și Carmen Budur, victorioasă fără di
ficultate la Radu (4—2) și Onu (4—1).

Dintre spadasini, impresia cea mai 
bună — prin tehnică și gîndire tac
tică, mai ales — a lăsat-o Paul Sza
bo. Evoluția sa în semifinale a îneîn- 
tat, pur și simplu : 5—2 cu Matei și 
— fără drept de apel — 5—0 cu Dima! 
Doboș, în aceeași grupă semifinală 
cu Szabo, a trecut și el mai departe, 
cu victorii aproape la fel de catego
rice : 5—2 la Dima și 5—1 la Matei.

Angelescu, unul din pretendenții la 
titlu, a avut de luptat, mai ales în 
asaltul cu Ștefănescu. Spadasinul gă- 
lățean l-a hărțuit cumplit, neaccep- 
tînd să... depună 
tremis... Rotaru, 
un adversar facil

armele decît in ex- 
in schimb, i-a fost

(5—1). Dinescu și-a

Tiberiu STAMA

(Continuare m pag. a ia)

Cupa și titlul de

Rie Năstase — cel mai bun sportiv român al anului
Fotografii de i Paul ROMOȘAN și Dragoș NEAGU

LAUREAȚII
ANCHETE A

TRADIȚIONALEI
ZIARULUI NOSTRU

(Steaua) — tenis ; 2. Ivan Patxaichin (Dinamo
3. Simion Cuțov (Dinamo București) — box ; 4.

l

1. ILIE NĂSTASE
București) — canoe ;
Maria Alexandru (Progresul București) — tenis de masâ ; 5. Nicu Gingă 
(Dinamo București) — lupte ; 6. Argentina Menis (Dinamo București) — 
atletism ; 7. Virginia loan (Rapid București) —> atletism ; 8. Gheorghe 
Berceanu (Steaua) — lupte ; 9. Dan Grecu (Dinamo București) — gim
nastică ; 10. Doina Cojocaru (Universitatea Timișoara) — handbal.

CÂȘTIGĂTORII TROFEELOR

PE RAMURA DE SPORT
Virginia Ioan (Rapid Bucu

rești) — ' atletism ; Mircea Fi- 
aeseu (Aeroclubul Brașov) 
zbor fără motor ; Dumitru Chi- 
vu (A.S.A. Brașov) — alpinism; 
Litus Tarău (Steaua) — bas
chet ; Simion Cuțov (Dinamo 
București) — box ; Ilie Oanță 
ji Dumitru Grumezescu (Dina
mo București) — canotaj ; Gh. 
Danilov și Gh. Simionov (Stea
ua) — caiac-canoe ; Gheorghe 
Niculae (Petrolul Ploiești) — 
călărie ; Vasile Teodor (Dina
mo București) — ciclism ; Dan 
Grecu (Dinamo București) — 
gimnastică ; Ion Hortopan (O- 
limpia București) . — haltere ; 
Cornel Penu (Dinamo Bucu
rești) —s handbal ; Ion Gheor
ghiu (Steaua) — hochei ; Lazăr 
Moldovan (Dinamo București) — 
judo ; 
Brăila) 
Gingă 
lupte 
Hints 
aeromodelism ; Leontin Ciortan 
(Jiul Petroșani) — navomode- 
lism ; Ignat Ciutac (Semănă
toarea București) — automode- 
lism ; Val. Constantinescu 
(Chimia Buzău) — rachetomo- 
delism ; Ștefan Chițu (Poiana 
Cîmpina) — motociclism ; Anca

Vasile Iorga (Progresul 
— lupte libere ; Nicu 
(Dinamo București) — 

greco-romane ; Otto 
(Voința Tg. Mureș) —

Groza (Dinamo București) înot ; 
Dumitru Ciobanu (Clujana 
Cluj) — orientare turistică ; 
Marin Georgescu (Viață Nouă 
Olteni) — oină ; Dinu Popescu 
(Dinamo București) — polo ; 
Ion Bucurescu (Aeroclubul 
Ploiești) — parașutism ; Dumi
tru Spîrlea (Olimpia București)
— pentatlon modern ; Gyorgy 
Fazekas (Dinamo București) — 
patinaj artistic ; Ladislau Coroș 
(Dinamo Brașov) — patinaj vi
teză ; Ana Petrescu (Gloria 
București) — popice ; Radu 
Bratu (Radioclubul Constanța)
— radioamatorism ; Mihai Ni- 
colescu (Sportul studențesc) — 
rugby ; Ion Ganea (Indepen
dența Sibiu) — sărituri în apă; 
Mihai Țiu (Steaua) — scrimă ; 
Alexandra Nicolau (Constructo
rul București) — șah ; loan 
Panțuru (C.S.O. Șinaia) — 
schi-bob ; Ilie Năstase (Steaua)
— tenis de cîmp ; Maria Ale
xandru (Progresul București) — 
tenis de masă ; Nicolae Rotaru 
(I.E.F.S. București) — tir ; 
Gyula Bartha (Steaua) — volei.

Ion Dumitru a fost desemnat, 
în urma unei anchete publice, 
cîștigătorul trofeului revistei 
„Fotbal" 1973.

DE AZI, LA TIMIȘOARA

întrecerile turneului masculin
din campionatul national de baschet

Vineri, în sala Olimpia din 
mișoara, se reiau disputele din 
drul campionatului național 
baschet pentru seniori. După o 
rioadă de intense pregătiri și acu
mulări, în care formațiile Dinamo 
și Steaua și-au disputat meciurile 
din cupele europene, cei mai buni 
baschetbaliști ai țării își reîncep 
întrecerea internă cu al treilea tur
neu din cadrul primului tur.

Lupta se anunță deosebit de in
teresantă. Fiecare echipă este dor
nică de o comportare cît mai bună, 
mai ales că multe dintre ele au 
nevoie stringentă de punctele ce 
se pun în joc pentru întocmirea 
clasamentelor. La obținerea unei 
„zestre" cît mai consistente se gîn- 
desc C.S.U. Galați, Politehnica Cluj, 
Rapid și I.C.H.F. București. Pentru 
supremația în campionat, aproape 
ca întotdeauna, lupta se va limita 
între vechile rivale Dinamo și 
Steaua. Dacă în anii trecuți mai in- 
terveneau și alte echipe în stabili-

Ti- 
ca- 
de 

pe-

rea ierarhiei superioare a clasamen
tului, se pare că în actuala ediție 
problema se rezumă doar la lupta 
dintre cele două echipe bucureștene. 
(P. Iv.).

Iată programul- meciurilor. VI
NERI, ora 9, Rapid — Politehnica 
Cluj, ora 10,30, I.E.F.S. — C.S.U. 
Galați, ora 12,00, I.C.H.F. — Farul, 
ora 16,00, Sjeaua — Voința Timi
șoara, ora 17,30, Universitatea Ti
mișoara — Politehnica București, 
ora 19,00, Dinamo — Universitatea 
Cluj._

Iată cum arată clasamentul îna
intea acestui turneu :

Dinamo 
Steaua 
„U“ Cluj 
I.E.F.S. 
Farul 
Politehnica
»U’

Buc.
Timișoara 

Voința Timisoara 
I.C.H.F.
Rapid 
Politehnica Cluj 
C.S.U. Galați

5 5
5
5
5
5
5
5
«5
5
5
5
5

5
4
3
3
3
3
2
1
1
0
0

o 
o
1
2
2
2
2
3
4
4
5
5

512—3*1 
488—387 
392—303 
400—354 
355—350 
341—341 
359—365 
316—384 
326—356 
375—121 
300—400 
358-490

10
10

9
8
8
8
8

CEI ZECE...
Un nou clasament final !
Un nou (prilej de bucurie, dar 

și unul de • ușoară tristețe : Ilie 
Năstase are\cu un an mai mult.

S-ar putea spune că acest 
clasament e oricum fastuos 
pentru că . Racheta e pe primul 
loc. Dar, aceasta prezență ex- 
traordinană, care ar putea înno
bila orice clasament sportiv 
din lume — dovadă și faptul 
că o mare agenție internațio
nală l-a clasat pe Năstase\prin- 
tre cei mai buni zece sportivi 
ai marelui poliatlon moirdial 
1973 — nu este nici pe depațrte 
singurul rrsotiv de strălucire.'-

Veți spune, poate, că perfor
manța lui l|van Patzaichin, care 
a adunat ătitea mii de voturi 
în disputa cu sportivul nr. 1, 
este cu adevărat peste aștep
tări.

Veți spune, poate,' că locul 
pe podium al lui Simtdv Cuțov 
depășește cu mult cadoul ci
fric al clasamentului, ântr-o 
vreme cînid marile ciocniri ale 
boxului mobilizează milioane de 
telespectatori.

Veți spune că tot ceea 
figurează în acest clasament 
reprezintă un efort admirabil,' 
într-o vreme în care sportul a 
cucerit lumea. (Vă aduceți a- 
minte, desigur, că acum cîțiva 
ani, într-o clasă de fete, din 
Franța, un test de nume pro
priu, cu inițiala A, s-a soldat 
cu numele lui Anquetil pe 80 
la sută din buletine). Și, mai 
ales, veți spune că acest cla
sament, ca orice clasament, ne
dreptățește atîția și atîția alți 
sportivi de prim rang.

Și, totuși, clasamentul nostru, 
al sportului românesc, are un 
nume care îi luminează valoa
rea dintr-un unghi care face 
din votul suporterilor un crite
riu de apreciere aproape obiec
tiv. Pe locul VI se află numele 
Virginiei loan. Un nume a cărui 
discreție dă sensuri deosebite 
clasamentului. Virginia Ioan 
este deținătoarea unul rezultat 
de mare anvergură — acel 
1,90 m la înălțime — realizat 
în stilul clasic al ventralei, fi
xat parcă pentru a răspunde 
tuturor încercărilor, pe cît de 
ambițioase pe atît de artificia
le, ale foarte recentului Flop 
Fosbury, expresie a cursei fre
netice după centimetri, grame 
și sutimi de secundă.

Acest superb 1,90 al Virgi
niei Ioan, care a pătruns abia 
in a Vl-a coloană a clasamen
tului, conferă un dinamism în 
plus ierarhiei ; și astfel, Ilie 
Năstase nu mai e doar un le
ader de excepție.

Aseară, în marea Sală a Pa
latului, care dăruiește Sportu
lui, spre sfîrșitul anului, o zi 
din viața ei, „cei 10“ s-au pe
rindat prin fața Gloriei. Mo
mentul festiv aparține de pe 
acum trecutului. Toți cei 10 au 
și preluat ștafeta anului 1974. 
Am simțit-o în pasul viguros 
al Iui Năstase, care a învins 
de mult goana meridianelor, 
simbol al victoriilor sale din
colo de ani și anotimpuri...

loan CHIRILA

acest clasamer^
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| PLENARA COMITETULUI FEDERAL A CONCLUZIONAT: 
|

iîmbunătățirea calității muncii-
i condiție principală pentru

CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI Al ANULUI
STABILIT! DE FEDERAȚII

Noua rubrică, pe care o intitulăm în mod sugestiv CURIERUL CITI- I 
TORILOR, își propune să exprime părerile cititorilor și să întrețină un ■ 
dialog al redacției noastre cu iubitorii sportului în probleme de larg inte
res și de actualitate ale mișcării sportive. Astfel, vom reproduce cele mai 
conștiente și mai valoroase opinii exprimate în scrisorile lor cu privire 
la aspecte mai importante, de interes general, ale activității de educație 
fizică și sport din țara noastră. Așteptăm, evident, semnale critice, con
structive. In măsura în care va fi nevoie, vom însoți aceste opinii, aceste 
puncte de vedere exprimate de cititori (pentru veridicitatea aspectelor cri
tice semnalate, aceștia vor purta întreaga răspundere), cu comentarii, com
pletări sau răspunsuri ale redacției.

Așadar, așteptăm de la dv., dragi cititori, cît mai multe scrisori care 
să corespundă intențiilor noastre și care, în special, să ajute — întrun fel 
sau altul — la progresul activității de educație fizică și sport.

i
i
i
i

dezvoltarea natației noastre

DIFERENȚA DINTRE L.C.E.A. CÎMPULUNG MUSCEL 
„POLI" TIMIȘOARA

Studentul AUREL NICULESCU, 
din Timișoara: „Scriu aceste rîn- 
duri, pe care le-am cîntărit aproa
pe o lună de zile, fiind nevoit să 
aduc unele completări la articolul 
dv. cu privire la rezultatele nesa
tisfăcătoare obținute în acești ani 
de atleții timișoreni. Am fost elev 
Ia Liceul Central de atletism din 
Cîmpulung Muscel și în același 
timp component al lotului R.S.R. de 
atletism în perioada martie 1972 — 
iulie 1973. în toamna acestui an, 
am fost legitimat la clubul timișo
rean. Este

Șl i
liceu

ORIENTARE TURISTICĂ
1. Dumitru Ciobanu — Clujeana Cluj
2. Ion Gheucâ — I.P.G.G. București
3. Clara Szabo — Metalul Roșu Cluj
4. Gheorghe Horvathy — Metalul Roșu Cluj
5. Paula Chiurlea — I. T. București
6. Tiberiu Konreich — Clujeana Cluj
7. Gheorghe Albiei — I. T. București
8. Piroșca Szabo — Metalul Roșu Cluj
9. Georgeta Țicleanu — Dacia București

10. Gerald Lexen — Rulmentul Brașov

PARAȘUTISM
1. Ion Bucureseu — Aeroclubul Ploiești
2. Ionel lordănescu — Aeroclubul București
3. Doina Cherecheș — Aeroclubul Cluj
4. Ștefan Niță — Aeroclubul Ploiești
5. Eva Lutsch — Aeroclubul Cluj
6. Florica Uță — Aeroclubul București
7. Emil Dumitrașcu — Aeroclubul București
8. Cornel Limbășan — Șoimii Buzău
9. Stan Vasile — Aeroclubul Ploiești

10. Maria lordănescu — Aeroclubul București

POPICE

ALPINISM
1. Dumitru Chivu — A.S.A. Brașov
2. Nicolae Naghi — A.S.A. Brașov
3. Matei Schenn — A.S.A. Brașov

4—5. Avei Ritișan — Dinamo Brașov
4—5. Adrian Tănase — Dinamo Brașov

6. Mircea Opriș — Dinamo Brașov
7—8. Emil Coliban — Sănătatea București
7—8. Dan Vasilescu — I.P.G.G. București

9. Mihai Szalma — Turdeana Turda
10. Taina Duțescu — Sănătatea București

CĂLĂRIE
1. Gheorghe Nicolae — Petrolul Ploiești
2. Iosif Molnar — Steaua
3. Dania Popescu — Steaua
4. Alexandru Bozan — C.S.M. Sibiu

5. Paul Mazilu — C.S.M. lași
6. Constantin Vlad — Dinamo București
7. Oscar Recer — Dinamo București
8. Dumitru Velea — Steaua
9. Nicolae Mihalcea — Steaua

10. Dumitru Roșea — C.S.M. Sibiu

HANDBAL

Lucrările recentei plenare a Fe
derației române de natație, trecînd 
în revistă cîteva din succesele ob
ținute în 1973 de înotători (cîști- 
garea Balcaniadei) și jucătorii de 
polo (învingători în cîteva turnee) 
au adus în prim-planul discuțiilor 
o serie largă de probleme, care 
continuă să frineze dezvoltarea pu
ternică a disciplinelor respective.

Cei mai mulți dintre vorbitori au 
exprimat opinii legate de progre
sul prea lent al rezultatelor înotă
torilor noștri, care nu reușesc să 
țină pasul cu evoluția rezultatelor 
pe plan internațional. Subliniind că 
elevii sînt principalii performeri ai 
înotului, antrenorul Mihai Mitro
fan a pus în discuție greutățile de 
ordin organizatoric pe care le în- 
tîmpină nu numai secțiile din o- 
rașul Ploiești, dar și majoritatea 
cluburilor și asociațiilor din țară, 
în armonizarea deplină a progra
mului de învățămînt și a celui de 
antrenament intens. Un alt apreciat 
specialist al natației noastre, Felix 
Heitz, a subliniat în alocuțiunea sa 
ineficienta centrelor de învățare din 
unele orașe, faptul că' selecția a- 
nuală pentru secțiile de perfor
manță nu este suficient de ri
guroasă. Totodată antrenorul brăi- 
lean a amintit că unii dintre absol
venții I.E.F.S. cu specializare înot 
sînt insuficient pregătiți pentru a 
se încadra plenar în activitatea de 
instruire a copiilor.

Amintind cîteva din bunele re
zultate ale echipei naționale de polo 
în anul 1973, antrenorul selecțio
natei reprezentative, Anatol Grin- 
țescu, a recunoscut, în mod deschis, 
că unele contraperformanțe ale 
„7“-lui național se datorează unor 
greșeli în procesul de pregătire : 
„mai avem mult de lucrat pentru 
Îmbunătățirea calității antrenamen
telor

Concluzionînd dezbaterile plena
rei comitetului federal, tovarășul 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S. 
a calificat ca nesatisfăcătoare acti
vitatea 6alariaților F.R.N. și a a- 
vertizat în mod serios pe acei an
trenori care nu și-au 
biectivele propuse 
1973.

Subliniind o serie 
organizatorice în activitatea înotă
torilor, săritorilor și poloiștilor și 
cerînd măsuri urgente pentru îm
bunătățirea calitativă a procesului 
de instruire la toate nivelele, ca 
și pentru o mai rațională și deplină 
folosire a bazei materiale existente, 
tovarășul Emil Ghibu a făcut cîteva 
recomandări prețioase.

S-a amintit, în primul rînd, de 
trecerea neîntîrziată la organizarea, 
deocamdată în principalele centre,

a unor licee sau clase de speciali
tate, formă absolut obligatorie as
tăzi pentru pregătirea marilor per
formanțe. La organizarea acestora, 
la selecția riguroasă pentru- clasele 
respective, toți antrenorii au obli
gația de a contribui și sprijini efec
tiv munca celor chemați să răs
pundă de aceste probleme. .

O altă problemă majoră în nata- 
ția românească este și calitatea in
struirii. Se impune tot mai mult o 
preocupare sporită pentru pregăti
rea și perfecționarea cadrelor de 
specialitate, o continuă verificare a 
cunoștințelor antrenorilor cu state 
mai vechi de serviciu într-o con
cordanță deplină cu ultimele nou
tăți pe planul tehnicii, cu cerințele 
tot mai mari ale antrenamentului 
modern. în sfîrșit, s-a făcut reco
mandarea ca vara anului ’74 să 
coincidă cu o amplă acțiune de se
lecție din rîndurile centrelor de în
vățare a înotului. Catedra I.E.F.S. 
— prin elaborarea unor criterii 
precise — este chemată de a spri
jini în mod efectiv această largă 
acțiune.

în urma cooptării a noi membri 
în comitetul federal, biroul F. R. 
Natație are următoarea compo
nență : Traian Pop, adjunct al mi
nistrului Educației și învățămîntu- 
lui — președinte. Ion Simion, Eu
genia Țicaliuc, Avram Lăptoiu — 
vicepreședinți, Constantin Mihai — 
secretar general, Cornel Mărcu- 
lescu, Aurel Urmuzescu — antre
nori federali. Ion Drăgan, Frederic 
Rothe, Nicolae Dumitrescu, Cornel 
Răduț, Ecaterina Orosz, Petre Măi- 
ncscu, Giieorghe Boboc și Ion 
Gherman — membri.

Imănare între condițiile de 
și cele de Ia club. Pentru 
che de pantofi-cuie, un student tre
buie să colecționeze 20 (douăzeci) 
semnături, începînd cu președintele 
clubului și 
nerul. Un 
schimbă la 
perechi pe 
Cred că vă 
de condiții 
mai adaug 
bește, de pildă, de sală de recu
perare, iar Ia Politehnica de o... 
pistă cu zgură bună".

SUPORTERI, CU SPATELE LA...
E. NEDE- 
Bolintinul 
declară în-

greu de făcut o ase-

asemenea număr de 
spectatori. Dar, vai !... 
După un sfert de oră, 
asurzită de o falangă, 
cu părui zbîrlit și ochii 
plini de praf din cau
za unui steag, am fost 
nevoită să mă retrag 
într-un loc mai liniș
tit. Ceea ce in-a mirat 
într-un mod neplăcut 
era că aceia care diri
jau toate acele : «Hai, 
Dinamo, Ia gunoi» sau 
«Dumitra; — picioare 
rare» — au stat 
timpul meciului 
spatele la ceea ce
CĂ ADVERSARUL

Tot despre public scrie și ER
NEST RADULIAN (str. Alex. O- 
răscu — nr. 1 — București): „Poa
te că publicul nostru n-are încă 
tăria de a recunoaște și aplauda 
comportările remarcabile ale unor 
adversari, dar să fluieri în cor, fără 
nici un motiv, numai pentru că 
adversarul își apără șansele — 
contribuind la spectacolul sportiv 
— a încerca astfel să-1 intimidezi, 
cum nici Ia coride nu se petrec lu
crurile, mi se pare un lucru josnic, 
mizerabil. Și să nu spună nimeni 
că au fost doar cîțiva în aceste 
«cazuri» ! Cum se poate că, așa 
stînd lucrurile de o bună bucată 
de timp, cronicarii sportivi, foru
rile sportive care fac atîta caz de 
educație prin sport să nu sesizeze 
și să nu acționeze în această di
recție ? Nu cumva acest «aport» 
este socotit folositor în facilitarea 
unor victorii ? !“

Cititoarea 
I.EA, din 
din Vale, se 
drăgostită de un sport 
de sezon, hocheiul pe 
gheață. Numai că, așa 
cum reiese din scrisoa
rea sa, a trebuit să 
suporte mult în aceas
tă calitate, la tradițio
nalul derby de cam
pionat Dinamo — 
Steaua : „La începutul 
reprizei a III-a, o gloa
tă întreagă de «supor
teri» a dat buzna pe 
patinoar. întîi ne-a 
bucurat prezența unui

NUMAI PENTRU

la 
o pere-

I
terminind cu magazio- 
elev de clstsa a V-a 
Cîmpulung Muscel două 
timpul unui an școlar, 
dați seama ce diferență 
materiale există, dacă 

că la L.C.E.A. se vor-

MECI !
petrecea pe gheață... 
Oare, intr-adevăr, înțe
legeau ceva în hochei 
acei 90 la sută dintre 
cei despre care vă 
scriu ? Și pentru ho
chei or fi venit ei în 
seara aceea la pati
noar ? Pur și simplu 
îmi venea să plîng și 
pentru bucuria stricată, 
dar și pentru hochei în 
sine. Pentru acea pal
mă murdară care 
fost dată în seara 
ceea".

i-a
a-tot

cu
se

IȘI APĂRĂ ȘANSA?
deci un îndȘmn — și pen-Iată,

tru noi, cronicarii, și pentru dv. 
stimați cititori, care sînteți și spec
tatori pe stadioane sau în sălile 
de sport — de a considera și trata 
problema „publicului” diferențiat, 
fără false și idilice generalizări, 
fără pripite și neargumentate in
criminări, în funcție de comporta
rea sa reală la o manifestare spor
tivă sau alta. Pentru că pilde de 
fair-play sau abateri de la acest 
spirit al sportivității găsim nu nu
mai în teren, ci și în tribune. Și 
dacă tot vorbim despre „educarea 
educatorilor" — și nu puțini din
tre spectatori se includ singuri în 
această categorie —. de ce ne-am 
sfii să spunem lucrurilor pe nume 
și să nu mai admitem lîngă 
pe banca tribunei, pe cei ce 
cită la aruncarea peste bord a 
rectitudinii și sportivității din 
ren ?

noi, 
în- 
co- 
te-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

îndeplinit o- 
pentru anul

de defecțiuni

1. Cornel Penu — Dinamo București
2. Doina Cojocaru — Universitatea Timișoara
3. Cristian Gațu — Steaua
4. Rozalia Șoș — Mureșul Tg. Mureș
5. Radu Voina — Steaua
6. Ștefan Birtalan — Steaua
7. Doina Furcoi — Universitatea București
8. Roland Gunesch — Politehnica Timișoara
9. Simona Arghir — Universitatea București

10. Ghiță Licu — Dinamo București

HOCHEI
1. Ion Gheorghiu — Steaua
2. Ion Bașa — S. C. Miercurea Ciuc
3. Dezideriu Varga — Steaua
4. Valerian Netedu — Steaua
5. Ion loniță — Steaua
6. Eduard Pană — Dinamo București
7. Florea Zgincă — Dinamo București
8. Doru Tureanu — Dinamo București
9. Marian Costea — Dinamo București

10. Constantin Dumitra; — Dinamo București

1. Ana Petrescu — Gloria București
2. Iosif Tismănaru — Constructorul Galați
3. Vasilica Pințea — Rapid București
4. Cornelia Petrușca — Voința București
5. Ilie Băiaș — Constructorul Galați
6. Elisabeta Szilaghi — Voința Tg. Mureș
7. Gheorghe Silvestru — Rafinăria Teleajen
8. Mariana Constantin — Hidromecanica Brașov
9. luliu Bice — Constructorul Galați

10. Alexandru Cătineanu — Gloria București

SCHI ~ BOB
1. loan Panțuru (bob) — C.S.O. Sinaia
2. Dan Cristea (schi-alpin) — Dinamo Brașov
3. Gheorghe Voicu (schi-fond) — A.S.A. Brașov
4. Victor Fontana (biatlon) — A.S.A. Brașov
5. Dumitru Focșeneanu (bob) — C.S.O. Sinaia

6. Elena Bășa (schi-fond) — Dinamo Brașov
7. Dorin Munteanu (schi-alpin) — Universitatea 

Brașov
8. Francisc Forika (schi-fond) — Dinamo Brașov
9. Virgil Brenci (schi-alpin) — A.S.A. Brașov

10. Iosif Eros (sărituri) — Dinamo Brașov
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din TORTE SPORTURILE
ATLETISM La Galați a fost inau

gurată duminică o sală pentru atletism 
care cuprinde o pistă cu patru culoare 
și gropi pentru sărituri. Calitatea pistei 
de zgură, încălzirea centrală și ilumina
ția excelentă asigură condiții foarte 
bune de desfășurare a concursurilor în 
perioada de iarnă. La primul concurs, 
găzduit de noua sală, au participat 120 
de atleți ai secțiilor de performanță de 
la Școala sportivă 1, Oțelul și C.S.U. 
Cu acest prilej, Dorin Popescu (Șc. sp. 
1) a egalat, recordul d^ juniori categoria 
a Il-a la 50 
5,8 secunde. 
Florin Răduț 
lungime (b), 
și 4,15 m la

I
I
I
I

I

I
I

plecindI înverșunați monotoniei,
pe

tatea
Și

mișcării în aer liber, chiar 
vreme de viscol...

sării r w . _______ r
creirri în permanență bună dispo
ziție in jurul lor.

m (pe teren acoperit) cu 
Alte rezultate : copii II : 
7,0 la 50 m și 5,15 m la 

Simona Mutică 7.5 la 50 m 
lungime (f) ; junioare II ; 

Valentina Găzdaru 6.8 la 50 m • SALA 
„23 AUGUST" DIN BUCUREȘTI a găz
duit sîmbătă și duminică întrecerile con
cursului dotat cu „Cupa 30 Decembrie", 
rezervat juniorilor de categoria I și a 
Ill-a. Au luat parte peste 300 de tineri 
atleți din cluburile bucureștene și de 
la Șc. sp. Constanța. Iată cîteva rezul
tate : juniori I băieți : 50 m V. Dumi
trescu (Sc. sp Constanța) 7,1, înălțime : 
Mihai zâră (S.S.A.) 2.00 m„ tri plus alt : 
M. Coșa (Lie. 35) 14,44 m. greutate :
Cornel Preda (Lie. 35) 15.32 m, lungime: 
V. ilie (Șc. sp. Constanța) 6.86 m ; fete : 
60 m : ~ ...................... * ’ " ~ ‘
înălțime 
1.60 m 
(S.S.A.) 
(S.S.A.)
50 mg : . .
țime : L Delamarina (S.S.A.) 1,83
prăjină : S. Coman (C.S.S.) 3.20
fete : 50 m Carmen Sulger (Lie. 35)
6,9, lungim.e : Doina Budirincă (S.S.A) 
5,05 m. Sîmbătă și duminică se desfă
șoară concursul „Cupa 30 Decembrie** 
rezervat juniorilor de categoria 
și copiilor, ultima competiție 
a acestui an.

CUPA SINDICATELORTENISUL Șl „CUPA TINERETULUI"
pentru amatori și tenisul de cîmp 
nu participă. S-ar putea ridica pro
blema terenurilor sau a materiale
lor sportive. Eu cred că tocmai a- 
cest concurs le va face să apară 
și mai multe... Nu cred că va fi 
prea greu ca, direct sau prin co
loanele ziarului, să sesizați orga
nele competente pentru a lua mă
suri ca și tenisul de cîmp să ia 
startul în «Cupa tineretului»".

După cum vedeți, stimate tova
rășe Micle, supuneam opinia dv. 
comisiei centrale 
Ceea ce nu 1 
timp, să vă împiedice pe dv. și co-

„Sînt un pasionat al tenisului de 
cîmp — ne scrie TR. MICLE, mem
bru al Comisiei județene de tenis 
de cîmp Bihor 
mare parte din 
turile mele. Ce 
vă scriu ? Am 
că acest sport

— și-mi jertfesc o 
timpul și din efor- 
m-a determinat să 
aflat, cu tristețe, 

__  . frumos și la vogă 
nu face parte din ampla competi
ție «Cupa tineretului». M-am mi
rat, cu atît mai mult cu cît nu 
văd motivele ce au dus la această 
hotărîre. Consider că acolo unde 
sînt deja terenuri, o mare masă de 
copii, tineri și mai puțin tineri vor 
fi atrași de mirajul competiției. 
Tocmai o astfel de competiție voim 
să organizăm, în județul nostru, 
începînd cu anul viitor, dar iată 
că se organizează pe plan național 
o cupă cu caracter cuprinzător

I
•ale de organizare. ■ 
trebuie, însă, între I

misia de tenis bihoreana să orga- ■ 
nizați pe plan local competiții de |
amploare, care să se adreseze tu
turor amatorilor de tenis, indife
rent de vîrstă.

Consiliul județean sindicatelor
Dolj, cu sprijinul Comisiei de specia
litate. a organizat la Craiova prima e- 
diție a „Cupei sindicatelor" la box. La 
competiție au luat parte formațiile Me
talul București, C.S.M. Reșița, U. M. 
Timișoara șl selecționata sindicală a mu
nicipiului Craiova Clasamentul arată in 
felul următor : 1. Selecționata sindicală 
Craiova. 2. Metalul București, 3. C.S.M. 
Reșița, 4. U. M. Timișoara. Cupa pen
tru cel mai tehnic boxer a revenit tî- 
nărulul Gheorghe Bacriș (Craiova), pre
miul pentru cel mai merituos învins a 
fost acordat timișoreanului Florian 
Giurcuță, iar premiul pentru cel mai 
combativ a fost atribuit bucureșteanu- 
lul Iile Gheorghe.

Daniela Melinte (Lie. 35) 7.9 ; 
î : Christine Gossler (S.S.A.) 
1 ; greutate : Domnica Nistor

12,56 m ; lungime : Alice Sandu
5.36 m ; juniori III (băieți) : 

: M Bogdan (S.S.A.) 7.3 : înăl- 
L Delamarina (S.S.A.) 1,83 m,

S. Coman (C.S.S.) 3.20 m.

a n-a
atletică 1
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ACTIVITATEA TURISTICA
TRASEE MARCATE IN 
JUDEȚUL MUREȘ 

cîtva timp în urmă, în ju-
Mureș a fost declanșată o

Cu 
dețul 
amplă acțiune de marcare și re- 
marcare a unor trasee turistice. A- 
ceste reînnoiri se efectuează prin 
munca patriotică a utecîștilor și a 
membrilor comisiei județene și cer
cului turistic de pe lîngă Casa de 
cultură a sindicatelor din Tg. Mu
reș: Pînă în prezent au fost ter
minate zece trasee care converg 
spre stațiunea climaterică Neagra 
din defileul Mureșului și spre ca
bana turistică Șoimii. Și traseele

de pe Valea Ilvei și a Negoiului, 
de pe Creasta Pietrosu sau cele 
conducînd spre Vîrful Drăguș Ie
zer au constituit obiectul acestei 
lăudabile activități.
loan PAUȘ — coresp. județean

DIN FIER VECHI
EXCURSII

Comitetul U.T.C. șl 
asociației sportive de la Uzinele 
Progresul — Brăila * *
săptămînal excursii

conducerea

organizează 
și drumeții 

pentru tinerii care lucrează în a- 
ceastă unitate industrială. Sîntem

ini- 
ama- 

Ei au
în măsură să semnalăm și 
țiativă care le face cinste 
torilor de turism brăileni. 
adunat pînă în prezent peste 1 200 
de tone de fier vechi și alte me
tale, iar cu fondurile strînse s-a 
reușit reducerea costului excursiilor 
cu aproape 50 la sută. în această 
acțiune s-au evidențiat uteciștii 
secțiilor cazangerie, forjă, turnă
torie, montaj și sculărie, printre 
cei mai mari animatori numărîn- 
du-se salariații Alexandru Rotaru, 
Carol Pablenic, C. Preda și Virgil 
Cană.

o

Sîmbata trecuta,
București cu componenții loturilor 
reprezentative de popice, am a- 
juns — după cîteva ore de drum 
cu autocarul — la Predeal. Cam
pioana lumii Elena Trandafir, Cor
nelia Petrușca, Ana Petrescu, Flo
rica Neguțoiu, Petre Purje, Ilie 
Băiaș, Iosif Tismănaru — nume 
consacrate în arena internațională 
— și mai tinerii lor colegi aflați 
în plină pregătire pentru apropia
tele campionate mondiale veniseră 
în cunoscuta stațiune montană, de 
pe Valea Prahovei, pentru o scurtă 
vacanță.

SA SPUI ZECE Șl SĂ FACI

DE DOUA ORI MAI MULT I

Șl TOTUȘI, FOTBALUL...
UNDE SÎNT

peMeciul de fotbal, desfășurat 
zăpada platoului de pe Cioplea, din 
care vă redăm o fază în fotogra
fia alăturată, reprezintă o altă sec
vență a excursiei popicarilor. în
drăcită luptă pentru balon, în care 
veteranul Petre Purje se simțea la 
fel de tînăr ca Juniorii Gh. Dumi
trescu și Grigore Marin, promovați 
în lotul de seniori, i-a „încălzit" pe 
spectatorii ocazionali, turiști și lo
calnici, atrași de voioșia generală 
și care aveau să vadă, apoi, o par
tidă de „huștuliuc" pe zăpadă.

MULTIPLELE CAMPIOANE?

Traian ENACHE, coresp.

DEZVOLTAREA TURISMULUI DE MASĂ
(Urmare din pag l)

rderi sau de tineretul școlar în mun
ții din zona noastră. Unele sînt co
recte, dar altele nu țin seama de 
anumite norme bine statornicite șl 
pot provoca confuzii cu cine știe ce 
urmări...

Dr. LUDOVIC GDRFFY (Baia 
Mare) : în apropiere de orașul nos
tru se află muntele Gutîi, care dis
pune de 
realizate 
fesori și 
făcut ei, 
se ocupă 
coordonare, 
cest domeniu. Țibleșul, alt masiv din 
apropiere, nu posedă, însă, marcaje 
și cred că vara viitoare va trebui 
să ne îndreptăm atenția și asupra 
lui. De la colegii noștri din Borșa
— unde există, de asemenea, o echi
pă Salvamont pentru munții Rodnei
— am aflat (de altfel am putut con
stata și personal unele inadvertențe), 
că marcajele din acești munți au cu
noscut imixtiuni neinspirate cu pri
lejul unor acțiuni „Firul Ariadnei".

AVEL RITIȘAN (Hunedoara) : 
Marcajele de intrare în masivul 
Retezat sînt suficiente și bine între
ținute dar numai pînă la cabane. Or, 
turiștii nu au ca scop principal ca
bana, ci cunoașterea frumuseților a- 
cestui munte :_vîrfurile, lacurile, 
căldările din 
în momentul 
toare. Ele au 
un deceniu, 
chiar, și cele 
mul stîlpilor 
mare parte fiindcă

o rețea bună de marcaje 
prin strădaniile a doi pro- 
elevii lor. E frumos ce au 
dar nu înțeleg de ce nu 

nimeni, pe plan central, de 
sistematizare etc. în a-

In
Retezat marcajele sînt, 
de față, necorespunză- 
fost executate acum 
poate ceva mai mult 
ce se bazează pe siste- 
metalici au dispărut în 

stîlpii au fost

luați de ciobani pentru a-și impro
viza adăposturi sau diferite alte a- 
menajări la stîne. în județul nostru, 
problema marcajelor a fost cedată 
de Consiliul popular Oficiului jude
țean de turism. Cred că s-ar putea 
realiza lucruri bune de către tinerii 
care fac școli de ghizi și care au și 
cursuri practice.

ALEXANDRU ORTHMAYR (Re
șița) : Județul Caraș-Severin are un 
relief muntos pe cea mai măre parte 
a suprafeței sale, dar foarte puține 
marcaje. în zona de sud-est ele 
lipsesc cu totul, fapt care face ca 
numeroase frumuseți naturale să ră- 
mînă încă necunoscute iubitorilor 
drumeției. Astă-vară, pionierii au 
început marcarea unor trasee în va
lea Cernei, dar se constată o serie 
de paralelisme care s-ar putea evita 
dacă ar exista un for coordonator 
în acest domeniu și care, după păre
rea mea, ar trebui să fie Ministerul 
Turismului.

Prof. MIIIAI CALCAN (Consiliu) 
național al Organizației pionierilor) : 
Am reținut că acțiunile pionierești 
de marcare a potecilor din munți au 
fost in general, apreciate, dar au 
produs și insatisfacții. Pentru a le 
evita pe acestea din urmă va trebui 
să promovăm colaborarea. Acest lu
cru va deveni foarte ușor o reali
tate dacă în toate localitățile unde 
există formații de intervenție 
accidentele turistice în munți 
forma, după exemplul atît de 
bil al pionierilor din Sibiu, 
de „Amici ai Salvamontului". 
curioși și pasionați de drumeție 
montană, vor fi astfel în strînsă le
gătură cu cei mai buni cunoscători ai

pentru 
se vor 
lăuda- 

cercuri 
Copiii,

munților. Și roadele nu vor întîrzia 
.să apară mulțumindu-ne pe toți...

★
Este de netăgăduit importanța pe 

care o 
munții noștri în condițiile unei dez
voltări ’ . :
masă, în spiritul indicațiilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie a. c. Marcajele constituiesc 
una din coponentele nu dintre cele 
mai puțin importante ale prevenirii 
accidentelor turistice în munți, așa 
incit este necesar 
le prevăzute . în 
bligetele consiliilor 
ne să fie folosite 
site sau împărțite 
căi de acces cu altă destinație (cum 
releva ziarul „Scînteia" la 5 noiem
brie a.c.). A reieșit din discuțiile re
date mai sus că se impune o coordo
nare a acestor acțiuni, o îndrumare 
a lor pe plan central, pentru a se 
evita risipa de material și de efort, 
pentru a se realiza o unitate în sis
temul de marcare, fie in sensul 
reactualizării vechilor norme ce sint 
uneori neglijate, fie în acela al revi
zuirii lor pentru o eventuală sim
plificare.

In ceea ce privește colaborarea 
dintre entuziasmul pionierilor sau 
uteciștilor și experiența salvamon- 
tiștilor, credem că ea va avea efecte 
salutare nu numai asupra problemei 
în sine a marcajelor, dar și a pre
gătirii noilor generații de turiști, a 
educării lor în spiritul respectării 
„legilor muntelui", a ocrotirii fru
museților naturale ce sînt o avere 
— încă insuficient prețuită — a pa
triei noastre.

au marcajele potecilor din

mai pronunțate a turismului de

ca sume- 
acest scop in 

populare județe- 
și nu... economi- 
unor lucrări de

Dincolo de ferestrele vilei „Poe- 
nița“, sus pe Cioplea, seara își lă
sase umbrele transparente. Insta
lați în camerele lor, sportivii se 
pregăteau de culcare. Unul singur 
nu se grăbea. Campionul țării la se
niori, Ilie Băiaș, rămas singur pe 
coridorul luminat cu tuburi de 
neon, executa mișcări de gimnas
tică, alternate cu exerciții speci
fice de atletică grea. Tocmai cînd 
se părea că gălățeanul 
fi deranjat de nimeni, 
cea antrenorului Roger 
ponsabil cu pregătirea
lecționabililor : „Mi-ai spus că n-ai 
să mai depășești cele zece minute. 
Gata, iar ai lucrat dublu".

Ștergîndu-și sudoarea 
frunte, Ilie Băiaș ne șopti : 
nu slăbesc 10 
diale". Ne-am 
întrecerile de 
nostru a avut 
nu și-a menținut suplețea. Spu- 
nînd 10 și exersînd 20 de minute, 
el își face într-un fel... autocri
tica.

DOI TINERI AMBIȚIOȘI

nu va mai 
se auzi vo- 
Cernat, res- 
fizică a se-

...sînt luliu Bice și Alexandru 
Cătineanu, care au venit la lot 
porniți pe fapte mari. Deocamdată, 
de numele inginerului Bice și al 
tehnicianului Cătineanu se leagă, 
printre altele, cîteva dintre succe
sele obținute de reprezentanții ță
rii noastre în marile confruntări 
internaționale ale anului 1973. Ei 
și-au pus în gînd să nu piardă., 
trenul „mondialelor" și, în conse
cință, efervescența lor continuă i-a 
contaminat, parcă, și pe ceilalți ti
neri popicari candidați la un loc în 
echipa națională. La Predeal, Bice 
și Cătineanu s-au dovedit adver-

De la ștafetele cu obstacole, 
care au participat atît fetele, 
și băieții, au lipsit Elena Tranda
fir, Florica Neguțoiu și Cornelia 
Petrușca, jucătoare de bază ale e- 
chipei României, multiplă cam
pioană mondială. Ele se pregăteau 
în spatele vilei, după un program 
aparte. „Le-am individualizat pre
gătirea, ne-a explicat antrenorul 
Roger Cernat, pentru că trebuie să 
ținem seama de diferențele de 
vîrstă, iar, pînă Ia intrarea în sala 
de popice, trebuie să aducem toată 
lumea Ia același numitor în pro
cesul de ridicare a capacității de 
muncă. în această perioadă, urmă
rim să dezvoltăm la sportivi cali
tățile fizice de bază, punind accent 
deosebit pe exercițiile de îndemî- 
nare și forță".

...Orele petrecute în compania po
picarilor ne-au demonstrat, încă o 
dată, entuziasmul jucătoarelor și ju
cătorilor din loturile reprezentative 
de seniori, care au folosit scurta lor 
vacanță de la Predeal pentru a se 
antrena — ca de obicei — cu gîn- 
dul la viitoarele performanțe.

Traian IOANIȚESCU

la 
cît

CĂLĂRIE Marți a avut loc 
Colegiului central al antrenorilor, 
care au luat parte, alături de membrii 
colegiului, membri ai Biroului federal, 
precum și invitați din rîndul celorlalți 
antrenori ai secțiilor de călărie. Au fost 
analizate, cu acest prilej, activitatea pe 
1973, componența și pregătirea loturilor 
reprezentative pentru competițiile anului 
viitor calendarul intern și International 
pe 1974.

LUPTE La sflrșitul săptămînli tre
cute, clubul sportiv Metalul Bucureșil a 
organizat „Cupa 30 Decembrie" la greco- 
romane întrecerile, desfășurate in sala 
„23 August" s-au disputat numai Ia pa
tru categorii de greutate : 48 kg și 
82 kg (juniori mari), 56 kg șl 70 kg 
(juniori mici). Alături de sportivii clu
bului Metalul, la concurs au mai parti
cipat șl luptători de la Dinamo, Steaua. 
Progresul, Șc. sp. Energia și Șc. sp. 
Viitorul. Cîștigătorii la cele patru cate
gorii sînt următorii : P Bărăgan (48 kg), 
G. Dumitriu (56 kg). A. Apetrei (70 kg), 
C. Coșerenco (82 kg) — toți de la Me
talul.

ședința
1 la

SCRIMĂ In organizarea comisiei ju
dețene Bihor s-a desfășurat, la Oradea, 
prima ediție a Memorialului „Ion Szan- 
tay", la care au participat 26 trăgători 
din localitate reprezentînd secțiile de 
scrimă de la Școala sportivă și clubul 
Crișul. Pe primele locuri s-au clasat : 
Ecaterina Hetz (Școala sportivă) — floretă 
fete, Francisc Hetz (Șc. sportivă) — 
floretă băieți șl Ion Vărzar (Crișul) — 
sabie. Trofeul a fost înmînat cîștigăto- 
rilor de către fiica regretatului antrenor, 
Ileana Szantay-Butkay, care, de aseme
nea, a practicat acest sport.

VOLEI cu prilejul „Turneului cam
pioanelor", colegiu) arbitrilor din R. D. 
Germană a sărbătorit pe Constantin 
Armășescu, președintele Colegiului cen
tral al arbitrilor din cadrul F. R. Volei 
și membru în Comisia de specialitate a 
F.I.V.B. cu ocazia împlinirii a 20 de ani 
de activitate susținută și rodnică pe 
plan internațional. O festivitate similară 
a fost organizată și de comisia jude
țeană Prahova • PERIOADA DE 
TRANSFERĂRI : 1—20 ianuarie 1974.

de pe 
,Dacă 

kg, nu plec la mon- 
adus aminte că, la 
la Split, campionul 
de suferit pentru că

DRUMEȚIE... CONTRATIMP

Programul de duminică era dina
inte stabilit de către colectivul de 
antrenori alcătuit din Alexandru 
Andrei, Tiberiu Szemany și Roger 
Cernat. în cursul dimineții, fetele 
au plecat într-o excursie la cabana 
Trei Brazi. Pe cărările imaculate, 
ele au avut de înfruntat un adver
sar pe cît de neașteptat, pe atît 
de neînduplecat : viscolul. Crivățul 
nu le-a speriat și au pornit la 
drum, 
metru, 
cestei 
să le 
Le-am 
îmbujorate, într-o bună dispoziție 
care demonstra, în mod clar, utili-

în ritmul impus de crono- 
toate realizînd baremul a- 

drumeții contratimp, menită 
mărească rezistența fizică, 
văzut la sosire, cu fețele

AZI Șl MÎINE, ÎN SALA VICTORIA DIN PLOIEȘTI

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE TIR
LA ARME CU AER COMPRIMAT

Cei mai buni trăgători din în
treaga țară se reunesc azi și mîine 
la Ploiești pentru a-și disputa titlu
rile de 
cu aer 
înscriși 
(114 la 
niori și 
performanță. Cei mai mulți concu- 
renți aparțin cluburilor Dinamo (35) 
și Steaua (30).

Ediția actuală a „naționalelor" 
promite să fie deosebit de dispu
tată, întrucît la numeroasele con
cursuri organizate in acest început 
de iarnă mulți trăgători au obți
nut rezultate valoroase. Dintre 
principalii favoriți, în formă foarte 
bună se află, în primul rînd, ju-

campioni naționali la arme 
comprimat. Pe listele de 
figurează 198 de țintași 

pușcă și 84 la pistol), se- 
juniori din 23 de secții de

niorii, ca, de pildă, Liviu Stan — 
realizatorul unui nou și valoros re
cord _ național la pistol (386 p) și 
Dumitra Matei — care a stabi
lit recent un excelent record Ia 
pușcă (386 p), cifră care depășește 
cel mai bun rezultat oficial al se
nioarelor și este echivalentă cu re
cordul seniorilor. Dintre seniori, 
mari șanse au la proba de pistol 
Dan luga și Anișoara Matei, în 
schimb la pușcă, atît la seniori cît 
și la senioare, sînt cel puțin o du
zină de candidați la primele locuri.

Iată și lista actualilor campioni 
la probele individuale : pistol se
nioare : Anișoara Matei (Dinamo) ; 
seniori : D. Iuga (Dinamo) ; ju
nioare : Monica Șerban (Dinamo);

juniori : I. Andrei (Steaua) ; pușcă 
senioare: Ioana Șerbănescu (Di
namo) ; seniori : P. Sandoț (Steaua) ; 
junioare : Dumitra Matei (Dinamo) ; 
juniori: D. Lucache (Medicina
Iași).

Campionatul din acest an pre
vede o singură manșă — cîte 40 
de „diabolouri" atît la pistol, cît 
și la pușcă. Ambele probe se 
dispută în sala de sport Victoria 
din Ploiești, pe un stand cu 30 de 
linii de tragere. Azi au loc între
cerile la pușcă și mîine la pistol. 
Titlurile se acordă la individual și 
echipe, la ambele arme pentru se
niori, senioare, juniori și junioare.
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MORALITATI
Mi-a plăcut foarte mult ideea lui Cristian Țopescu 

— în finalul transmisiei de la Belgrad —, aceea de 
a aștepta fetele, învinse în finală, cu flori, la întoar
cerea acasă ; țin minte că după o finală, tot la 
handbal, tot la feminin, tot internațională, soldată 
tot cu un eșec, n-a fost chiar așa. E bine că a rămas 
în domeniul amintirii, acum sîntem vice-campioane 
mondiale, la capătul unui joc în care n-am putut con
duce nici o clipă, dar șansele au fost apărate demn 
și omenește. Apărarea iugoslavelor a 
fost mult mai bună. Totuși, după pri- 
ma repriză, aveam speranțe. Am im
presia — profană, probabil — că 
meciul s-a pierdut în primele minute 
ale celei de a doua reprize, cînd 
fetele au schimbat ritmul, au intrat 
într-un joc „mai calm", care le-a 
fost fatal... Dar e bine că totul s-a 
sfîrșit cu flori și nu cu altceva. A 
mia oară scriu, pe acest colț de pa
gină, că, pe lingă a învăța cu ambi
ție să cîștigăm, trebuie să învățăm 
a și pierde, că trebuie să ne de
prindem cu o demnă poziție a ca
pului în clipele înfrîngerii. Firește, 
toate aceste moralități sună liniștit și 
uman azi, fiind vorba de o finală mondială la hand
bal feminin, sport din care nu se moare și din care 
nu se sparg televizoare nicăieri în lume, nici la noi. 
Să fi fost vorba de hochei pe iarbă, alta ar fi fost 
melodia, nu ?

Cert este că lui Țopescu îi ies foarte bine meciu
rile de handbal — feminine și, nu mai spun, mascu
line. Golul marcat în meciul cu Ungaria în ultimele 
50 de secunde, și care ne-a dus în finală, e dintr-a- 
celea care rămîn 
lecția crainicului, 
eu, cronicar, care 
și-i iau apărarea 
amic personal al
nul cu ei, ceea ce nu mi-ar displace, dar adevărul 
e că familiile noastre nu se cunosc nici la nivel 
de mătuși — prieteni obiectivi, deci, care habar n-au 
cite cafele negre am băut cu Țopescu, mi-au spus că 
omul le-a dat lacrimi de bucurie cînd a cîntat acel 
gol al victoriei I Ca să fiu sincer, eu cred că Țo- 
pescu ar merita o felicitare de Anul Nou din partea 
federației noastre de handbal în 7 (bine că s-a 
terminat cu cel în 11 I). Țopescu este printre fana-

TEU

pe banda de magnetofon din co- 
Prieteni foarte obiectivi — deci nu 
dacă-l dau pe primul loc pe Bălan 
lui Boloni sînt repede reperat ca 
numiților, ba chiar că fac revelio-

9
ticii acestui sport netelegenic în esența sa, dar că
ruia el ii dă, într-adevăr, o dimensiune umană, 
pasionantă, făcîndu-1, astfel, să treacă ecranul și să 
ne intre în singe.

In rest : bucurie mare la toate condeiele pentru 
vacanța fotbaliștilor noștri, ușoară decepție sub cre
ionul meu că am dat-o atît de strimb cu Strîm- 
beanu, pe care nici un confrate nu l-a văzut atît 
de sus ca mine —• m-am înșelat oare ? Nu cred, dar 

nu sînt încăpățînat. Dar nici ochiul 
meu nu va renunța să glorifice jucă
torii care ară și muncesc pe teren, 
printre atîtea muște ieșite și ele la 
arat... în schimb, mă bucur pentru 
fair-play-ul lui Smith : el declară că 
Năstase e jucătorul nr. 1 al lumii 1 
Am auzit-o cu urechile mele... Și 
mai e această victorie a Iugoslaviei 
—’ care sincer mă incintă — smulsă 
în 10 oameni chiar în 
la Atena, ceea ce-i mai dă o șansă 
pentru un meci decisiv cu Spania. 
Am o mare slăbiciune pentru fotba
lul iugoslav. Regăsesc în el multe din 
calitățile noastre, înainte de toate 
plăcerea — periculoasă azj — de a 

pune inteligența mai presus de forța fizică și bruta. 
Să mă înșel și aici, în voluptatea acestei plăceri . 
Prefer să urmăresc meciul Ciocâltea — Gheorghiu...

CORESPONDENȚĂ
Ing. Gh. Stătescu — București: Scrisoarea dv. m-a 

impresionat. Sînteți dintre microbiștii.cărora le place 
duminica dimineață să vadă un meci de „L . lnt.r 
T.M.B si Șoimii TAROM. Frumoase, aceste duminici 
— chiar dacă le mai întunecă, vreun arbitru !... Nu 
vă indignați prea tare — aveți prea mult umor ca 
să vă lăsați învins de o tristețe. pasagere. Va urez 
bună dispoziție în toate zilele săptammii.

Nicolae Petrescu — str. Pielari nr. 75 — Ploiești: 
Acum, după ce Năstase a cîștigat și Bostonul, abia 
acum merită să vă felicit pentru fair-play-ul dv. în 
judecarea lui Smith, adăugind și cită. satisfacție în
cerc constattnd că sînteți alături de mine în admira
ția față de acest jucător.

Ștefan Belciu — Bd. Păcii nr. 74—76 — București • 
Aveți perfectă dreptate i expresia mea „apusul lui 
Gruia" nu a fost cea mai fericită. El, doar „a ple
cat de pe teren, la momentul potrivit" — cum bine 
spuneți, mult mai bine decît mine. Vă mulțumesc 
pentru atenția cu care mâ citiți și mai ales pentru 
gîndul dv. bun și drept la adresa unui mare spor
tiv român.

BELPHEGOR

minutul 90,

DIALOG DE VACANȚĂ CU TRAIAN IVANESCU:

„Mulți antrenori s-au perindat pe 
Ia noi, dar niciodată unitatea su
fletească nu a fost mai bună ca 
acum, de cînd la conducerea teh
nică se află Traian Ivănescu". Sînt 
vorbele căpitanului de echipă al 
Jiului, Petre Libardi.

De fapt, aceasta pare că este ca
litatea principală a unuia dintre 
cei mai tineri antrenori de Divi
zia A. Legătura lui cu Valea Jiu
lui s-a făcut cu ani în urmă, încă 
de pe vremea cînd era jucător al 
echipei din Petroșani. Cu el în 
formație, minerii, pe atunci în Di
vizia B, au promovat din nou în 
primul eșalon al fotbalului nostru. 
Dar, din păcate, „fundașul de oțel“, 
■cum îl numeau echipierii, n-a mai 
cunoscut bucuria continuării activi
tății ca jucător. In ultimul meci 
de campionat, un joc fără impor
tanță pentru configurația clasamen
tului, cel cu Gaz metan Mediaș, 
într-un duel aerian, adversarul lui 
direct i-a aterizat pe gambă. Și 
ceea ce nu i se întîmplase masivu
lui fundaș în 20 de ani neîntre- 
rupți de fotbal, s-a produs într-o 
fracțiune de secundă : dublă frac
tură (de tibie și peroneu) accident 
care a pus capăt unei îndelungate 
cariere sportive începută la 17 ani 
la C.C.A. și sfîrșită — în acest mod 
dureros — în Valea Jiului. După 
luni de convalescență, maestrul 
sportului Traian Ivănescu s-a de
dicat profesiei de antrenor. „Roda
jul" l-a efectuat în cadrul Centru
lui de copii și juniori Dinamo Bucu
rești unde, 
ocupat de . _
generațiilor de fotbaliști. în vara 
acestui an, 
reîntoarcă în Valea 
antrenor principal, 
oară la conducerea 
formații de Divizia

— Am auzit că

timp de patru ani, s-a 
pregătirea și formarea

el a fost solicitat să se 
Jiului, însă ca 
pentru prima 

tehnică a unei 
A.
unii cunoscuți

FOTBAL
PE MICUL ECRAN

După încheierea sezonului fotba
listic intern, Secția de sport a Stu
dioului de Televiziune prezintă o 
retrospectivă internațională a anu
lui 1973 în cadrul a două emisiuni 
programate în zilele de duminică 23 
decembrie (ora 15,30) și duminică 
30 decembrie (ora 16,00).

în prima emisiune, se vor trans
mite rezumatele a 33 meciuri, prin
tre care Grecia — Spania, R. F. 
Germania — Argentina, Tottenham 
— Vitoria Setubal, Ajax Amster
dam — Bayern Miinchen, Rapid —■ 
Leeds United, Real Madrid — Di
namo Kiev, Derby County — Ju
ventus, Danemarca — Cehoslovacia, 
Rangers — Celtic, România — 
R. D. Germană, Borussia Monchcn- 
bladbach — Liverpool, Suedia — 
Austria și Polonia — Anglia.

în 
părți 
vedea 
nute !

total, telespectatorii primei 
a acestei retrospective vor 
100 de goluri în 90 de mi

tc-au sfătuit să nu accepți propu
nerea ?

— Intr-adevăr, așa este. Știam și 
eu că nu va fi ușor. Totuși, am ac
ceptat, pentru că aveam încredere 
în posibilitățile jucătorilor și, tot
odată, în capacitatea conducerii. 
Cu unii dintre jucători am fost 
coleg de echipă. Mă refer la Stoker 
și Libardi. Exista deci pentru mine 
o primă bază de susținere. Știam 
că, prin comportarea lor exemplară, 
cei doi aveau o influență pozitivă 
și asupra celorlalți tineri.

început, treburile n-au 
pe roate. Care este expli-

— La 
mers' ca 
cația ?

— Ca 
vitate, aclimatizarea necesită un 
oarecare timp. Mi-am impus rela
tiv repede punctul de vedere, atră- 
gînd atenția jucătorilor că voi fi 
neîngăduitor cu cei indisciplinați, cu 
cei care se eschivează de la pro
cesul de instruire. Băieții au înțeles 
că nu au altă cale de ales decît 
aceea a respectării programului sta
bilit de mine.

— Spuneam că ați început cam
pionatul cu stingul. Cum ați în
dreptat lucrurile pe parcurs ?

— Ceva nu era în regulă în com
portarea de ansamblu a echipei. Am 
stat și m-am gîndit ce se poate 
face pentru revitalizarea atacului. 
Am găsit soluția, simplă de fapt, 
trecîndu-1 pe Stoker mijlocaș. Ex
perimentul a dat roade. Gabaritul 
lui, deosebita capacitate de efort, 
au adus revirimentul scontat de 
mine, servind în același timp ideea 
de joc preconizată, permanentul e- 
chilibru între compartimente dar, 
mai ales, creșterea potențialului o- 
fensiv. Iată cheia succeselor noas-

în orice domeniu de acti- 
aclimatizarea necesită

DIN PROBLEMELE JUNIORILORMarginalii la consfătuirea antrenorilor

Cîteva concluzii cu... adresă precisăDE LA „CIFRELE CERNAIANU
LA „CIFRELE PROCA kk

înlăturate încă din 1974
16 decembrie a apărut, 

rubricii de fotbal a zia-

întîlnire a condu- 
ai formațiilor de

SGS

Acea obișnuită 
catarilor tehnici 
primă divizie, dedicată privirii îna
poi, spre prima parte a campiona
tului, s-a ținut și anul acesta. Nu
mai că am remarcat, de această 
dată, tendințe și dorințe spre în
noiri în însuși modul cum s-a des
fășurat consfătuirea. în primul 
rînd s-a renunțat la prezentarea a- 
celui raport, devenit placid și plic
tisitor prin repetarea lui ani în 
șir; acel raport al Colegiului an
trenorilor care prezenta estimări, 
mai mult sau mai puțin exacte, 
mai mult sau mai puțin complete, 
făcute în cîteva zile — în graba 
dictată de termenul consfătuirii — 
asupra competitoarelor. Nu. De data 
aceasta am observat, de la bun 
început, voința de a da un carac
ter practic, viu, concret, discuțiilor. 
Și s-a recurs la o metodă vie și 
ea. Anume, la scurte informări ale 
unora dintre antrenori. I-am auzit, 
pe rînd, pe Constantin Cernăianu, 
Nicolae Proca și dr. Constantin Ra
dulescu. Reprezentanți ai diverselor 
generații de tehnicieni ai fotbalu-P 
lui nostru și ai celor trei plutoane 
ale clasamentului. Dintre mai 
multe prbbleme, esențiale, puse în 
discuție de. informările bine gra
date, complete și competente, ne 
vom opri asupra uneia care capătă 
dimensiuni speciale în actualul mo
ment al evoluției fotbalistice. E 
vorba de volumul .pregătirii.

Două 
puncte de vedere. Unul, reprezen
tat de antrenorul Constantin Cer
năianu și utilizat la Universitatea 
Craiova, acolo unde totalul minute
lor de pregătire în cursul unei săp- 
tămîni se ridică la peste 600. Ce
lălalt, exprimat de antrenorul Ni
colae Proca și folosit la Steagul 
roșu, vorbesc despre 1 200 de mi
nute dedicate antrenamentelor în 
cursul aceleiași perioade de timp. 
Trebuie, spre a înțelege exact, pen
tru a interpreta corect cele două 
situații, să vă informăm că, în 
vreme ce lotul craiovean e compus, 
în majoritate, din jucători consa- 
crați, experimentați, cu un profil 
bine stabilit, lotul brașovean a cu
prins nu mai puțin de 10 jucători 
tineri, debutanți în Divizia A. 
Acum, abia, vom înțelege de ce 
și cum intervine diferențierea în
tre situația de la Craiova și cea

au apărut ca esențiale

ile la Brașov. Acum vom intui cit 
de importantă este forța de analiză, 
dublată de o totală competență, a 
antrenorului. El nu poate purcede 
la alcătuirea planului său de lucru 
dacă nu cunoaște perfect fiecare ju
cător al său, dacă nu a studiat in 
amănunțime posibilitățile fiecăruia. 
Arta unui adevărat tehnician se 
măsoară tocmai în forța lui de a 
diferenția. în funcție de caracte
risticile lotului, modul cum va dez
volta principiile de bază, cum va 
pune in practică indicii obiectivi 
ai procesului de antrenament, in 
condițiile cerute de fotbalul actual 
de performanță.

Așa a intervenit 
Cernăianu — Proca. Dar 
venim cu corectivul că, 
cazuri, fără o intensitate 
mărită, mereu prezentă 
sul de antrenament, volumul 
mare sau mai mic — al antrena
mentului nu își poate arăta efectul. 
Aici intervine nu numai ingeniozi
tatea tehnicianului în alcătuirea 
variată a lecției de pregătire ci și 
exigența sa, severitatea chiar, mer- 
gind mină in mină cu conștiincio
zitatea sportivilor pe care îi con
duce. Fără o deplină aderare, fără 
o participare conștientă la întregul 
proces de pregătire, fotbaliștii 
frunte nu vor reuși în nici un 
să-și perfecționeze potențialul 
sub toate aspectele. E ceea ce 
marcau, de altfel, în finalul alocu
țiunilor pline de miez și de adevăr 
și antrenorul craiovean și cel bra
șovean, doi dintre cei mai valoroși 
tehnicieni ai fotbalului nostru, re
comandați de ceea ce au făcut pînă 
acum pentru el. Și — adăugăm noi 
— de ceea ce vor mai face...

Eftimie IONESCU

diferențierea 
trebuie să 
în ambele 
mereu ur- 
în proce- 

mai

de 
caz
re-

• Multe deficiențe pot fi
între 1 și 

în coloanele
rului, o suită de 14 articole, în care 
au fost evidențiate și dezbătute prin
cipalele probleme ale CAMPIONATU
LUI REPUBLICAN DE JUNIORI și 
ale celor 45 DE CENTRE finanțate de 
F.R.F.

Prin reliefarea pregnantă a realită
ților fiecăreia din cele opt serii ale 
campionatului de juniori S-a urmă
rit conturarea unul tablou exact al 
competiției, insistîndu-se asupra nu
anțelor întunecate ; cele care continuă 
să umbrească, să estompeze realizările 
evidente, impiedicînd acest campionat 
să facă saltul mult așteptat, să devi
nă cu adevărat o rampă de 
spre fotbalul de performanță, 
veritabile valori. Indiscutabil, 
ma parte a celei de a 28-a 
întrecerii celor 112 echipe de juniori 
au fost mai multe meciuri de bun 
nivel tehnic și spectacular, compa
rativ cu anii precedenți. Favoritelor 
permanente (Politehnica Iași, Progre
sul București, Petrolul Ploiești, F. C. 
Argeș, Universitatea Craiova. U.T.A., 
,.U“ Cluj, F. C. Bihor, Steaua „23 
August”) li s-au alăturat cîteva pre
tendente noi (Liceul de fotbal Bacău, 
C.F.R. Timișoara, Oltul Sf Gheor
ghe, Liceul 2 Deva, C.F.R. Cluj, Li
ceul „Mihai Viteazul" București), for
mații care au emis pretenții... nepre
văzute la unul din locurile fruntașe. 
Dar, marea întrecere a juniorilor ră- 
mine, din păcate, presărată cu acele-- 
ași deficiențe care, deși cunoscute, se 
perpetuează de la an la an :

• Continuă să existe O MARE DI
FERENȚĂ DE VALOARE între un 
grup reșțrîns de echipe, 20—25 la nu
măr, și grosul plutonului. Prea multe 
din participantele la campionat fac 
simplă FIGURAȚIE în campionat ;

• S-au făcut cîțiva pași pe drumul 
unei ORGANIZĂRI mai atente a 
competiției. Dar sînt atit de mici, 
incit abia se zăresc dincolo de suma 
lipsurilor : partidele se joacă pe cele 
mai proaste terenuri, într-un anoni
mat total : substituirile de jucători și 
contestațiile n-au dispărut ; numărul

lansare, 
a unor 
în pri- 
ediții a

echipelor care nu s-au prezentat la 
jocuri nu s-a diminuat etc. ;

• DISCIPLINA JUCĂTORILOR ră- 
mîne, mai departe, un deziderat ne
împlinit. în turul campionatului foar
te mulți juniori au fost avertizați 
pentru abdicare de la fair-play, eli
minați și sancționați. Dovadă elocven
tă că pe filiera procesului de educa
ție se fac mari și nepermise rabaturi;

• Asupra rezultatelor multor me
ciuri planează incorectitudinea unor 
decizii de arbitraj, în prima parte a 
întrecerii juniorilor existînd extrem 
de multe neprezentări ale arbitrilor 
delegați, care au fost înlocuiți cu... 
localnici, foarte binevoitori cu echi
pele gazde I La meciurile din cam
pionatul republican al juniorilor con
tinuă să fie trimiși CEI MAI SLABI 
ARBITRI din țară ! ?

Acestea sînt principalele deficiențe 
ale turului campionatului. Vinovății ? 
Cluburile, asociațiile și școlile (pro
gramări și popularizare), antrenorii și 
profesorii echipelor participante (dis
ciplină), comisiile 
(arbitri, terenuri).

Al doilea ciclu 
în perioada 1—16 
problemele puse în discuția recentei 
consfătuiri cu antrenorii centrelor de 
copii și juniori : LIPSA DE PASIU
NE a multor antrenori care-și desfă
șoară activitatea în aceste centre, 
MODUL (necorespunzător) cum se 
face SELECȚIA ȘI INSTRUIREA ti
nerilor jucători (cauza principală a 
numărului foarte mic de jucători va
loroși promovați. în raport cu investi
țiile făcute), PREOCUPĂRI INSUFI
CIENTE DE ORDIN EDUCATIV. RA
TĂRI NEPERMISE ALE MOMENTU
LUI PROMOVĂRII (cu repercusiuni 
dintre cele mai nedorite asupra vieții 
unor jucători), NUMĂR REDUS DE 
MECIURI (oficiale și amicale) jucate 
pe parcursul unui an etc. Nutrim 
speranța că în anul 1974 cele mai 
multe din aceste probleme își vor 
găsi, măcar parțial, rezolvarea dorită.

județene de fotbal

de articole, apărute 
decembrie, a vizat

Laurențiu DUMITRESCU

.

TURUL CAMPIONATULUI
rului de goluri primite la numărul 
meciurilor jucate) numai portarii 
care au evoluat în cel puțin 50 la 
sută din partidele turului. Dar iată 
cum se prezintă acest clasament : 
1. IORDACHE 0,69 (9 goluri în 13

de

DIVIZIEI A 5

tre din ultima parte a campiona
tului. N-aș vrea însă să fiu înțeles 
greșit. Fotbalul este un joc colec
tiv. Și, de aceea, toți jucătorii, fără 
excepție, au merite egale.

— Locul 9 în clasament vă mul
țumește ?

— Oarecum. Multe întîlniri din 
tur, deși pierdute, ne-au arătat că 
avem posibilități mult mai mari. 
Printr-o pregătire susținută în 
iarnă, vrem să ne autodepășim, să 
practicăm un fotbal de calitate care 

'să ne aducă la sfîrșitul campiona
tului un loc și mai bun, în partea 
supepioară a clasamentului. Și încă 
ceva, dorința fierbinte a tuturor ju
cătorilor este să aducă pentru pri
ma oară „Cupa României" în Valea 
Jiului.

VEȘTI DE LA A.S.A
TG. MUREȘ

Gheorghe NERTEA

Jucătorii echipei A.S.A. Tg. Mu
reș au rămas, în aceste zile de 
vacanță, în localitate. Fapt îmbucu
rător, gîndindu-ne că nu este vorba 
de nici un accidentat, care să aibă 
nevoie de. tratament specific într-o 
stațiune balneară.

Trei dintre ei trăiesc intens e- 
moțiile sesiunii de examene. Este 
vorba de Boloni, student la Fa
cultatea de medicină, de Caniaro 
și Szekely, studenți la Institutul 
pedagogic de educație fizică. I>a 7 
ianuarie, mureșenii își reiau antre
namentele la Tg. Mureș, iar după 
o săptămînă se deplasează la Pre
deal unde vor participa la o pre
gătire centralizată pînă la sfîrșitul 
lunii.

Continuăm să vă prezentăm cu 
ajutorul datelor statistice principa
lele aspecte ale desfășurării primei 
părți a celei de a 56-a ediții a 
campionatului Diviziei A.

ATACANȚI FARA... GOLURI
Paradoxal, dar există destul

mulți înaintași care în turul actua
lului campionat n-au marcat nici 
un gol. Vă prezentăm doar ata- 
canții care au evoluat în cel puțin 
50 la sută din meciurile turului, în- 
cepînd cu „atacul" de bază, fără 
să aibă vreo reușită în acest sens : 
AXENTE (U.T.A. — 17 meciuri), 
ȚEGEAN (C.F.R. Cluj — 15), CA- 
PRIORU (C.S.M. Reșița — 11) HAJ- 
NAL (A.S.A. — 17). Iată și rezer
vele : Incze IV (Politehnica Iași — 
15), Pisau (Petrolul — 15), Tran- 
dafilon (U.T.A. — 11), Floareș (Po
litehnica Timișoara — 11), Bucur

ÎN LUMINA ClfRElOR (IV)

; 2. Solyom 0,90 (9:10) ;
Gabriel (16:16), Lăzăreanu
Jivan (12:12) și Adamache 
1,00 ; 7. Ștefănescu 1,06
8. Cavai 1,08 (13:12) ; 9. Ior-
I, 17 (20:17) ; 10. Suciu 1,29
II. Rămureanu 1,31(21:16) ;
1,35 (23:17) 13. Manta 1,36 

14. Costaș 1,41 (24:17) ;

partide)
3—6. I.
(12:12),
(10:10)
(16:15) ;
gulescu
(22:17) ;
12. Ilieș
(15:11) ;
15. Răducanu 1,50 (21:14) ; 16. Ghiță

aVI-a 159; 
IX-a 131 ;

; 5. a X-a 119 ; 6. a 
XVI-a 114 ; 8. prima 
a XIII-a 111 ; 10. a 
a VIII-a 100; 12. a 

aa , «. a Il-a 96 ; 14—15. _ 
tapele a XlV-a și a XV-a 92 ; 16. a 
Xl-a 90; 17. a VII-a 73.

De-a lungul celor 17 etape au 
fost 4 echțpe care nu au reușit să 
expedieze nici un șiit pe spațiul 
porții : U.T.A., în etapa a IlI-a, cu 
Steaua la București ; A.S.A., în e- 
tapa a IX-a, cu Steagul roșu la Bra
șov ; Steagul roșu, în etapa a X-a, 
cu C.S.M. Reșița în deplasare și 
Rapid, în etapa a XVI-a, cu F. C. 
Constanța în deplasare. Alte opt si
tuații cînd s-a șutat doar o sin
gură dată pe spațiul porții : Rapid 
în etapele a VIII-a, a Xl-a și a 
XlV-a, Steagul roșu în etapele a

fiecare dintre ele: 1. etapa 
2. a XVII-a 135 ; 3. a 
4. a IlI-a 125
V-a 117 ; 7. a 
etapă 112 ; 9.
IV-a 109 ; 11.
XII-a 99 ; 13. e-

ITINERARII IN DIVIZIA B
w

Șl C.S.M. SUCEAVA ASPIRA
Fără 

sportiv 
una din revelațiile turului Divi
ziei B. După mulți ani de între
rupere, formația suceveană revine 
în divizia secundă în mod specta
culos, făcînd, într-o jumătate de 
an, saltul de la Divizia C la de
clarate — și confirmate — pretenții 
de promovare în primul campionat 
al țării. Este o performanță fru
moasă, pentru care se cuvin cu
vinte de laudă la adresa jucători
lor, a antrenorului Petre Moldo
veana, a conducerii clubului și 
secției de fotbal și a organelor lo
cale, la care reprezentanta fotba
lului sucevean a găsit un sprijin 
prețios. în acest sens, cuvintele 
antrenorului P. Moldoveanu ni se 
par edificatoare: „Avem la dispo
ziție condiții materiale de pregătire 
și competiție dintre cele mai bune 
și nu ne putem plinge de nimic".

Așa stînd lucrurile, C.S.M. a 
avut posibilitatea că se pregăteas-

LA DIVIZIA A!
îndoială că echipa Clubului 
municipal din Suceava este

INVITAȚII LA HMIIEC00PJI1AȚIH DE CONSUM
Un concediu poate fi la fel de 

plăcut și in sezonul alb I Petre- 
ceți zile de adevărată recreare, 
într-un decor pitoresc, la hanurile 
cooperației de consum, care vă 
asigură condiții bune de cazare și 
masă. Rețineți deci :

Hanurile CHEIA și SLĂNIC din 
județul Prahova ; Hanul BRAN — 
jud. Brașov ; Hanul RUCÂR — 
jud. Argeș ; Motelul TOPOLOG — 
jud. Vilcea ; Hanul URSUL NE
GRU — Sovata — jud. Mures ; 
CASA ARCAȘULUI de la Tg. 
Neamț ; Hanul BUCURA — Hațeg 
— iud. Hunedoara : Hanul DRĂ- 
GUȘENI și Motelul ILIȘEȘTI — jud. 
Suceava.

Acestea sînt numai cîteva dintre 
numeroasele hanuri ale coopera
ției de consum care vă oferă os
pitalitate și iarna.

că, să-și propună și să realizeze 
pînă acum obiective îndrăznețe. 
De Ia 15 ianuarie 1973, de cînd 
noul antrenor și-a luat postul în 
primire, C.S.M. Suceava a urcat 
de pe locul 3 al seriei l-a a Divi
ziei C, pe locul I și a promovat 
în „B" cu un avans de cinci punc
te. Deci nu a venit în eșalonul se
cund „pe nepusă masă", sau favo
rizată de noul sistem competițio- 
nal. După aceea, C.S.M. a luat un 
start excelent, chiar surprinzător: 
în primele șapte etape a acumulat 
13 puncte, dovedind o pregătire 
foarte bună. Dar a venit jocul cu 
Gloria Buzău și prima înfrîngere, 
chiar pe teren propriu, un adevă
rat șoc, și cei mai entuziaști s-au 
convins că promovarea în „A" nu 
e o problemă chiar atît de simplă 
precum obiectivul exprimat în
tr-o ședință. Dar hopul a trecut și 
C.S.M. se află azi, la jumătatea 
competiției, pe locul 2, cu un bi
lanț bun: 17 11 2 4 28—14 24 de 
puncte, cu unul mai puțin ca Glo
ria Buzău, cu unul mai mult de
cît Știința Bacău și trei față de 
Metalul Plopeni. „Dar returul va 
fi mult mai greu, spunea P. Mol- 
doveanu. Se profilează cine candi
dează la 
menințat 
17 jocuri 
ușor. Cel
va avea cîștig de cauză. In tur, noi 
am acumulat nouă puncte în de
plasare, dar am pierdut trei acasă. 
Unele greșeli ne-au costat".

■— Este lotul dv. capabil de sus
ținerea unei asemenea bătălii?

— Cred că da, deși, practic, am 
aceeași echipă din „C“. L-am luat 
pe Căldăruș, revenit de la U.T.A., 
dar după etapa a 8-a a plecat 
pentru satisfacerea stagiului mili
tar.

— Care a fost formația
— E. Petcu — Boghiu, 

(M. Petcu), Crăciunescu, 
— Mirăuță, Popescu (19

primul loc și cine e a- 
de retrogradare, iar din 
nu știm dacă e vreunul 
ce va lua puncte afară

tul în jur de 21 de ani sau juniori.
— Ce are mai bun C.S.M. ?
— Un echilibru între comparti

mente. Se detașează cei de la mij
locul terenului și cuplul de pe 
partea dreaptă a atacului (Gălă- 
țeanu — Gherini), la care l-aș mai 
adăuga și pe cei de Pe partea 
stingă a apărării, Crăciunescti 
Selimeși.

— Dar deficiențe ?
— Se fac uneori greșeli decisive, 

care au însemnat înfrîngeri sau 
puncte pierdute. Și acum îmi pare 
rău că am pierdut la Mija și Buș
teni, în fața a două formații mai 
slabe. Apoi, aș mai adăuga ca 
deficientă tehnica în atac, pe par
tea stingă.

— Apropo, cum apreciați valoa
rea seriei I în care activați ?

— Mediocră, de ce să ocolim 
adevărul ? Nu trebuie să ne mire, 
din moment ce 50 la sută din 
echipe provin din Divizia C, iar 
din celelalte, vreo 4—5 s-au luptat 
în vară să scape de retrogradare. 
Se joacă prea mult pentru puncte, 
închis. La Suceava, unele formații 
n-au făcut altceva decît să se ape
re cu 7—8 jucători.

Constantin ALEXE

schimbe tabela de marcaj; autorul
Foto : N. DRAGOȘ

Unul dintre cele 1874 de șuturi expediate pe spațiul porții care a reușit să 
lui, reșițeanul Florea. Fază din meciul C.S.M. Reșița — Dinamo (2—1)
(C.F.R. Cluj — 11), Cuperman (Pe
trolul — 10), Pruteanu (S. C. Ba
cău — 10), Țolea (Sportul studen
țesc — 9), Munteanu (U.T.A. —■ 9).

IORDACHE — DOAR 9 GOLURI 
IN 13 PARTIDE

Credem că unul din criteriile de 
stabilire a celui mai bun portar al 
primei părți a actualului campio
nat îl constituie numărul de goluri 
pe care l-a primit un gool-keapeer. 
în alcătuirea clasamentului, pe care 
vi-1 prezentăm mai jos, au intrat 
în calcul (stabilirea mediei de go
luri se face prin raportarea numă-

1,68 (27:16) ; 17. Gadja 1,73 (26:15) ; 
18. Stan 1,75 (21:12) ; 19. Nagel 2,10 
(21:10).
1874 DE ȘUTURI PE SPAȚIUL PORȚII, 

NUMAI 387 DE GOLURI
cele
au

In 
rului 
șuturi pe 
medie 
multe 
în etapa a Vl-a, iar cele mai puține 
— 73 — în următoarea, a Vil-a. 
Dar iată cum se prezintă un cla
sament al celor 17 etape, pe baza 
numărului de șuturi expediate în

de

153 de partide ale tu- 
fost expediate 1874 de 
spațiul porții, rezultînd o/
110 pe etapă. Cele mai
159 — s-au înregistrat

7517

de bază?
Căldăruș 
Selimeși 

— x uj/tjvw ani, titu
larizat din etapa a 11-a) — Gălă- 
țeanu, Gherini, Iosep, Suciu.

— E o formație tînără sau ... 
mai vîrstnică ?

— Pe undeva, pe la jumătate. 
Șapte jucători peste 26 de ani, res-

LOTO

CÂȘTIGĂTORII AUTOTURISME
LOR ȘI AI EXCURSIILOR ATRI
BUITE LA TRAGEREA SPECIALA 
LOTO DIN 11 DECEMBRIE 1973

Categoria M (autoturisme DACIA 
1300) : Korbsi Iosif — Cluj. Cate
goria G (premii cu valoare unitară 
fixă = 50.000 lei din care o 
excursie de 2 locuri în Turcia plus 
diferența în numerar) : 1. Cocuz
Mihail — Constanța ; 2. Miron Ni- 
colaie — București. Categoria O : 
(premii cu valoare unitară fixă = 
10.000 lei din care o excursie de 
2 locuri în Turcia plus diferența 
în numerar) : 1. Băisan Tulia-Maria 
— Bacău; 2. Petre Steliana —

PRONOSPORT

Constanța ; 3. Nistorescu Georgeta 
— București. Categoria H (excursii 
de 1 loc în Turcia) : 1. Tică Ion — 
Craiova; 2. Georgescu Sorina și 
3. Dobre Mircea din București. Ca
tegoria P (excursii de 1 loc în Tur
cia) : 1. Apăvăloaie Gheorghe — 
Bacău ; 2. Rusu Constantin —
Brașov ; 3. Birt Constantin — Con
stanța ; 4. Purcaru Mihai — com. 
Hălăucești satul Luncași jud. Iași ; 
5. Spirea Tudor — Giurgiu: 6. Dub- 
cean Miroslav — com Beregsău 
mic jud. Timiș.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere 
ora 18,05.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN
DECEMBRIE 1973

14

. - . 1.75 variante a
5,30 a 894 lei ; cat.

* ------ a 612

Extragerea I: cat. 2 : 
32 993 lei ; cat. 3 : l,_ 
4 : 19,85 a 2 909 lei; cat. 5: 94,35 
lei ; cat. 6 : 189,60 a 305 lei.

Report categoria 1 : 166 186 lei.
Extragerea a Il-a : cat. A : 1.10 

riante a 100 000 lei ; cat. B : 3.30 a 
lei ; cat. ~ ‘ “
28.85 a 1 685 iei ; 
lei ; cat. F : l._,_ 
1 655,75 a 100 lei.

Report cat A : 37 17o lei.
Premiul de 100 000 lei a revenit lui 

nescu Valentin din București care cîștigă 
un autoturism Dacia 
în numerar.

C :

va-
14 729 

10,25 -a 4 742 lei; cat.
lei ; cat. E : 77,90 a
172,50 a 282 lei ; cat.

D: 
624 

X :

V-a și a Vil-a, S. C. Bacău în a 
IV-a și a XII-a, Politehnica Timi
șoara în a VII-a, A.S.A. în a XVI-a, 
C.F.R. Cluj în a XlV-a, Steaua în 
a VII-a, iar Dinamo în a XII-a. 
în schimb, formația F. C. Argeș, în 
partida cu A.SA., din etapa a V-a, 
a stabilit recordul campionatului, 
expediind 19 șuturi pe spațiul por
ții ; o urmează F. C. Constanța, 
care în etapa a X-a, în meciul cu 
U.T.A., a șutat de 17 ori pe spa
țiul porții lui Iorgulescu.

Cele mai multe șuturi pe spațiul 
porții, din prima parte a actualu
lui campionat, au fost expediate de 
Universitatea. Craiova : 131, iar cele 
mai puține —-86 — U.T.A. Iată un 
clasament al celor 18 divizionare A 
alcătuit pe baza numărului de șu
turi pe spațiul porții (pentru com
parație, am trecut în paranteză și 
numărul de goluri înscrise, mai pu
țin, cum este și firesc, autogolurile 
de care au beneficiat) ; 1. UNIVER
SITATEA CRAIOVA 131 (33) ; 2.

"F. C. Constanța 130 (30) ; 3. Poli
tehnica Timișoara 116 (17) ; 4. F. C. 
Argeș 114 (27) ; 5—6. C.S.M. Reșița 
(25) și Petrolul 
C.F.R. Cluj (19) 
107 ; 9.
Dinamo
100 ; 12.
Jiul 94

(15) 110 ; 7—8.
și „U“ Cluj (15) 
102 (21) ; 10—11. 
S. C. Bacău (18) 
roșu 96 (19) ; 13.

1300 plus diferența

A. VASILESCU

91
90
88

(18) ;
(23) ;
(24) ;

Rubrică 
LOTO

redactată de :
PRONOSPORT

Steaua
(24) și
Steagul
(23) ; 14. Rapid 93 (16) ;

15. Politehnica Iașii
Sportul studențesc
A.S.A. Tg. Mureș
U.T.A. 86 (20).

BU-
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CEI mi BUM SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI 1973

Laureații anului sportiv 1973, reuniți pe scena Sălii Palatului
(Urmare din pag. 1)

Mă simt atic de bine înconjurat de 
prietenia și dragostea celor de a- 
casă !“.

în finalul galei, lîngă Ilie Năsta- 
se s-au strîns pe scenă toți fruntașii 
sportului românesc. Privindu-i, am 
avut sentimentul puternicei chezășii 
a avîntului în creștere ai mișcării 
sportive din țara noastră. Aflîn- 
du-ne la sfîrșitul primului an din 
noul ciclu olimpic — „Montreal 
’76", — an care se încheie cu un 
bilanț satisfăcător, cu titluri de 
campioni ai lumii și ai Europei, tre
cute în palmaresele strălucitoare 
ale reprezentanților sportivi ai 
României, am privit acest grup cu 
încrederea că 1973 a fost de bun 
augur pentru viitoarele confruntări

internaționale și în special pentru 
Olimpiada de la Montreal.

Festivitatea de premiere a celor 
mai buni sportivi români a fost 
completată de demonstrații de vir
tuozitate ale gimnaștilor și gimnas
telor de la Institutul de Educație 
Fizică și Sport. Vigoarea, forța, 
măiestria gimnaștilor acrobați, gra
ția și frumusețea exercițiilor gim
nastelor de la „artistică" au însem
nat tot atîtea momente de verita
bilă satisfacție sportivă.

în cinstea- lor, a lui Ilie Năstase, 
Ivan Patzaichin, Simion Cuțov, Vir
ginia Ioan, Ion Dumitru și a cole
gilor lor a urmat un încîntător 
spectacol artistic. Cupletiști de re
nume — Horia Căciulescu, Nicu 
Constantin și AI. Lulescu, H. Nico- 
laide, Horia Șerbănescu, Ștefan Bă

nică — șarjînd tot pe tema sportu
lui, cîntăreți de muzică ușoară în
drăgiți — Marcel Roșea, Olimpia 
Panciu, Angela Similea, Cristian 
Popescu și Mihai Constantinescu (a- 
companiați de orchestra Horia Mo- 
culescu), artistul emerit Colea Rău- 
tu (prezentînd cîteva pagini din 
scînteietoarele scrieri ale lui Fănuș 
Neagu) au smuls ropote de aplauze.

O seară îneîntătoare, pe care o 
dorim repetată la fiecare sfîrșit de 
an, o seară ce va trezi în multe 
inimi tinere ambiția afirmării, o 
seară alături de cei mai dragi din
tre „tricolori", o seară care ne-a 
strecurat în inimi optimism pgntru 
viitorul mișcării noastre sportive.

„DEBUTANȚH“ AU CUViNTUL...
Spectacolul nu începuse încă. 

Spațioasele holuri ale Sălii Pala
tului, pește care străluceau, sus
pendate feeric, ghirlandele de lu
mini ale candelabrelor, ne-au pri
mit cu agitația dinaintea unor e- 
venimente deosebite. Un public tî- 
năr în majoritate, numeroși, foar
te numeroși sportivi, lumea aceea 
a stadioanelor și sălilor, acum ne
obișnuit de elegantă și ferchezuită, 
aștepta . cu nerăbdare intrarea în 
sală.

Deloc surprinzător, deci, ca la 
fiecare pas să întîlnesti un mare 
sportiv, o mare performeră. O o- 
prim, nu întâmplător, pe Virginia 
Ioan, autoarea unui mare rezultat 
la săritura în înălțime (1,90 m), 
cea mai bună atletă a anului. Sau, 
cum sugestiv i-a spus cineva, „moș
tenitoarea Iolandei"...,

— Emoționată ?
— Bineînțeles... Stadionul este

altceva. Scena mă crispează. Și a- 
poi, nu uitați, sînt pentru prima 
oară cea mai bună atletă a anu
lui...

Fără să vrea, această mare atle
tă cu profil elen, care sare cu 15 
cm mai mult decît înălțimea ei, 
ne-a dat o excelentă idee de re
portaj. Printre laureații anului 
Sportiv 1973 sînt foarte mulți care 
primesc un astfel de titlu pentru 
prima oară. Este, poate, semnul 
cel mai distinct că generația tînă- 
ră, generația Montrealului asaltea
ză, de pe acum, impetuos culmi
le măiestriei sportive, afirmîndu-se 
tonic pe plan mondial și național. 
Ne răscolim cu febrilitate memo
ria (documentarea se află, firește, 
la redacție...) și ■ încercăm să-i de
pistăm pe „debutanții" unui atît 
de onorant podium.

Iată-1 pe Simion Cuțov, eroul 
„europenelor" de la Belgrad, azi

Moment din frumoasa demonstrație de gimnastică artistică a studentelor 
de la I.E.F.S.

cel mai bun boxer român al anu
lui și al treilea, dintre cei mai buni 
sportivi din țara noastră. Și el 
este emoționat. Cu toate că nu a- 
rată acest lucru. Se bucură, insă, 
sincer. Ca un copil. „Sînt fericit 
și acum, cu această frumoasă cu
pă în brațe, parcă simt că mă voi 
apuca altfel de muncă. în 1974 va 
fi foarte greu. Campionatele mon
diale din Cuba sînt, în fond, egale 
cu o Olimpiadă. Dar, mă voi bate 
ca un leu. Țineți minte ce v-am 
spus în această seară de neuitat 
pentru mine...". De alături, Ivan 
I’atzaichin îl privește cu un zîm- 
bet șăgalnic în colțul buzelor. Știe 
el ce știe. „Anul acesta eu sînt pe 
locul doi în clasamentul celor mai 
buni sportivi români. Este drept. 
A fost anul lui Ilie Năstase. Eu 
aștept cu răbdare Jocurile Olimpi
ce".

Alt sportiv este ceva mai gră
bit. Inginerul Cornel Penu, pentru 
prima oară handbalistul anului are 
pînă la Jocurile Olimpice „hopul" 
campionatului mondial. „După atî
tea și atîtea victorii, vă mărturi
sesc că titlul primit în această 
seară este, intr-un anumit fel. ccl 
mai frumos. Nu-mi doresc decit ca 
în seara zilei de 10 martie a anu
lui viitor să primesc alte două ti
tluri. Da, nu vă mirați. Cel de 
campion al lumii, cu toată echipa 
noastră, și cel de... cel mai bun 
portar la C.M.".

Fotbalistul anului, este și el un 
debutant... „arhicunoscut" : Ion
Dumitru. Neașteptat de emoționat 
si de tăcut. Abia îi putem Smulge 
cîteva cuvinte. „Am câștigat greu. 
La o jumătate de punct. Aproape 
ca la golaveraj. Dar, așa victoria 
mea este mai frumoasă. Mă emo
ționează aprecierile spectatorilor, 
dar și cele ale antrenorilor. Să ob
ții votul lor este ceva...".

în sală se produce rumoare. 
Proiectoarele se aprind. Este rîn- 
dul lui Ilie Năstase. Imposibil să-l 
abordăm. Si anoi. el merită mai 
mult decît o simplă declarație de 
cîteva cuvinte...

Călin ANTONESCU

UN AN Df TENIS „SEMNAT ILIE
CAMPIONUL CAMPIONILOR

RĂSPUNDE LA 4 ÎNTREBĂRI

1 Clasamentele, anchetele
1 de sfîrșit de an, opiniile 

specialiștilor tenisului desemnează, 
aproape în unanimitate, pe Ilie 
Năstase drept jucătorul nr. 1 al 
anului. Spune-ne, după propria-ți 
părere, a fost, acest an de tenis 
1973, intr-adevăr cel mai bun ?

— Ml-este foarte greu să fac o 
asemenea apreciere.- Ca și anul 
trecut, am obținut cîteva perfor
manțe mari, dorite de mine. Alte
le, nu. Dacă încerc o comparație, 
așa în amănunt, mă tem să nu 
greșesc. Ce este mai de preț ? Fo
rest Hills-ul de atunci, sau Roland 
Garros și Roma din acest an ? 
Greu de spus. Dar Marele Premiu 
— F.I.L.T. și trofeul „Masters" mi 
le-am păstrat cu succes. Și cum 
se spune că în sport este mai greu 
să-ți aperi un titlu, decît să-1 cîș- 
tigi prima oară, iată aș fi și eu 
înclinat să cred că sezonul '73 a 
fost cu o reușită în plus. Da, am 
și un record personal, acest total 
de 17 turnee cîștigate. Iar un altul, 
cele aproape 100 de puncte avans

cu care închei Marele Premiu. Cu 
echipa, am reușit să înscriem nu
mele țării în semifinalele „Cupei 
Davis", rămînînd printre fruntași, 
într-un cuvînt, sînt mulțumit.

p Pe planul rezultatelor, 
lucrurile sînt clare. în ce 

privește jocul propriu-zis, ar fi ceva 
nou ?

— Iarăși o întrebare cu cusu
ruri. .. Probabil că am jucat ceva 
mai bine, dacă și rezultatele sînt 
mai bune. Dar celui care se află 
în teren, zi de zi, nu-i este atît 
de ușor să sesizeze diferențele. Pot 
spune, totuși, că mi-am majorat 
procedeele tehnice. Folosesc, in
tr-adevăr, o gamă largă de lovi
turi, caut să mă adaptez necesită
ților din fiecare partidă, la fieca
re adversar în parte. Adeseori, 
reușesc. Cineva scria, în presa 
străină, că „secretul" meu constă 
în aceea că privesc cu intensitate 
racheta adversarului, cînd lovește, 
ca să anticipez traiectoria mingii 
care urmează. Este ceva adevăr și 
în aceasta. Tenisul e un „dialog" 
în care trebuie să fii foarte atent 
la. ce vrea să spună adversarul. 
Desigur, nu poate fi vorba, la mi
ne, de o schimbare de stil. Poate, 
numai pe plan sufletesc. Sînt 
parcă mai stăpîn pe mine, nu-mi

ies așa ușor din fire ca înainte... 
Chiar atunci cînd arbitrii nu vor 
să-mi recunoască un serviciu-as ! 
îi iert, mingea zboară repede. Da. 
sînt mai echilibrat în joc, tocmai 
de aceea poate și rezultatele mele 
au fost mai egale, de-a lungul în
tregului sezon.

2 Care dintre adversarii 
w întîlniți în acest an te-au 

impresionat mai mult ?
— Ar trebui să încep cu cei la 

care am pierdut. în primul rînd 
Sandy Mayer și Andrew Pattison, 
cei doi mari out-sideri care mi-au 
frînt calea la Wimbledon și Forest 
Hills. Sînt, așa cum se spune, au
torii contra-performanțelor mele. 
N-aș vrea în nici un caz să mă 
scuz, dar la primul, ca și la al 
doilea, am pierdut în momente 
cînd nu eram în dispoziția sufle
tească necesară victoriei. Se cu
nosc amănuntele, probabil. Cele cu 
boicotul jucătorilor din A.T.P., pre
siunile făcute asupra mea. Totul 
mi-a dat o stare de neliniște și 
enervare, insuportabilă. Așa am 
pierdut. în continuare, un singur 
jucător mai are scor pozitiv la 
mine. Tom Okker. E un jucător 
excepțional. Cine l-a văzut învin- 
gîndu-1 net pe Smith, la Boston, 
poate fi lămurit. Acolo, nici la 
2—0, la seturi, n-am fost sigur

CONCURS DE CROS LA SLIVEN
Zilele trecute s-a desfășurat la 

Sliven (R.P. Bulgaria) un concurs 
de cros, la care au participat atleți 
din Bulgaria, România, Polonia și 
R.F. Germania. întrecerile au avut 
loc în condiții deosebit de dificile, 
pe un timp foarte rece, cu vînt și 
ninsoare abundentă. O comportare 
frumoasă a avut reprezentanta 
noastră > Maria Puică, clasată pe 
locul secund în cursa senioarelor. 
Iată rezultatele: senioare (2 000 m): 
1. Renata Pentunovska (Polonia)

6:39,2, 2. Maria Puică 6:43,4, 3. An
ca DonceVa (Bulgaria) 6:48,0; seni
ori: (10 000 m) 1. Karl Heinz Bett 
(R.F.G.) 30:29,5, 2. Heinrich Nogala 
(Polonia) 30:47,0, 3. Petko Iordanov 
(Bulgaria) 30:58,6... 6. Mihai Pă- 
duraru 31:44,1... 8. Petre Murgoci 
32:33,0... 10. Moise Hatoș 32:45,0... 
13. Adrian Laurențiu 34:00,0. Pe 
echipe: 1. Polonia 22 p, 2. Româ
nia 24 p, 3. Stara Zagora (Bulga
ria) 39 p.

U.R.S.S.A Vl-a SPARTACHIADĂ VIZEAZĂ MONTREAL-UL

ANNEMARIE PROLL CÎȘTIGĂ
COBORÎREA

VIENA, 20 (Agerpres). — în 
țiunea austriacă de sporturi 
iarnă Zell am See r *

LA ZELL AM SEE
sta- 

de 
iarnă Zell am Sec s-a disputat 
proba feminină de coborîre, con- 
tînd pentru Cupa mondială la schi. 
Confirmînd pronosticurile, celebra 
schioară austriacă Annemarie Proll 
s-a situat pe primul loc, cu timpul 
de 1:28,68, pe o pîrtie care a mă
surat 2 320 m, cu o diferență de 
nivel de 620 m. Wiltrud Drexel 
(Austria) s-a clasat pe locul doi cu

Marie 
Prima 
a fost 
pe lo

1:30,04, urmată de elvețiană 
Theres Nadig — 1:30,29.
dintre concurentele franceze 
Jacqueline Rouvier, clasată 
cui 6 cu 1:30,69.

Annemarie Proll și-a consolidat 
poziția de lideră în clasamentul 
Cupei mondiale, totalizînd 50 de 
puncte. Pe echipe, Conduce Austria 
— 405 puncte, urmată de Italia — 
134 puncte și R. F. Germania — 
76 puncte.

De pe acum, în U.R.S.S. se 
fac intense pregătiri în vederea 
desfășurării celei de a Vl-a 
Spartachiade de vară, căreia i 
se va asigura un cadru festiv. 
Această mare manifestare spor
tivă se va desfășura în mai 
multe etape, cea inițială ur- 
mînd să angreneze un număr 
maxim 
nul a 
seama 
vi etică 
lioane

Finalele celei de a Vl-a ediții 
a Spartachiadei se vor disputa 
în anul 1975 și, spre deosebire 
de cele anterioare, ele nu vor 
mai fi programate doar la Mos
cova, ci și în capitalele altor 
republici sovietice socialiste, 
precum și în orașul Leningrad, 
considerîndu-se că în felul a- 
cesta se va face o mai efici-

de participanți, de ordi- 
zeci de milioane, ținînd 
că mișcarea sportivă so- 
cuprinde cca 50 de mi- 
de persoane.

POLONIA SPORTIVII

DOINA MITRICICĂ Șl LASZLO VAJDA
AU TERMINAT ÎNVINGĂTORI

MIERCUREA CIUC, 20 (prin te
lefon). — Miercuri seara, și a do
ua zi, joi, au continuat întrecerile 
concursului 
naj artistic.

Așa după 
după ce a 
figurile de 
scurt al „liberelor' 
s-a distanțat și mai 
cipalul său adversar, Ion ' 
Maghiarul Vajda este un 
al patinajului, un maestru 
riturilor și posedă la ora 
„duble" și „triple" care îi 
dreptul să aspire la un loc frun
taș în ierarhia europeană și chiar 
mondială a patinatorilor artistici.

Din păcate, fruntașele clasamentu
lui nu au oferit evoluții bune în pro
ba liberă, încheiată joi seara. Singura 
care a obținut aplauze la scenă des
chisă a fost tînăra Silvana Suciu, care 
promovează pe locul trei. Iată clasa
mentul final : 1. Doina Mitricieă
(România) 5 — 111.65 p ; 2. Elena
Moiș (România) 10 — 108,12 p ; 3. Sil
vana Suciu (România) — 17 —104,13

internațional de pati-

cum era de așteptat, 
preluat 
școală,

conducerea la 
în. programul 
Laszlo Vajda 
mult de prin- 

Mircea. 
virtuos 
al să- 

actuală 
dau

P ; 4. Tatiana Marîșkina (R.S.F.S.R.) 
19 — 102,54 p ; 5. Gabriela Votca 24 
— 101,34 p ; 6. Emilia Țibula 30 — 
95,36 p ; 7. Mihaela Paraschiva 38 — 
85,72 p ; 8. Cornelia Picu 40 — 85.38 
P ; 9. Roxana Stănișor (toate Româ
nia) 42 — 84,32 p. La băieți L. Vajda 
(Ungaria) ciștigă fără emoții, urmat 
în clasament de M. Ion (România), 
I. Ivanov (R.S.F.S.R.) și A. Georges
cu (România). Punctajele nu ne-au 
fost comunicate, la ora cînd trans
mitem.

De curînd s-a sărbătorit jubi
leul Armatei populare poloneze, 
de la a cărei înființare s-au împli
nit 30 de ani. . In organizarea 
diferitelor manifestări prilejuite 
de acest eveniment, un rol de 
seamă l-au avut cluburile mili
tare, în fruntea cărora se situ
ează Legia Varșovia. Se poate 
spune. că azi nu există selecțio
nate ale țăriț, în orice discipli
nă sportivă, care să nu cuprin
dă reprezentanți ai cluburilor 
militare. Vom cita, în afară de 
Legia, pe Zavișce din orașul 
Bydgoszcz. Vavel din Cracovia, 
Letnik din Wroclaw și Flota 
din Gdynia.

La J.O. de la Miinchen, spor
tivii de la Legia ar fi putut 
fi clasați pe locul al 22-lea, și 
nu ca un club sportiv, ci chiar 
in rîndul țărilor participante,

entă propagandă spoitului 
diferite zone ale Uniunii 
etice.

Primele starturi se vor < 
începutul verii viitoare, în 
uzine, kolhozuri și sovhozuri. 
Vor urma întreceri în cadrul 
raioanelor, al regiunilor și, în 
etapa premergătoare finalelor, 
vor fi stabiliți cei mai buni 
sportivi ai fiecărei republici so
vietice socialiste.

Programul Spartachiadei cu
prinde toate disciplinele olim
pice, adăugîndu-li-se alte două 
sporturi: șahul și tenisul de 
cîmp. De altfel, această Sparta- 
chiadă are un obiectiv impor
tant de realizat: să contribuie 
la selecționarea celor mai valo
roși sportivi pentru Jocurile 
Olimpice care se vor desfășura 
în anul 1976, la Montreal.

LEGIEI SE AFIRMĂ 
deoarece numai ei au cucerit 
pentru Polonia zece medalii. 
Un asemenea succes se explică 
numai prin faptul că la Legia 
se pregătesc zilnic sute și sute 
de tineri, în diferite ramuri ale 
sportului. în cadrele armatei 
poloneze sportul se bucură de 
largă popularitate, un mare nu
măr de antrenori ocupîndu-se 
intens de descoperirea și pre
gătirea tinerelor talente. Re
zultate excelente sînt obținute 
și de alt club militar, Zavișce. 
Sportivii acestui club au reușit 
prin muncă voluntară să doteze 
orașul Bydgoszcz cu un com
plex sportiv, care se întinde pe 
25 de hectare.

Din rîndurile tinerilor ostași 
ai Poloniei de azi, s-au ridicat 
numeroși sportivi de performan
ță, campioni și recordmani.

în 
Sovi-

da la 
școli,

(Urmare din

asigurat și el trecerea în finală tot 
cu două victorii, 5—4 la Rotaru și 5—2 
la Ștefănescu. In ultima semifinală, 
Mania a punctat — avantajat și de 
forța... nervilor — mai mult decît Kere- 
kes (5—3) și Kiss (5—2).' O revelație, 
Nicolae, campionul de juniori mici 
probei.

Caruselul surprizelor a continuat 
spre satisfacția spectatorilor și 
finala de 6. întrecută de Lazâr 
Moldovan (cu 4—0) și apoi de Draga 
(cu 4—3), favorita probei de floretă 
fete, Magda Bartoș, a cedat... șansa 
de a candida la titlu altor sportive. 
Pînă la urmă, .fericita ciștigătoare a 
campionatului a fost Viorica Draga...

Clasament final : 1. Viorica Draga 
(Șc. sp. 1 Buc.) 4 v. ; 2. Maria Lazăr 
(Șc. sp. S. Mare) 3 v., 10—17 ; 3. Mar
cela Moldovan (Șc. sp. S. Mare) 3 v„ 
10—18 ; 4. Carmen Budur (Viitorul) 
3 v„ 18—17 ; 5. Magda Bartoș (Steaua) 
2 v. ; 6. Ștefana Tudose (Steaua) 0 v.

Dramatică a fost și finala de spadă. 
Inițial, doi pretendenți, Szabo și An
gelescu. In asalt 
ciștigat cu 5—1 ! 
a pierdut, însă. 
Manta, la limită 
cu 4—2) și a ieșit din cursă. Pînă la 
urmă Szabo a regăsit culoarul locu
lui I, prin înfrîngerea altui preten
dent, Manta, 
la Dinescu).

Clasament
Cluj) 4 v. ;

13—24 ;

al

în
Și

direct, Angelescu a 
Reprezentantul IEFS 
un asalt decisiv, la
(după ce condusese

pe linia de sosire (4—5

1. Szabo (CSM 
Angelescu (IEFS) 

v., 
v„ 
v„

final :
2. L.

3 v., 13—24 ; 3. C. Manta (CSS) 
22—18 ; 4. N. Doboș (Steaua) 
22—19, 5. G. Dinescu (Steaua) 
6. C. Nicolae (Progresul 0 v.

Azi, probele de sabie și floretă bă
ieți din „Cupa speranțelor".

3
3
2

NASTASE!
că-1 bat. De atîtea' ori, m-a întors 
de la victorie... Am reușit, totuși. 
L-aș trece pe Okker drept cel mai 
bun adversar întîlnit. Cu Newcom
be mi-a fost mult mai ușor. Și 
chiar cu Smith, în fața căruia am 
avut ultimul cuvînt, la Coubertin. 
Am o stimă deosebită pentru cei 
tineri. Jimmy Connors este de pe 
acum un nume, dar mai trebuie 
adăugați Borg și Amritraj, jucători 
care urcă.

Și iată ultima întrebare, 
cea clasică: proiecte de 

viitor ?
— Deocamdată, nimic schimbat 

față de cele spuse anterior. Doar 
că data startului meu în circuitul 
„indoor" W.C.T. este fixată pentru 
14 ianuarie, la Lakeway — Texas, 
turneul C.B.S. în rest, îmi mențin 
programul obișnuit: marile turnee 
și „Cupa Davis". S-au auzit par
că unele versiuni despre trecerea 
mea la' campionatul american in- 
ter-orașe. Repet, atîta timp cît a- 
ceastă competiție nu primește aviz 
favorabil din partea federației in
ternaționale de tenis și — bineîn
țeles — a federației noastre, nu 
am nici un asemenea gînd. în 
fond, la „inter-orașe" ești, oare
cum, scos la pensie. Cam devreme, 
pentru mine. Nu-i așa ?

Radu VOIA

Gh. ȘTEFĂNESCU

în preliminariile C. M

IUGOSLAVIA A GISTIGAT

Stadionul „Kaiaiskakis" d 
Atena a găzduit miercuri partida 
dintre selecționatele Greciei și 
Iugoslaviei, ultima partidă a gru
pei a Vll-a preliminare. Jucătorii 
iugoslavi au început foarte bine 
jocul, reușind să înscrie două go
luri, prin Bajevici (min. 10) și Ka
rasi (min. 14). Jocul foarte bun al 
echipei oaspete, ocaziile pe care 
înaintașii săi le ratau cu senină
tate, lăsau impresia că Iugoslavia 
va cîștiga fără probleme. Dar. în 
min. 28. în urma unui contraatac, 
Elefterakis marchează și echipa 
gazdă parcă renaște. Jucătorii 
greci izbutesc să egaleze, este a- 
devărat dintr-o greșeală elementa
ră a fundașului Katalinskl, care 
a înscris în propria poartă (min. 
40). De notat că din minutul 30 
iugoslavii au fost obligați să joace 
în 10 oameni, pentru că Bajevici 
a fost eliminat de pe teren în 
urma unui fault asupra lui Glezcs.

Echipa Iugoslaviei a dovedit însă 
în repriza secundă o condiție fizi
că superioară adversarei sale, mul
tă dăruire pentru victorie și, mai 
ales, stăpinire de sine, 
continuat să fie nervos, 
faulturi de o parte și 
Oaspeții marchează din 
Surjak (min. 62), dar se părea că 
meciul se va încheia cu scorul de 
3—2 pentru iugoslavi, victorie in
suficientă pentru ocuparea locului 
I în grupă. în ultimele secunde de 
joc, Karasi primește o minge în 
mijlocul careului și marchează, 
spre stupoarea generală a celor 
15 000 de spectatori. Iată formații
le:

GRECIA: Kelesidis — Dimitriou, 
Angelis, Glezos, Siokos, 
kiks, Paridis (min. 62 
Tersanidis, Kritikepoulos, Domazos. 
Delikaris (min. 7 Aslanidis).

IUGOSLAVIA: Măriei — Buljan, 
Habdajevici — Pavlovici, Katalin-

Jocul a 
cu multe 
de alta, 
nou, prin

Eleftera- 
Koudas),

FEYENOORD - CALIFICATA ÎN
în meci retur pentru optimile de 

finală ale Cupei U.E.F.A., la Rotter
dam echipa olandeză Feyenoord a în-

AJAX INViNGE PE REAL
în meciul amical, disputat la Madrid, 

între cunoscutele echipe Real Madrid și 
Ajax Amsterdam, echipa olandeză a ob
ținut victoria cu 4—3 (1—1). Cele patru 
puncte ale învingătorilor au lost realizate 
de Rep (min. 41 șl 79). Suurbler (min 
60) și Haagen (min. 65). pentru gazde 
au marcat Netzer (min. 25 și, 75 — al 
doilea gol din penalty) și Bosque (min. 
58). De reținut că in minutul 73 Real a 
ratat o lovitură de la 11 m, executată de 
Amanclo. Formațiile: Ajax Amsterdam: 
Stuy, Suurbier. Hulshoff. Blakemburg, 
Krol. Hann. Nesskens. Muhren. Rep. 
Mulder, Keizer (Haagen). Real Madrid : 
Junquera, Jose Luis. Verdugo (Rubinam), 
Pirri (Bosque), Turino. Zoeo. Aquilar 
(Maranov), Velasques, Amancio, Netzer, 
Mas.

Portarul grec 
cu

Kelesidis 
succes la

(min. 46

șl încă un apărător grec se opun de această dată 
unul din atacurile echipei Iugoslaviei

Telefoto : A.P.-AGERPRES
Surjak)ski, Jerkovici 

Petkovici, Karasi, Bajevici, Acimo- 
vici, Geaici (min. 58

★
Clasamentul final

Vil-a europene :
1—2. Spania
1—2. Iugoslavia

3. Grecia
Pentru calificarea 

nai va avea loc un 
între selecționatele Spaniei și 
Iugoslaviei. Este posibil ca această 
partidă să aibă loc în R.F. Germa
nia, pînă la sfîrșitul acestui an.

Petrovici).

al grupei a

4 2 2 0 8— 5 6
4 2 2 0 7— 4 6
4 0 0 4 5—11 0 

la turneul fi- 
meci de baraj,

Spaniei

„SFERTURILE" CUPEI U.E.F.Ă
tîlnit pe F‘ ’ ’
Fotbaliștii olandezi au terminat în
vingători : 2—0 (0—0). Gazdele au 
deschis scorul în min. 60 prin Ressel, 
cel de-al doilea punct fiind marcat 
în min. 78 de Van Hanegem. Feye- 
noord s-a calificat pentru sferturile de 
finală. In primul joc, echipa belgiană 
obținuse victoria cu 3—1, calificarea 
echipei olandeze datorîndu-se punctu
lui înscris în deplasare. Au jucat : 
Feyenoord : Treytel, Jansen, Israel, 
Van Daele, Rijsbergen (Vos), Bos- 
kamp. De Jong, Van Hanegem, Res
sel, Scheonmaker, Kristensen. Stan
dard Liege : Piot, Gerets. Dewalque, 
Thissen, Donans, Semmeling, Henro- 
tay, Sigurvinsson, Lambrechts, Muso- 
vici, Rora (Govaert).

Astfel, în sferturile de finală ale 
Cupei U.E.F.A. s-au calificat : Loko
motive Leipzig, F. C. Koln, V.f.B. 
Stuttgart, Tottenham Hotspur. Ips
wich Town, Ruch Chorzow, Vitoria 
Setubal și Feyenoord Rotterdam.

a

Standard Liege (Belgia).

ȘTIRI, REZULTATE
e Selecționata cluburilor din U.R.S.S. 

și-a continuat turneul în Brazilia, jucînd 
la Natal cu echipa locală ABC. Jocul s-a 
încheiat la egalitate: 2—2 (1—1). Punc
tele echipei sovietice au fost realizate 
de Fedotov și Oniseenko.
• Pe stadionul Maracana din Rio de 

Janeiro s-a disputat meciul dintre echi
pa Braziliei, formată din jucători care 
au cucerit a treia oară Cupa Jules Rimet

și o selecționată a jucătorilor primei di
vizii a campionatului brazilian. Acest 
meci omagial, organizat în onoarea fostu
lui internațional Manuel dos Santos- 
Garrincha. s-a terminat cu scorul de 
2—1 (1—1) în favoarea „campionilor mon
diali". Unul din golurile învingătorilor 
a fost marcat de Pele, care a jucat ex
celent.

A FOST STABILIT PROGRAMUL
C. M. DE HANDBAL MASCULIN

în cursul zilei de ieri, federația de 
specialitate din R. D. Germană, orga
nizatoarea celei de a VIII-a ediții a 
campionatului mondial masculin de 
handbal, a stabilit orașele ce vor găz
dui partidele acestei competiții, ca si 
programul întîlnirilor. în grupa B. în 
care evoluează și selecționata țârii 
noastre jocurile vor avea loc 
28 FEBRUARIE : România — 
și Suedia — Spania (ambele 
la Schwerin) ; 1 MARTIE :
nia — Spania (Rostock), Suedia — 
Polonia (Wismar) ; 3 MARTIE : Ro
mânia — Suedia (Schwerin), Polonia 
— Spania (Rostock).

TELEX

astfel : 
Polonia 
meciuri
Româ-

La Sofia s-a disputat al doilea meri 
dintre selecționata Bulgariei și formația 
S.C. Miercurea Ciue. Partida s-a terminat 
cu scorul de 7—2 (2—1, 1—0, 4—1) în fa
voarea hochelștilor bulgari.

Trofeul „Farfuria de argint", atribuit de 
F.I.A. campionului mondial al piloților 
de formula I a fost înmînat ta Paris sco
țianului Jackie Stewart, clasat pe locul 
întii in C.M., înaintea brazilianului E- 
merson Fittipaldi. Au mal fost distinși 
cu diferite trofee francezul Jean-Pierre 
Jarler. campion european al piloților de 
formula II. italianul Sandro Munari. cam
pion european al raliurilor, olandezul 
Toine Hezemans. campion european al 
automobilelor de turism. Industria fran
ceză de automobile s-a situat, pe primul 
loc cu mașina .,Matra", campioană mon
dială a mărcilor de automobile, si „Al
pine Renault", campioană mondială a 
mașinilor pentru raliuri.

In meci retur pentru preliminariile C.M. 
masculin de handbal, s-au întilnit ’a 
Gdansk, echipele poloniei si Elveției 
Handbaliștii polonezi au desfășurat un 
joc superior, obținînd victoria cu scorul 
de 25—16 (12—6).
W
După 10 runde, în turneul international 
de șah de la Dubna conduce fostul cam
pion mondial Mihail Tal. cu 7 puncte, 
urmat de Vasiukov — 61', p (1). Esnig 
(R.D.G.) — 5'/2 p (i), Lutikov și Holmov 
— 4'2 p.
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