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Atenfia cetățenilor care au avut drum. 
Joi dimineața, prin piața Palatului Repu
blicii a fost atrasă de cei peste too de 
tineri îmbrăcați in treninguri și costume 
ale gărzilor patriotice, grupați in pluton 
Si gata de start. Erau elevi și eleve de 
la Grupul școlar sanitar (însoțiți de pro
fesorul lor, Corncliu Toniță) șl de ia 
Școala profesională Tehnometal, oare al
cătuiau primul schimb al „ștafetei 30 
Decembrie". Acțiunea, organizată de Co
mitetul U.T.C., Inspectoratul școlar, 
C.E.F.S. și Consiliul organizației pionie
rilor ale sectorului I al Capitalei, a fost 
entuziast susținută de aproximativ 600 
de elevi și tineri salariați din școlile 
generale, licee, întreprinderile și institu
țiile (din cadrul ultimelor, fiind zi de 
producție, au fost prezenți. simbolic, 
edte cinci tineri în fiecare schimb).

„START!... $1 MAI RAPORTĂM 
ORGANIZAREA UNEI CROS!

— Președinți și secretari de asociații sportive critică propriul lor formalism, dar și pe al altora
Am avut prilejul, timp de două 

eăptămîni, să ascultăm părei’ile, să 
aflăm din experiența a peste 100 
de președinți și secretari de aso
ciații sportive din unele întreprin
deri și instituții din țară. Veniți în 
Capitală — prin grija Consiliului 
Central al U.G.S.R. — pentru a lua 
parte la un curs de perfecționare 
a cunoștințelor, acești activiști de 
a căror muncă depinde bunul mers 
al asociațiilor respective, s-au reîn
tors acasă avînd caiete pline de 
însemnări și multe idei menite să 
ridice pe un plan superior activi
tatea sportivă de masă.

Am reținut, din aceste discuții 
faptul că formalismul, o oarecare 
doză de festivism, iși mai fac loc 
in activitatea unor asociații spor
tive. Iosif Tompî, președintele aso
ciației „Vitrometan" Mediaș — 
după opinia noastră unul dintre cei 
măi critici (în înțelesul bun al 
cuvintului) activiști obștești pe 
tărîm sportiv — a combătut Vehe
ment astfel de manifestări. „Chiar 
și in asociația noastră — afirma 
el — nu sînt departe timpurile 
cînd, fără a urmări altceva decît 
CANTITATEA, chemam Ia start 
100 de muncitori, să zicem, dădeam 
semnalul de plecare intr-un cros 
pe distanta de 1 000 de metri, după 
care organizatorii... plecau. Plecau 
să raporteze organelor superioare 
că au mai organizat un cros. Apoi, 
două-trei săptămini nu mai făceau 
nimic. Or, după părerea mea, nu 
așa trebuie înțeles sportul de masă. 
Acum, in asociația noastră spor
tivă. nu avem condiții pentru a 
organiza multe acțiuni. Eu sînt nou 
in funcția de președinte. Chiar 
dacă lucrez in trei schimburi în 
producție, ca muncitor-suflător la 
fabrica de sticlă, aceasta nu mă 
va împiedica, din momentul în care 
am acceptat să fiu președinte al 
asociației, să contribui Ia transpu
nerea in viață a indicațiilor parti
dului privind activitatea sportivă 
de masă.

în luna ianuarie 1974

ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL

VA SUSȚINE JOCURI AMICALE 

IN ALGERIA Șl SPANIA
Așa cum am mai anunțat, în ca

drul pregătirilor pe care Ie va e- 
iectua în vederea sezonului inter
național 1974, echipa națională de 
fotbal va susține în luna ianuarie 
și cîteva jocuri amicale peste ho
tare.

Din partea sectorului internațio
nal al F.R. Fotbal ne-a parvenit 
știrea că atest program de întîlniri 
amicale a și fost definitivat, el cu- 
prinzînd jocuri în Algeria și Spa
nia.

Dar iată programul tricolorilor 
noștri : la 22 ianuarie — meci la 
Alger în compania Selecționatei ar
matei algeriene ; la 24 ianuarie — 
tot la Alger — meci cu formația 
N.A.R.: la 27 ianuarie — joc cu 
C.F. Barcelona; ta 30 ianuarie — 
Intîlnire cu Saragosa.

După ce, schimburile (6 la număr) au 
parcurs un traseu care a reunit cîteva 
puncte aflate pe raza sectorului (Piața 
Palatului — Liceul M. Sadoveanu — Ci
nematograful Volga — Școala generală 
nr. 4 — Calea Victoriei — Școala sportivă 
nr. 1 — Sediul Comitetului P.C.R. al sec
torului T), mesajul purtat de ștafetă a 
fost citit in fața membrilor biroului co
mitetului de partid al sectorului. Fellcl- 
tîndu-i pe reprezentanții tinerilor bucu- 
reșteni. pentru hotărtrea de a se alia in 
continuare la eforturile oamenilor muncii 
de a înfăptui cincinalul în 4 ani și cinci 
luni, tovarășul Dumitru Gherghișan, 
prim secretar al Comitetului de partid 
al sectorului I, a urat tuturor celor pre
zenți noi succese în îndeplinirea angaja
mentelor fiecăruia la locurile de muncă 
sau de învățătură. (RD. T.)

IMPORTANȚA SPORTULUI NU-I INCA ÎNȚELEASA DE TOȚI

Aceeași atitudine critică față de 
munca lipsită de conținut a mani
festat și Ana Ardeleanu, secretara 
asociației sportive „Favorit" a fa
bricii de încălțăminte „Crișul" O- 
radea: „Sigur că din luările de 
cuvint ale colegilor prezenți la a- 
ceastă apreciată formă de perfec
ționare a cunoștințelor, am reținut 
unele realizări și unele metode de 
muncă demne a fi generalizate. 
Totuși afirm că atragerea femeilor 
în activitatea sportivă de masă, în- 
tr-o activitate care să fie deopo
trivă utilă sănătății lor -și hunului 
niers al producției, este încă în 
faza de început. La noi în fabrică 
s-a introdus gimnastica in pauza 
de producție, dar la foarte puține 
locuri de muncă in comparație cu 
posibilitățile. Sînt de părere că în 
această direcție conducerile între
prinderilor, comitetele sindicatelor 
trebuie să ne ajute mai mult. Soli
cit în aceeași măsură mai mult 
sprijin chiar din partea organelor 
centrale".

Au fost desemnați campionii țării 
la pușcă cu aer comprimat

PERFORMERA PRIMEI ZILE, JUNIOARA DINAMOVISTĂ DUMITRA MATEI 
TRĂGĂTORII DE LA STEAUA AU DOMINAT PROBELE SENIORILOR

Ieri au inceput la Ploiești, în sala 
de sport Victoria, campionatele națio
nale de tir la arme cu aer compri
mat. In prima probă, cea de pușcă, 
au participat peste 100 de concurenți, 
seniori și juniori. Confruntarea a fost 
deosebit de disputată, cîștigătorii 
fiind cunoscuți la unele categorii, 
doar după ultimele focuri. Miza mare 
a competiției (în afară de ocuparea 
unui loc cit mai bun in ierarhia pro
belor, concurenți! luptă la aceste con
cursuri și pentru intrarea în vederile 
selecției pentru „europenele" din fe
bruarie) a făcut ca emoțiile să-și 
spună cuvintul.

Performera primei zile a fost, după 
cum era de așteptat, tinâra Duraitra 
Matei, de la Dinamo — cea care cu 
puțin timp în urmă a săltat recordul 
țării la junioare la o cotă deosebit 
de valoroasă — 386 p — depășind și 
recordul senioarelor. Pe lîngă că a 
fost singura sportivă care și-a apă
rat titlul de campioană a țării, ea a 
stabilit și cel mai valoros punctaj — 
330 p. Rezultatul cu care Dumitra 
Matei și-a menținut supremația este 
superior celor obținute de seniori și 
senioare cu două, respectiv, cinci 
puncte.

La proba seniorilor au dominat 
trăgătorii de la Steaua, care au ocu
pat primele patru locuri dar cu 
punctaje modeste. La senioare, Ve
ronica Stroe a ciștigat deștul de ușor 
intrecind-o pe revelația competiției, 
ieșeanca Georgeta Chiosac, cu 4 punc
te. La juniori a ciștigat io... fată — 
Georgiana Oprișan, care l-a depășit 
pe arădeanul Mircea llca după baraj. 
La junioare, în afara cîștigătoarei, 
s-a comportat excelent și o altă di- 
namovistă, Angela Tudorică, care a 
ocupat locul secund cu un nou și va
loros record personal.

CLASAMENT INDIVIDUAL : puș
că 40 „diabolouri" •<- seniori : 2. I. Co- 
dreanu 378 p (ultima decadă 97), 2. 
M. Marin 378 (96). 3. P. Șandor 377

VEȘTI DE LA
BISTRIȚA. Aproape 3 000 de ti

neri din orașul Bistrița și-au dat 
întâlnire pe pîrtia „La pășune", de 
lîngă comuna Budacu de Jos, pen
tru a participa la întrecerile de 
schi și săniuțe din cadrul „Cupei

PE CÎND PRIMELE 
ÎNTRECERI

Șl LA BAIA MARE?
Elevii din Baia Mare au luat 

cunoștință cu satisfacție de ini
țierea unui concurs de masă,, cum 
este „Cupa Tineretului". în cartie
rele Săsar și al Gării, atunci cînd 
au apărut buldozerele pentru a 
împinge pămîntul necesar formării 
mantinelelor patinoarelor naturale, 
ei au sărit în ajutorul celor mari. 
Acum se așteaptă înghețul pentru 
a se da startul în primele între
ceri de patinaj.

In schimb, zăpada abundentă că
zută în ultimele zile pe dealurile 
din vecinătatea orașului Baia 
Mare: Podgoriile Viilor, Valea
Cerbului, Dealul Florilor, Pleștioa- 
rele și altele, i-a îmbiat la între
ceri de schi. Era de așteptat, în 
situația aceasta, ca și cei răspunj 
zători — ei în primul rind — să 
dea dovadă de inițiativă în organi
zarea unor concursuri. Dar nimeni 
nu a întreprins nimic, de parcă nu 
ar fi zăpadă și nu ar exista „Cupa 
Tineretului". Pe de altă parte — 
deși există un început de activi
tate — în sălile de tenis de masă 
se joacă mai mult... biliard !

Cînd vor găsi, oare, de cuviință 
factorii răspunzători să se ocupe 
de „Cupa Tineretului" ?

Vasile SĂSĂRANU, coresp. jud.

Aceeași idee a fost preluată și 
dezbătută în continuare de Ion 
Manea, președintele asociației spor
tive „Constructorul" Deva. „Din 
momentul în care Hotărirea Plena
rei C.C. al P.C.K. din 28 februa
rie — 2 martie a.c. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice și sportului precizează că U- 
niunea Generală a Sindicatelor răs
punde, alături de celelalte organe 
și organizații, de activitatea spor
tivă de masă, este normal să se 
ia măsurile cuvenite. Aș sugera, în 
această direcție, găsirea unei mo
dalități menite să convingă și con
ducerile administrative ale între
prinderilor că exercițiile fizice, 
sportul trebuie considerate nu 
SIMPLA DISTRACȚIE, ci mijloace 
de fortificare a organismului mun
citorilor, de menținere a sănătății 
lor și, deci, posibilități in plus de

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

p, 4. 1. Trăscăveanu 373 p (toți de la 
Steaua), 5. Gh. Vasilescu (Olimpia 
Buc.) 373 p, 6. T. Ciulu (Steaua) 372 
p. Senioare : 1. Veronica Stroe (Di
namo) 375 p, 2. Georgeta Chiosac 
(Nicolina Iași) 371 p, 3. Melania Pe
trescu (Dinamo) 370 p, 4. Ioana Soare 
(IEFS) 362 p, 5. Cleopatra Alexandru 
(Constructorul Alexandria) 359 p. 6. 
Elena David (Olimpia Buc.) 359 p. 
Juniori : 1. Georgiana Oprișan (Uni
rea Focșani) 376 
(C.F.R. Arad) 376 
doru (Steaua) 374 
(Petrolul Ploiești) 
Manea (Unirea
I. Vochin (Steaua) 366 p.
1. Dumitra Matei 380 p, 
Tudorică 378 p, 3. Anca 
(toate de la Dinamo), 4.

P (96), 2. M. Ilca 
p (90), 3. M. Teo- 
p, 4. R. Nicolescu 
374 p,

Focșani)
5. Vasilica
370 p, 6.
Junioare :
2. Angela 

Iuga 366 p
Eva Olah

363 p, 5. Tatiana Ilovici 361 p (am
bele de la Â.S. Activul Brașov), 6. 
Niculina Iosif (Șc. sp. 1 Buc.) 360 p. 

întrecerile continuă.

MECIUL DE ȘAH GHEORGHIU — CIOCALTEA

CAMPIONUL SE DECIDE IN PARTIDA DE ASTĂZI
După peripețiile din partida a 2-a, 

cind sub presiunea crizei de timp 
cei doi competitori la titlul național 
de șah au scăpat, fiecare pe rind, 
posibilitatea de a Înscrie un punct 
decisiv în acest meci, ziua de odihnă 
a fost, fără îndoială, binevenită.

Mai ales că, atît Gheorghiu, cit și 
Ciocâltea resimt oboseala unui sezon 
greu și a unei finala extrem de agi
tate.

Vineri, cea de a treia manșă a me
ciului a prilejuit un scurt dar foarte 
interesant duel teoretic. Ciocâltea, cu

CORESPONDENȚI
Tineretului". Cei mai mulți din
tre concurenți au fost reprezen
tanți ai liceului „Andrei Mure- 
șanu“ din Bistrița.

întreceri de schi au mai avut loc 
pe pîrtiile de la Piatra Fîntînele. 
Aici s-au întrecut tineri ai cercu
rilor de inițiere situate pe întreaga 
Vale a Bîrgăului. Pentru con
cursurile de patinaj, deoarece 
timpul a devenit prielnic, se vor 
amenaja suprafețe naturale în in
cinta stadionului Progresul din Bis
trița și la Școala generală nr. 1 din 
aceeași localitate. (Marian MOGA).

TULCEA. în județul Tulcea, în 
școli generale și asociații sportive 
din localitățile urbane și rurale, au 
început întrecerile pentru „Cupa 
Tineretului". La Macin, peste 100 
de elevi ai Școlii generale au par
ticipat la primul concurs de să
niuțe, în timp ce în sala de sport 
a liceului din localitate și la clu
bul Casei orășenești de cultură au 
avut loc întreceri de tenis de masă.

S-a dat startul și în localitățile 
Baia, Peceneaga, Carcaliu, Valea 
Nucarilor, Dăeni, Luncavița, Muri- 
ghiol, Nufărul, Izvoarele, M. Ko- 
gălniceanu, Sarichioi și Mahmudia. 
(Ionel JIPA),

După momentul ratat la Jocurile Olimpice de Ia Miinchen, boxerii noștri ou obligația morală și spor
tivă de a se revanșa la Montreal, opărind cu mai multă dirzenie prestigiul bunei școli pugilistice româ-

DACĂ OLIMPIADA ’76 AR FI MlINE... ?
nești. Federația română de box a înțeles acest impe rativ și din acest an a demarat cu acțiuni și rezultate 
încurajatoare, lată ce ne a determinat să alegem BOXUL ca al doilea subiect pentru serialul nostru 
preolimpic.

Titlul paginii a 2-a a ziarului nostru, consacrată boxului, sugerează următoarele linii de orientare :

PRIN SELECȚII SUCCESIVE Șl UN PLAN DE PREGĂTIRE 
ADAPTAT FIECĂREI ETAPE, BOXUL ROMÂNESC 

POATE FI BINE REPREZENTAT LA J. 0. DIN 1976

TURNEUL DIVIZIONAR MASCULIN DE BASCHET
■ niiiiniii(i^iv;.TOiwiinv.rTTHTrfrmr.7i^~~~ niwiim.i .i«Miirii r/T~T'îrT’-'~ rtirt~"mTrn^ffBrTrT

IN DERBY-UL ZILEI:
FARUL -1. C. H. F. 75-72
TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). In 

sala Olimpia din localitate a în
ceput al treilea turneu din cadrul 
primului tur al campionatului mas
culin de baschet. Primele meciuri 
au scos în evidență dîrzenia cu 
care fiecare echipă iși apără, șan
sele pentru acumularea punctelor 
atît de necesare în clasament. Iată 
rezultatele și cîteva amănunte de 
la întîlnirile disputate vineri :

RAPID — POLITEHNICA CLUJ 
65—57 (32—32). Feroviarii, doar cu 
o singură victorie înregistrată în 
turneele anterioare, au făcut totul 
pentru a obține victoria în meciul 
inaugural în care au întîlnit pe am
bițioșii baschetbaliști de la Poli
tehnica Cluj. Bucureștenii., cu o e- 
chipă „rutinată" și cu Cristian Po
pescu mereu tinăr, au realizat un 
succes meritat, în care experimen- 
tații jucători ai echipei Rapid au 
făcut o risipă de energie demnă 
de toată lauda. De partea cealaltă, 
mai tinerii lor adversari le-au răs
puns cu un elan nestăvilit, dar 
pripeala și lipsa de maturitate i-a 
făcut să greșească destul de mult. 
Au marcat: Cr. Popescu 11, Pre- 
dulea 6, Bulancea 2, Simulescu 8, 
Vlădescu 13, Tursugian 10, Vintilă 
14, Stănescu 3 pentru Rapid, res
pectiv Roman 14, Barna 21, Voicu 
6, A, Vidican 2, S. Vidican 4, Moi- 
sin 10. Au condus V. Cadar și 
I. Balaș.

I.E.F.S. — C.S.U. GALAȚI 105—75 
(56—42). Intîlnire tipică între două 
team-uri studențești : viteză, arti
ficii. tehnice reușite, însă și multe 
greșeli. Gălățenii au încercat să se 
mențină la valoarea studenților de 
la I.E.F.S., dar cu un lot în c .re 
lipsa de talie a fost evidentă, nu au 
reușit, decît în parte în lăudabila 
lor intenție. Bucureștenii au reali
zat o partidă bună, au alergat niult 
și cu Braboveanu și Nagy în zi 
bună (ambii au marcat aproape ju
mătate din punctele echipei) au 
obținut o victorie clară. Au mar

negrele, a jucat Apărarea Benoni, 
âlegind o variantă utilizată în par
tida Korcinoi—Torre, la turneul in
terzonal de la Leningrad din această. 
vară și încheiată cu victoria marelui 
maestru sovietic. S-au înșelat, însă, 
cei care au socotit că Victor Ciocâl
tea a căzut într-o... capcană. La mu
tarea a 14-a, pînă cînd totul decursese 
ca în mai sus-amintita intîlnire, 
maestrul internațional a găsit o pu
ternică întărire pentru jocul negrului

Instantaneu pe pirtia Clăbucetului intr-un moment identic: deschiderea oficială a unui sezon de sporturi de iarnă 
în care schiul constituie, firește, „capul de afiș" Foto : Dragoș NEAGU
• Concurs — demonstrație pe Clăbucet • întreceri 
de fond pe Poliștoacă • Cei mai buni schiori ai țării

prezenți la această sărbătoare
A devenit un frumos și tradițio

nal obicei ca îndrăgostiții schiului, 
inclusiv sportivii de performanță, 
să sărbătorească împreună, festiv, 
printr-un concurs-demonstrație inau
gurarea oficială a sezonului alb.

Predealul a fost desemnat și în 
acest an să fie gazdă primitoare 
pentru toți amatorii de schi, răs- 
plătindu-i, deopotrivă, pe maeștri 
și începători, cu bucuria primelor 
alunecări. In ambianța sa familiară 

cat : Zisu 14, Braboveanu 25, Szep 
8, L. Molnar 6. Bcrneanu 7. V. 
Gheorghe 8, A. Molnar 14, Nagy 
20, Chirca 3, pentru I.E.F.S., res
pectiv, R. Martinescu 16, Magoș 17, 
D. Martinescu 2, Arădăvoaicei 6, 
Pricop 2, Tudose 32. Au arbitrat 
foarte bine I. Petruțiu și D. Cră
ciun.

FARUL—I.C.H.F. 75—72 (35—29). 
Meci de tradiție între două echipe 
dornice ca în actualul campionat 
să se claseze în primele 6 locuri. 
Coristărițenii, alcătuind o formație 
mai omogenă, și bine pusă la punct, 
au realizat un succes absolut me
ritat, un aport substanțial adueîn- 
du-1 Pașca, care a înscris 27 de 
puncte. Bucureștenii, după un în
ceput mai timid cînd au fost con
duși și cu 12 puncte, au aplicat, în 
final, presing-ul și drept urmare 
s-au apropiat simțitor de partenerii

Paul IOVAN

(Continuare In pag. a 4-a)

LA

0 ȘCOALĂ
• Cinci baschetbaliste intre 1,80 m 

antrenamentelor, conștiinciozitatea —
Cînd am intrat în sala Progresul, 

am avut surprinzătoarea senzație că 
urmărim secvențe de la un antrena
ment al unei echipe feminine de... 
rugby și am căutat-o cu privirea pe 
profesoara Mariana Lucescu, crezînd 
că, după succesul realizat cu o e- 
chipă de băieți (amatorii rugbyului 
își amintesc că o formație pregătită 
de această profesoară a cucerit, anul

(Nd4!) și după schimbul forțat al ne
bunilor poziția a devenit perfect ega
lă. Patru mutări mai tirziu era con
semnată a treia remiză în meci.

Scorul este, deci, egal (l'A—l'/a), 
campionul urmind să se decidă as
tăzi, în cea de a 4-a partidă. Pentru 
a intra în posesia titlului, lui Gheor
ghiu îi este suficientă remiza. Cio
câltea, in schimb, care joacă cu al
bele, are neapărat nevoie de victorie.

Jocul începe la ora 16, in Aula 
I.P.G.G. (V. CH.)

Predealul oferă în aceste zile fru
museți unice, pentru care este atît 
de iubit și de căutat. Acum, cînd 
odată cu vacanța, mii de turiști vor 
coborî din trenuri și autobuze, 
cînd taberele elevilor și studenților 
își primesc Oaspeții, întîlnirea cu 
pîrtiile Predealului și cu altele, de 
pe întreg cuprinsul țării, în imen
sul stadion al muntelui, este pri
mul Și cel mai convingător semn 
al mari; creșteri numerice și răs-

CLUBUL SPORTIV PROGRESUL,

A JUCĂTOARELOR ÎNALTE
și 1,87 ml • Volumul și intensitatea 

garanții pentru promovarea in „A" 
trecut, campionatul republican de 
juniori), încearcă acum o „premieră", 
creind un „XV" feminin. Dar nu. Pe 
teren erau intr-adevăr două echipe 
care se confruntau și foloseau min
gea ovală, însă jucătoarele erau 
baschetbaliste. In mod firesc, prima 
întrebare adresată profesorului Dorin 
Leabu, antrenorul baschetbalistelor 
junioare ale clubului sportiv Progre
sul București, s-a referit la motivul 

. pentru care este folosită mingea de 
rugby :

„Jocul cu balonul oval, ne-a răs
puns prof. Leabu, este foarte util 
deoarece împiedică folosirea driblin
gului și grăbește formarea îndemî- 
nării. In plus, relaxează. Or, aflin- 
du-ne în perioadă de tranziție, jocul 
distractiv este necesar.

Pe parcursul antrenamentului, am 
remarcat talia impresionantă a unora 
dintre jucătoare. Antrenorul ne-a 
precizat că în echipă evoluează nu 
mai puțin de cinci jucătoare cu înăl
țime de peste 1,80 m ; Eugenia Ca
lotă — 1,87 m (19 ani, studentă la 
I.E.F.S.), Geta Simioană 1,85 m (15 
ani — elevă în clasa a IX-a a Li
ceului de construcții mașini Grivița 
Roșie), Mariana Sandu — 1,84 m (16 
ani — elevă în clasa a IX-a a Școlii 
generale nr. 205), Lucia Grecu — 
1,82 m (16 ani — elevă în clasa a 
X-a a Școlii generale nr. 205) și 

pîndirii geografice a schiului în ul
timele decenii. Dacă, cu am în 
urmă, schiul, excursia pe munte, 
însemnau o aventură inedită, as
tăzi, schiul, ca toate celelalte spor
turi. este un drept al maselor de 
care ne bucurăm din ce în ce mai 
mult, cu toții. Sărbătoarea de des
chidere oficială, practicată în ma
joritatea județelor tării, care au 
condiții pentru sporturile de iarnă, 
ca și ritmurile tot mai vii înregis
trate de „Cupa Tineretului", sînt 
mărturiile noilor proporții dobîn- 
dite și aspectul de mare semnifica
ție al acestei reîntîlniri la munte 
și cu muntele-

Concursul de schi de la Predeal 
încearcă să fie — și uneori reu
șește — o demonstrație de virtuozi
tate a așilor pîrtiilor înclinate si 
a „iepurilor" zăpezii.

Slalomiștii invitați, cei mai re
prezentativi din elita categoriilor de 
vîrstă, la băieți și fete, servesc pu
blicului mostre de talent și îndemî- 
nare, iar celor preocupați de statis
tici, argumente pentru pronosticuri
le de sezon. Va mai păstra Dan 
Cristea și în acest an o supremație 
prea puțin contestată în ultimul 
timp, sau lupta se va echilibra sub 
asaltul impetuoșilor Alexandru 
Manta, Marian Burchi, loan Covați. 
Constantin Văideanu ? Vor reuși 
Gheorghe Vulpe și Virgil Brenci 
să revină în prim plan, recuperînd 
pasagera ieșire din formă a sezo
nului trecut ? Legitimările scliioa- 
relor Iudith Tomorj și Ioana Belu 
la Caraimanul Bușteni și a Dani
elei Munteanu la „Pedagogic" Ora
dea vor deplasa, probabil, centrul 
'de greutate al performanțelor spre

Mihai BÂRA

(Continuare in pap. a 3-a)

Lucia Andrei — 1,30 m (18 ani — e- 
levă în clasa a XlI-a Liceului Dimi- 
trie Bolintineanu).

— Selecția se arată cu totul re
marcabilă și este pentru prima 
dată cînd vedem atit de multe ju
nioare înalte într-o formație de 
club. Cum ați realizat acest lucru ?

— Umblind foarte mult prin școli, 
căutînd cu insistență, apelînd la spri
jinul colegilor profesori de educație 
fizică din școlile generale. Nu am 
renunțat la aceste căutări nici pe 
stradă, unde am remarcat-o, de pildă, 
pe Geta Simioană și am convins-o să 
practice baschetul de performanță.

— Ce urmăriți cu echipa dum
neavoastră ?

— Promovarea în divizia A. Deo
camdată. cele mai bune jucătoare 
ale echipei participantă la divizia 
școlară și de junioare au fost pro
movate în formația divizionară B. 
Este vorba de cele cinci fete inalte, 
precum și de Alexandra Riga — 1,72 
m (18 ani — elevă în clasa a XII-a 
a Liceului Dimitrie Bolintineanu). 
Constanța Ivănescu — 1,73 in (15 ani
— elevă în clasa a IX-a la Școala 
generală nr. 122) și de Mina Bălașa
— 1,70 m (15 ani — elevă in clasa 
a IX-a la Școala generală nr. 148).

— Pe ce v-ați bazat cînd v-ați 
luat angajamentul de Dromovare 
in „A" ?

— Fetele au îndrăgit baschetul șl

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. a 3-a)
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PRIN SELECȚII SUCCESIVE SI UN PLAN DE PREGĂTIRE ADAPTAT FIECĂREI ETAPE, 
BOXUL ROMÂNESC POATE FI BINE REPREZENTAT LA JOCURILE OLIMPICE DIN 1976

DUPĂ

• UN AN MAI PUȚIN POST-OLIMPIC • SA NE FERI M DE GREȘELILE DIN 1972 • NU UN LOT DE LABORATOR, 
CI MULȚI CANDIDAȚI LA MEDALII • VALOAREA AN TRENORILOR DECIDE VALOAREA ELEVILOR 

DACĂ OLIMPIADA 76 AR FI MÎINE

■>

• ••

VALORI CONFIRMATE, DAR UNDE-S SPERANȚELE ?
u mina pe inimă, se poate spune că 1973 a fost un an bun pentru boxul românesc. 
Argumentul ccl mai la îndemînă ar fi cel al performanțelor, care justifică — prin 
rezultat — finalitatea unei anumite activități. De data aceasta vom adăuga însă și 
alte criterii, mai cuprinzătoare, pen tru că prea adesea victoriile sau medaliile nu au 
putut fi raportate decît Ia o citime infimă din lumea autohtonă a boxului. Cu alte 
cuvinte, chiar și attmci cînd — cu 

totul se rezuma la efectele de valoare ale unui 
trainică cu masa practicanților,

înainte

prilejuri diverse — bilanțul părea pozitiv, de fapt 
lot restrîns, pregătit anume, fără legătură prea

de a desluși acest punct de vedere,
DERUTA DE LA MUNCHEN

a fost pentru pugilism ul continen-

Două imagini care ar putea deveni tipice pentru
campionatelor europene de tineret (București, 1972)
grad, 1973); acest salt pilduitor aparține excelentului boxer Simion Cuțov, care poate fi numit simbolic 

„campion continental la toate vîrstele" I

boxul românesc : intr-un singur an, de pe podiumul 
pe podiumul campionatelor europene de seniori (Bel-

Anul 1973 mai are pentru lu
mea boxului o particularitate de 
curînd evidențiată. Se știe că în 

congresul 
s-a hotă- 

campionat 
în august 
raport cu 

această noutate, se poate spune că 
1973 a fost mai puțin un an post- 
olimpic (caracterizat în genere 
prin destindere și o oarecare scă
dere de potențial) și mai mult anul 
precedind campionatele mondiale, 
cu tot ceea ce reprezintă o ase
menea țintă pe plan organizatoric, 
metodologic, psihologic.

Considerînd astfel anul 1973. se 
observă în majoritatea țărilor care 
furnizează contingentele de frunte 
ale .boxuluj amator mondial o fe
brilă activitate, cu o mare atenție' 
dată campionatelor 
capabile să scoată 
deobște, noile valori 
ț'.ilor internaționale, 
'deze boxerii în întîlniri cu adver
sar} mereu variați ca stil și manie
ră de luptă.

Spre deosebire de propria noas
tră experiență, Se constată în alte 
țări un prematur așalt vehement 
al tineretului spre titlurile națio
nale. Iată, în U.R.S.S., la recent în
cheiatele campionate unionale, doar 
un singur titular și-a reconfirmat 
poziția (Kamnev) și lipsesc dintre 
campioni celebrii boxeri și cam
pioni olimpici Lemeșev șl Kuzne- 
țov, precum și Treguborv sau cam
pionii europeni Zasîpko și Ulianici. 
La campionatele Ungariei, lipsesc 
din lista învingătorilor: Botos, Or
ban, Kajdi. La polonezi, s-a retras 
Dragan, la bulgari nu a mai apă
rut campionul olimpic Kostadinov.

Perspectiva campionatelor mon
diale, abordată din acest unghi 
de vedere, impune și boxului româ
nesc o coordonare foarte strictă a 
direcțiilor de înaintare; organizare, 
selecție, pregătire.

Dacă ar fi să răspundem, deci, 
întrebării inițiale privind șansele 
noastre de moment într-o ipotetică 
competiție olimpică, s-ar putea 
afirma că boxul românesc este ca
pabil să construiască, în plină ac
tualitate, o bună 
șanse de reușită 
aceasta cel puțin 
norabilă) in orice

luna septembrie, la 
A.I.B.A. de la Montreal, 
rit ținerea primului 
mondial de box amator 
1974, la Havana. în

naționale — 
la iveală, în- 
— ca și rela- 
menite să ro-

cchină, cu bune 
(înțelegînd prin 

o comportare o- 
întrecere de ni-

RECOLTA
MEDALIILOR

Dacă ne potrivim obiceiu
lui, atunci bilanț pugilistic 
fără medalii nu există. Iată 
statistica medaliilor adunate 
de-a lungul anului pe cate
gorii de competiții.

La campionatele europene, 
Balcaniadă, Dinamoviadă și 
Spartachiada militară, boxe
rii noștri seniori au cules un 
total de 10 medalii de aur, 
7 de argint și 11 de bronz, 
în 16 turnee internaționale 
disputate în 11 țări străine, 
seniorii noștri au obținut 20 
de medalii de aur, 11 de ar
gint și 16 de bronz. La aces
tea trebuie adăugate ceie 
7 + 8 + 11 cumulate acasă, la 
„Centura de aur“.

în același timp, tineretul a 
adus din două turnee peste 
hotare 3 medalii de aur, 3 de 
argint și una de bronz, la 
care se alătură cele cîștigate 
acasă cu prilejul turneului 
internațional „Prietenia" : 
4 + 3 + 5.

Toate acestea dau un im
presionant total de : 44 meda
lii de aur. 32 de argint și 44 
de bronz.

Și mai important însă, ni 
se pare a scoate în evidență 
că, spre deosebire de un tre
cut nu prea îndepărtat, a- 
ceastă recoltă de medalii este 
opera nu a unui grup restrîns 
de pugiliști, ci a nu mai pu
țin de 68 boxeri laureați !

Sandu Tîrîlă au ocupat toate treptele podiu
mului I Ei au completat fericit succesele astep- 

, tate și oricum mai normale ale „veteranilor" 
Constantin Gruiescu, Alee Năstac, Gabriel Po- 
uietcu și Ion Alexe.

Pentru a încheia acest capitol al performan
telor la campionatele europene, să nu uităm 
una dintre cele mai mari bucurii pe care le-a 
avut 
tînăr 
celor 
unor 
Mate 
tino etc. Ar trebui să adăugăm că, dintre cam
pionii europeni — cu excepția localnicilor Be
neș și Parlov — Simion Cuțov a fost învingăto
rul cel mai detașat, cîștigînd la puncte t de 
două ori cu 5—0 (împotriva lui Nash — Irlan
da și Tomczyk — Polonia) și de două ori cu 
4—1 (împotriva lui Solomin — U.R.S.S. si Ra- 
dowski — R.D.G.)

boxul cu acea ocazie : promovarea unui 
boxer român (Simion Cuțov) în fruntea 
mai buni pugiliști ai competiției, înaintea 
vedete recunoscute ale acestui sport: 
Parlov, Viaceslav Lenaeșev, Aldo Cosen-

fie-ne îngăduit să parcurgem tema, metodic.
Și încă ar trebui să adăugăm la acest bilanț 
două fapte semnificative: 1. Gabriel Pometcu, 
învins de arbitri, trebuia să fie campionul ca
tegoriei pană, ceea ce nu reprezintă doleanța 
noastră subiectivă, ci concluzia la care au 
ajuns chiar și compatrioții lui Stefan Forster 
(R.D.G.), care-1 așază pe bucureștean în frun
tea clasamentului anual I ; 2. Paul Dobrescu a 
avut neșansa de a întîlni prea devreme un pu
gilist de o neobișnuită forță vitală ofensivă 
(campionul Marian Beneș) și a rămas fără nici 
o medalie, deși la valoarea sa intrinsecă merita 
una (fără a mai vorbi de faptul că Ia catego
ria ușoară — în teribilă dificultate de selecție 
— sîntem obligați să lăsăm acasă un alt cam
pion de talie europeană : Calistrat Cuțov).

Anul 1973 
tal anul tipic al campionatelor europene, care 
mobilizează toate forțele spre un unic țel, de 
rangul doi (deocamdată) în lumea boxului, 
după turneul olimpic.

Spre această țintă ți-a orientat preocupările 
principale, anul acesta, și federația de speciali
tate din România. După cum s-a văzut, nu 
fără folos, întrucît bilanțul a fost bun, cu me
dalii multe și cu un rezultat global care nu 
numai că aducea confirmarea poziției obținute 
la campionatele similare în 1971 (la Madrid), 
ci producea și o anume reconfortare după de
ruta provocată de slabele performanțe olim
pice. Cu doi campioni europeni, doi vice-cam- 
pioni și trei medaliați cu bronz, boxul românesc 
a ocupat locuri substanțiale pe podiumul con
tinental.

în clasamentul general final al campionatelor 
europene din acest an România se află pe locui 
doi, după echipa Uniunii Sovietice, cu același 
total de\medalii. dar cu doi campioni mai puțin.
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SENIORi FĂRĂ NĂDEJDE

CA LA FOTBAL...

Odată trecut acest hop, de la Belgrad, prac
tic abordăm a doua jumătate a anului acesta, 
înainte chiar de a trece la partea secundă, să 
mai zăbovim o clipă asupra seniorilor boxului 
nostru, pentru că altfel riscăm să-i pierdem cu 
totul din vedere. Spunem așa întrucît semes
trul al doilea al anului a fost în mod evident 
rezervat tineretului.

Deci, ce s-a întîmplat cu boxerii seniori după 
campionatele continentale ? Perioada timpurie 
aleasă pentru evenimentul de le Belgrad le-a 
îngăduit o plăcută vacanță de vară și apoi o 
lungă șl tihnită pregătire (nu cumva marcată 
și de plictiseală ?) pentru campionatele națio
nale de la Cluj. Aci, în octombrie — după 
faza aproaDa nesemnificativă a „zonelor" — 
S-AU CONFIRMAT VALORILE CERTE. DAR 
DIN PĂCATE NU S-AU IVIT ALTELE NOI, 
CARE SA NE DFA SPFRANȚE PENTRU VI
ITORUL APROPIAT, căci pentru perspectiva 
îndepărtată alta este categoria de boxeri de la 
care se așteaptă satisfacțiile.

Activitatea seniorilor nu a fost prea bogată 
în acest an și sînt unii sportivi fruntași care 
n-au disputat meciuri îndestulătoare — din 
motive pe care Ie vom cerceta mai tîrziu. in- 
vestigînd raportul dintre meciurile inter-țări și 
turneele individuale. Deocamdată sîntem che
mați să răspundem chestiunii : DACĂ OLIM
PIADA AR FI MÎINE ? Este firește o întrebare 
mai mult retorică, nu lipsită însă de farmec 
subiectiv. Boxul fiind unul dintre sporturile în 
care rezultatul se obțină pe calea unei aprecieri 
arbitrare, comparația nu poate fi decît simu
lată, cu mari riscuri de eroare, din pricina ne
număratelor imponderabile. Pentru că jocul 
este însă serios, trebuie să găsim un răspuns, 
dar nu înainte de a epuiza partea a doua a în
cercării noastre de demonstrație.

Tot atît de interesant, pentru stabilirea unei 
anumite ierarhii poate fi și clasamentul pe care 
ni-1 furnizează revista iugoslavă „Tempo", 
specializată în fotbal, care face aici o transpu
nere în lumea boxului, luînd în considerare 
(în ordinea coloanelor) numărul de pugiliști 
prezentați, numărul de meciuri disputate, vic
toriile obținute și înfringerile suferite :

1. U.R.S.S. u
2. ROMANIA 10
3. Polonia 11
4. Iugoslavia 11
Firește, nu trece neobservat faptul că Româ

nia a prezentat la Belgrad doar 10 pugiliști și 
că deci, în mod absolut, și-a valorificat mai 
bine șansele I

O COMBINAȚIE VIABILĂRomânia 
Ungaria

România 
Bulgaria

28
28
27
23

România 
R.D.G.

21
20
16
15

acest fel, după fot- 
spprturi nautice, 

el un sport cu ase- 
Aeestora ar trebui

Dinu (muscă); M. Lazăr,
Gh,

Dragu, A. Mihai, P. Ga-
Cozma (semlmuscă); F.

A

7
8

11
8tind 

xerii 
recte 
bune 
tale,
europene

România 
Polonia

de mai jos reprezen-
România
U.R.S.S.

PALMARESE ÎNCURAJATOARE

Total

n cea

ori.

PRINCIPALUL
PEPINIERA

de ti-
anul

(pe 
din

aminti
Cuțov

două 
meci egal) 
dintre ei 

de seniori

americani 
noștri — 
deosebite !
de

un

vel internațional. Dar constatarea 
aceasta nu trebuie să liniștească 
pe nimeni, pentru că faima și va
loarea unei școli pugilistice se în
trețin doar prin strădanii conti
nue, perseverente. Din cele afirmate 
pină acum reiese ca un deziderat 
de cea mai mare importanță do
zarea delicată, dar și eficace, în 
structurarea unui lot de perspectivă,

Potrivit planurilor sale de pre
gătire, federația de specialitate a 
și anunțat formarea unui Iot re
prezentativ compus din 44 dc spor- 
tivi, cu perspectivă Olimpică în 
1976 și cu obiective intermediare 
în 1974 ’ (campionatele mondiale 
pentru seniori și campionatele eu
ropene pentru tineret) si în 197a 
(campionatele europene de seniori), 
în acest.,,lo+larg au fost selecțio
nați: P. 
nea, R.
Ibrahim, C. Gruescu, N. Robu, I. 
Sulă, T. --
M. Tone, S. Enache (cocoș);
Ciochină, G. Pometcu, C. Ștefano- 
vici, M. Ploieșteanu, N. Butișagă 
(pană); S. Cuțov, L. Vladimir, V. 
Sîrbu (semiușoară); C. Cuțov, P. 
Dobrescu, C. Hajnal, I. Budușan 
(ușoară); S. Mihalcea, I. Tîrîlă, D. 
Cimpoeșu, I. Vornicescu (semimij- 
locie); St. Florea, S. Tîrîlă, I. Mo- 
canu, P. Istrate (mijlocie mică); Al. 
Năstac, 1, Gyorfi, A. Papuc, I. Mi- 
hoc (mijlocie); V. Croitoru, C. Va
ran, M. Simon, Gh. Matache (se
migrea) ; I. Alexe, I. Dascălu, C. 
Dafinoiu, V. Lehăduș (grea).

Cîți dintre aceștia vor mai apă
rea pe listele favoriților în 1976 ?

Reluînd o ideea a maestrului 
sportului din U.R.S.S., fostul 
campion O. Frolov, materiali
zată în revista sovietică „Sport 
za rubejom", am întocmit cla
samentele

scorurile obținute de 
români în întîlnirile 

cu reprezentanții celor 
școli pugilistice continen- 
cu prilejul campionatelor 

din 1969—1971—1973.

mai

România 
Iugoslavia

MO -
u S

DATORIA
ANTRENORILOR

Bilanțul unui an — orieit subju
gat rezultatelor, performanțelor — 
nu poate fj lipsit de CîteVa dintre 
trăsăturile caracteristice de ordin 
organizatoric. Printre ele, de pri
mă importanță ni se pare crearea, 
în acest an, la Brăila și Galați, a 
primelor cluburi consacrate exclu
siv boxului. în 
bal, atletism și 
boxul devine și 
menea cluburi.
să le adăugăm o unitate similară, re
cent creată la Pitești-Colibași: 
centrul pugilistic de pregătire, unde 
a fost detașat antrenorul Eugen 
FUresz.

Despre eficiența noilor cluburi 
este încă prea devreme de vorbit Și 
totuși, fie-ne îngăduit să amintim, 
măcar, că în prima lor „producție" 
se și disting mugurii viitoarelor

recolte : Co st i că Dafinoiu (Box-^CIub 
Brăila) sau Nicolae Stoenescu (Box- 
Club Galați).

Adevărul este că recolta pomeni
tă și mai ales calitatea ei depind in 
primul rînd de corpul de antrenori. 
Valoarea acestora va decide valoa
rea elevilor. Iată de ce găsim foar
te justificată preocuparea primordi
ală acordată anul acesta perfecțio
nării profesionale a antrenorilor de 
box. La Snagov a funcționat timp 
de 7 zile un curs de perfecționare 
pentru 60 de antrenori din întrea
ga tară. Apoi, în cadrul I.E.F.S., 
timp de 14 zile, 75 de foști boxeri 
au urmat o școală de antrenori. De 
care au absolvit-o 61, obținînd ca
lificarea de antrenori de categoria 

Majoritatea ăcestora și-au și 
posturile în tară: Virgil 
— la Bistrița Năsăud, Con- 
Buzuliuc — ia Pitești, Con- 
Ciucă — la clubul Steaua.

a JV-a. 
ocupat 
Badea 
stantin 
stantin

tn cursul vacanței de vară 1973, 
Federația română de box a asi
gurat pregătirea in tabere de per
fecționare (la Arad. Piatra Neamț, 
Pitești — Collbașl șl Piatra Arsă) 
a 188 de juniori (selecționați in 
prealabil), sub Îndrumarea a 25 de 
antrenori, iar la Reșița — a 180 
de elevi din secțiile de box ale 
școlilor profesionale, însoțiți de 
12 antrenori. Deci, in cursul doar 
a două luni (iulie—august), 368 de 
adolescenți au făcut primii 
pe drumul spre performantă.

Francisc Pazmani — Ia Timișoara, 
Vasile Mîrza — la Cluj etc.

Mal este de menționat faptul că 
în 1973 — pentru îmbogățirea ex
perienței antrenorilor noștri — 23 
dintre ei (și nu doar un număr li
mitat ca în trecut) au însoțit pu- 
giliștii români la diverse turnee 
în străinătate.

Cu acestea nu am epuizat fireș
te problemele antrenorilor de box 
din România. Ca să fim sinceri 
trebuie să spunem că ei au o foarte 
marc datorie — și în sensul obli
gației morale, dar și ca debitori 
față de sportul românesc: DATO
RIA DE A PREGĂTI SPORTIVI 
CU O MENTALITATE SĂNĂTOA
SĂ, SPORTIVI STAPlNI PE MIJ
LOACELE TEHNICE ȘI ÎN PRI
MUL RÎND PE CELE DE APĂRA
RE, CARE ÎI FERESC DE LOVI
TURI PREA DESE ȘI LE SPO
RESC IMPLICIT CAPACITATEA 
OFENSIVĂ. Aceasta este poate 
lecția cea mai importantă a ulti
mului an pugilistic !

Trei campioni, trei multi-laureați ai boxului românesc: Gabriel Pometcu, 
Ion Alexe și Constantin Gruiescu. încă în vederile selecționerilor pentru 
campionatele mondiale din 1974, vor mai rezista ei selecției și în 1976 ?

TURNEE SAU MECIURI?
Parcurgînd calendarul internațio

nal al boxerilor români pe anul 
1973, oricine ar fi tentat — con- 
statînd prezența doar a unui singur 
inecj inter-țări Danemarca—Româ
nia — să critice situația sau măcar 
să pună întrebări. Noi-înșine eram 
printre aceștia, considerînd multă 
vreme că prea obscure motive ex
plică lipsa de pe calendarul nostru 
a (altădată) tradiționalelor meciuri 
cu echipele Poloniei, Italiei, R.D.G., 
Bulgariei, Franței etc. Pentru res
pectul adevărului, să menționăm că 
partidele cu reprezentativele Polo
niei și R.D.G., programate pentru 
anul acesta, au fost anulate la ce
rerea partenerilor noștri (care au 
preferat să se întîlnească între ei 
la Berlin și Dessau).

în același timp însă trebuie să 
constatăm o nouă tendință în lu
mea boxului. Ajungîndu-se (o, cît 
de tîrziu I) la concluzia că boxul

este, la urma urmei, un sport indi
vidual, SE VĂDEȘTE TOT MAI 
MULT PREFERINȚA PENTRU 
PARTICIPĂRILE INDIVIDUALE 
LA TURNEE INTERNATIONALE 
ȘI RENUNȚAREA TREPTATA LA 
MECIURILE INTRE SELECȚIONA
TE. Cauza acestei tendințe — cu 
toate implicațiile ei — este clară 
Intr-o evoluție individuală, boxerul 
va fi eliberat de tensiunea psiho
logică căreia i se supune atunci 
cînd rezultatul global al echipei îi 
determină condițiile de luptă

Din acest punct de vedere este 
de apreciat faptul că anul acesta 
boxerii noștri seniori au participat, 
în grupur; mici, ța aproape 2(1 de 
turnee internaționale, în 11 țări. La 
acestea se poat? adăuga si tur
neul autohton „Centura de aur" 
care tinde să obțină laurii unei 
competiții internaționale de tradiție

s fi

Calitatea principală a echipei românești la 
campionatele europene a fost aceea de a pre
zenta o combinație viabilă de clemente ruti
nate și de elemente tinere, de perspectivă. Re
zultatul acestei curajoase tentative — care nu 
consideră schimbarea generațiilor drept un 
moment catastrofal, ci o etapă normală — 
a fost strălucit sintetizată de cei doi campioni 
europeni : Constantin Gruiescu — la apusul 
carierei și Simion Cuțov — la începutul ei. 
Dacă privim mai atent bilanțul medaliilor eu
ropene, vom vedea că trei boxeri români — 
debutanti în mari competiții, care nu au mai 
fost nici la Olimpiadă, nici la alte campionate 
continentale: Simion Cuțov, Mireea Tone și

de a doua par- 
i — scă- 

oarecum de 
performanțelor 

euro- 
- fe- 

____  '> a 
făcut un neobișnuit salt 
calitativ, chiar cu riscul 
de a neglija seniorii, con- 
centrindu-și atenția — cu 
toate bateriile interesului
— asupra pepinierei celei 
mai prețioase, asupra ca
tegoriei numită „tineret", 
cea care este chemată să 
furnizeze schimbul, deci 
eșalonul pregătit să sară 
în focul bătăliei, cu forțe 
proaspete, cu toate bine
cunoscutele calități avan
tajoase ale juneții.

Ei bine, considerăm că . 
planul acesta a reușit pen
tru că a fost urmărit cu 
perseverentă. într-o jumă
tate de an s-au adunat ac
țiuni de prospectare a fon
dului de tineri talentați. 
de selecție irpțială și pre
ventivă, de trecere prin 
ciurul probelor — una mai 
grea decît cealaltă — i
— pentru a se ajunge, în 
final, la un lot reprezen
tativ de valoare, din care

In cea de a a 
te" a anului 
pată oarec 

obsesia 1 
la campionatele 
pene de seniori 
derația de specialitate

se vor putea oricînd îm
prospăta cadrele selecțio
natei de seniori.

Două competiții mari au 
marcat activitatea tineri
lor boxeri : turneul inter
național „Prietenia" (11 
țări; 4 medalii de aur. 3 
de argint, 5 de bronz) și 
tradiționalul Criteriu a] ti
neretului de la Galați. î'n

lipsă de informații pugi- 
listice de peste Ocean — 
abia după plecarea tineri
lor boxeri 
care băieții 
3 formații 
i-au învins 
făcînd apoi
am aflat că 7 
erau campioni 
ai S.U.A. pe 1973 I

mîine ?
a Jocurilor Olimpice nu este

plus, s-a oferit acestei ca
tegorii de pugiliștj posibi
litatea să-și consolideze 
simțămintele de unitate și 
solidaritate în cadrul unei 
echipe naționale, prin me
ciuri inter-țări (cu forma
țiile similare din S.U.A., 
Franța și R.D.G.). în cele 
6 meciuri disputate, bilan
țul tinerilor noștri este po
zitiv. Ar 
adăugăm

trebui poatP să 
aici că — în

Pentru prima oară, 
acesta s-a cultivat mai cu 
bună știință trimiterea ti
nerilor boxeri șj la turnee 
internaționale peste hota
re (cum s-a întîmplat la 
Neustrelitz — R.D.G. sau 
Bydgoszcz — Polonia).

Rezultatul 'direct, 
cestor eforturi este 
că la ora aceasta 
cita, fără 
nume din

a! a- 
faptul 
putem 
citevaezitări, 

tînărul lot, fără

a le mai caracteriza cu 
prudență, ca altădată, 
drept speranțe, ci zlcînd, 
de pildă, că Paul Dragii 
(categoria semlmuscă). Ca
rol Hajnal (ușoară) sau 
Mireea Simon (semigrea) 
sînt șefi de generație 
incontestabili și adevărate 
speranțe olimpice. Mai 
sînt de notat Florian Ghi- 
ță, Vergii Sîrbu, Damian 
Cimpoeșu, Costică Dafino
iu și alții, trecuți acum în 
evidenta antrenorului lo
tului de tineret Teodo* 
Niculescu.

De altfel, preocuparea 
precumpănitoare pentru e- 
lementul tînăr este moti
vată și de iminența cam
pionatului european 
neret de la Kiev (1974). 
Dar dacă ne-am 
cazul lui Simion 
care'de ne podiumul cam
pionatelor continentale de 
tineret (București, 1972) a 
sărit într-un singur an di
rect pe podiumul campio
natelor europene de seni
ori (Belgrad, 1973), atunci 
avem temeiuri să nădăjdu
im în perpetuarea acestei 
fericite experiențe.

i dacă totuși Olimpiada ar 
Experiența ultimei ediții 

încurajatoare, în sensul că față de așteptările noastre, ce păreau 
I extrem de îndreptățite, boxul românesc s-a întors de la Munchen 

mai curînd cu eșecuri decît cu succese.
Concluziile noastre, ulterioare turneului olimpic, au semnalat, 

la timpul potrivit, lipsurile manifestate, dintre care unele sint încă de 
actualitate sau dacă nu, în orice caz pot fi luate în considerație, pentru 
a evita repetarea lor in situații similare. Se sublinia atunci : o oarecare 
automulțumire în aprecierea rezultatelor și valorii pre-olimpice, unele 
carențe în pregătire, scăderi de formă sportivă tocmai la momentul maxi
mei solicitări (de unde reieșea ideea dozării nejudicioase a pregătirilor, 
cu perioade importante de monotonie etc), un anumit „senatoriat de 
drept", acceptarea prea multor obiective intermediare (de unde ideea' 
victoriilor cu orice preț) etc.

Reamintim toate acestea nu de dragul de a amari pe responsabilii 
boxului românesc, ci pentru a preveni greșeli al căror efect na este cu
noscut din experiențe anterioare.

deloc
Acum am început o altă campanie olimpică și calea pină la Mont

real este jalonată de competiții și de perioade de pregătiri. Sini școli 
pugilistice (de pildă, cea americană) care au capacitatea excepțională 
de a rula trei ani și jumătate o mulțime de talente, fără vreo preocu
pare specială pentru victoria de moment, și care — exact alunei cînd 
trebuie, deci la termenul turneului olimpic — știu să alinieze cei mai 
în formă băieți, cu certe șanse de succes in arena olimpică. Noi, din 
păcate, facem mai curînd parte din categoria cealaltă, a celor care se 
bucură de biruințele intermediare și ratează (de obicei) marile momenie I

Este timpul să se schimbe ceva și in această direcție. Credem că 
boxul — sport determinat de condiții de vîrstă, dar și de experiența 
acumulată — are nevoie mai mult decît de un plan olimpic global des
fășurat pe patru ani, de un plan viabil, curent, mereu reglabil, la fie
care etapă, in funcție de evenimentele la zi, fără a pierde în același 
timp viziunea de ansamblu, care urmărește un singur țel : BUNA REPRE
ZENTARE A BOXULUI ROMÂNESC LA JOCURILE OLIMPICE DIN 197' 
DE LA MONTREAL I

campanie olimpică și calea pină la Mont-

Pagină realizată de Victor BANCIULESCU Ilustrații din fototeca „SPORTUL'1
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CEI MAI BUNI 10 SPORTIVI AI ANULUI
STABILIT!

MOTOCICLISM
1. Ștefan Chițu — Poiana Cîmpina
2. Cornel Voiculescu — Metalul București3. * ^ ...
4.
5.
6.
7.
8.

Ion Bobilnean — Voința Sibiu
Ion Marinescu — Metalul București
Paul Filipescu — I.T.A. Tg. Jiu 
Petre Popescu — Torpedo Zărnești
Werner Hirschvogel — C.S.M. Reșița
Ștefan Csorbași — U.R.A. Tg. Mureș 
Ion Csorbași

9. Ionel Pascotă — Progresul Timișoara
Mihai Dinescu — Energia Cîmpina

SĂRITURI ÎN APĂ
10.

1. Leontin Ciortan — Jiu! Petroșani
2. Frideric Csasar — Jiul Petroșani
3. Adalbert Muneran — Vagonul Arad
4. Eugen Postolache — C.S.U. Galați
5. Costicâ Botez — C.S.U. Galați
6. Anghel Ciobanu — Portul Constanța
7. Vasile Baicu — Voința Ploiești
8. Anghel Gheorghe — C.S.U. Galați
9. luliu Ludoșanu — Portul Constanța 

Adrian Cirstea — Cetatea Giurgiuio.

AUTOMODELISM
1.
2.
3.

Ion Gonea — Independența Sibiu 
Melania Decuseară — Progresul Buc. 
Sorana Prelipceanu — Crișul Oradea

4. Gerhard Fabich — Șc. sp. Sibiu 
Alexandru Bagiu — Crișul Oradea 
Angela Popescu — Șc. sp. Sibiu 
Mihaela Atanasiu — Școlarul București 
Ion llieș — Progresul București 
Elena Cirstică — Progresul București 
Georgiana Sâcăleanu — Școlarul București

5.
6.
7,
8.
9.

10.

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

10.

ZBOR FARA MOTOR YACHTING
Mircec Finescu — Aeroclubul Brașov 
Nicolae Mihăiță — Aeroclubul București 
Mihai Bindea — Aeroclubul București 
Zoltan Nagy — Aeroclubul Tg. Mureș 
Petre Zenovei — Aeroclubul lași 
Ervin Rosch — Aeroclubul Brașov 
Boris Grabcev — Aeroclubul București 
Arpad Matta — Aeroclubul Tg. Mureș 
Ionel Munteanu — Aeroclubul Brașov 
Ion Alexa — Aeroclubul lași

1. Horia Ispas — C.N.U. București
2. Petre Purcea — C.N.U. București
3. Alexandru Ion — Știința Constanța
4. Dumitru Micu — Știința Constanța
5. Mircea Dumitriu — C.N.U. București
6. Nicolae Iliescu — C.N.U. București
7. Emil Groxa — C.N.U. București
8. Șerban Agachi — C.N.U. București
9. Alexandru Ivanovic! — C.N.U. București

10. Nicolae Opreanu — C.N.U. București

BUHESSI
Agenda competițiilor, ca la orice sfîrșit de an, este mai puțin încărcată. 

Totuși, amatorii de sport nu sînt lipsiți de ocazii de a urmări dispute cu carac
ter oficial. In aceste zile, pe primul plan se situează întrecerile trăgătorilor șî 
cele ale jucătorilor de baschet. Să dăm cuvîntul, ca de obicei, antrenorilor...
ter oficial. In aceste zile, pe primul plan

BASCHET : CAMPIONATUL Șl PROBLEMELE LUI
DAN NICULESCU — (DINAMO 

BUCUREȘTI) : „Sint îngrijorat din 
cauza indisponibilităților din echipă, 
în plus, după ratarea calificării in 
sferturile de finală ale C.C.E., băie
ții sint demoralizați. La accidentările 
iul Novac și Dragomirescu, indisponi
bili pentru turneul de la Timișoara, 
s-a mai adăugat și o indispoziție (sper 
trecătoare) a lui Diaconescu. Cu toate 
acestea, în ultima perioadă ne-am 
pregătit cu multă atenție. Am pus un

0 ȘCOALĂ
Ă JUCĂTOARELOR

(Urmare din pag. 1)

determinat să sper în promo-
că nici nu nc vom realiza 

(jucătoarele sînt

depun multă pasiune la antrenamente, 
respectind întocmai un program des
tul de sever. Cele mai bune efectu
ează 10—12 antrenamente pe săptă- 
mină, iar in timpul verii chiar cite 
trei pe zi. După cum vedeți, majori
tatea folosesc ia fel de bine și bra
țul drept și Cel sting și sînt agresive 
in apărare. Volumul mare de mun
că, intensitatea antrenamentelor, dis
ciplina fetelor, iată argumentele care 
m-au ‘ _
vare. Știu câ va fi foarte greu și 
poate 
țelul anul acesta 
lipsite de experiența meciurilor di
ficile), dar piuă la urmă sînt convins 
că ne vom atinge scopul.

— O ultimă întrebare. Cu cițiva 
ani în urmă, ați introdus basche
tul la Bordușani, comună din 
Balta lalomiței, ajungînd cu echi
pa plnă în divizia școlară și de 
junioare. Acum aveți ambiția — 
lăudabilă — de a ridica junioarele 
de la Progresul pînă în divizia A. 
Aceste preocupări și succese arată 
că sînteți legat de baschet. Cind 
și cum a apărut afecțiunea pentru 
sportul cu mingea la coș ?

— Trebuie să știți câ practic bas
chetul de la 11 ani și că l-am învă
țat chiar Ia clubul Progresul, în 
anul 1955. De atunci, nu m-am mai 
despărțit de baschet. Am fost mulți 
ani jucător și apoi am devenit antre
nor, deși specialitatea mea este aceea 
de profesor de matematică.

Am plecat din sală cu bucuria de 
a vedea o echipă cu mare perspectivă 
și cu dorința de 
acestor talentate 
progres depinde, 
și dăruirea lor 
care l-au îndrăgit.

a urmări evoluția 
junioare, al căror 

acum, de hărnicia 
pentru sportul pe

MAI RAPORTAM ORGANIZAREA UNUI CROS!
(Urmare din pag. 1)

a-1 face cît mai apți procesului 
productiv".

„SINTEM PRIVIȚI PIEZIȘI»

Firește, consiliile județene pentru 
educație fizică și sport, consiliile 
municipale și orășenești au sarcini 
precis stabilite. Dintre acestea nu 
lipsește, însă, și obligativitatea ac
tiviștilor acestui organism de a în
druma și sprijini sportul de masă. 
„Noi sintem o asociație tinără — 
relata Gheorghe Cristea, secretarul

NUMĂR 
SPECIAL 
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Pentru toți cititorii popularei reviste, acest număr constituie o plă
cută surpriză : FOTOGRAFII COLOR.

SPICUIM DIN CUPRINS : ® „Schimb de ștafetă la sfîrșit de an..." 
• „Marile bucurii din ’73 și marile speranțe pentru ’74" — dialog-ful- 
ger în ajunul Revelionului cu cițiva ași ai sportului românesc • „Dacă 
podiumul ar avea 5 trepte" — clasamentele celor mai buni cinci boxeri 
români, la fiecare categorie • „Pledoarie pentru rugby" — fotoreportaj 
cu imagini color de la meciul România — Franța • „Ce a însemnat 
anul 1973 pentru fotbalul românesc ?" — amplă retrospectivă fotbalis
tică. • Campioana de toamnă „Universitatea Craiova — fotografie în 
culori pentru albumul dumneavoastră • „Bobul, acest papuc fermecat..."
— fotoreportaj in intimitatea lotului reprezentativ ® „Anul atletic 1973"
— atleții români în contextul internațional « Tot pentru albumul dv. — 
imaginea color a reprezentativei de handbal fete a României, vicecam- 
pioănâ mondială • „Fotoreporterii noștri in acțiune" și „Album extern 
1973" vă oferă cele mai frumoase și moi interesante imagini sportive 
ale anului.

Ignat Ciutac — Semănătoarea București 
Anton Nagy — Plastica Oradea 
Constantin Niță — Semănătoarea București

4. Paul Bâlănescu — Semănătoarea București
5. Gavril Șahi — Plastica Oradea
6. Gheorghe Oprea — Semănătoarea București
7. lonuț Bobocel — Semănătoarea București
8. I. Constantinescu — Semănătoarea București
9. Iosif Ciutac — Semănătoarea București

10. Anatol Nagy — Plastica Oradea

1.
2.
3.

accent deosebit pe apărare și sper ca 
în turneul timișorean ai campionatului 
să înregistrăm noi victorii".

VASILE GELERIU — (UNIVERSI
TATEA CLUJ) : „Consider că actua
lul campionat are o formulă neinspi-

TIR: UN „DUEL" PASIONANT ÎNTRE ANIȘOARA MATEI Șl ANA BUȚU
ȘTEFAN PETRESCU — (DINAMO 

BUCUREȘTI) : „De cînd se dispută la 
noi în țară un campionat la arme cu 
aer comprimat, adică de cinci ani, 
campioană Ia pistol a fost, de fiecare 
dată, Anișoara Matei. Avînd o expe
riență mare de concurs, grefată pe o 
bună și solidă pregătire tehnică, cred 
că ea nu va părăsi nici sîmbătă învinsă 
standul de tragere (n. r. azi au loc, 
la Ploiești, întrecerile campionatului 
național la pistol cu aer comprimat), 
în orice caz, confruntarea ei cu Ana 
Buțu, mai ales, va fi dificilă, un 
„duel" pasionant cum se spune, căci 
și Buțu a făcut mari progrese în ul
timul timp. Indiferent însă cui va re
veni titlul, doresc ca ambele sportive 
și chiar și cea de a treia concurentă 
care vizează un loc in echipa națio
nală, arădeanca Silvia Kaposztai- 
Bujdel, să obțină rezultate bune, dat

PROBLEME MAJORE ALE PERFORMANȚEI
DEZBĂTUTE ÎN SIMPOZIONUL DE LA I.E.F.S.

Timp de două zile s-a desfășu
rat, în amfiteatrul I.E.F.S., simpo
zionul organizat de Institutul de 
educație fizică șî sport, Catedra 
de Jocuri sportive, cu spriji
nul G.N.E.F.S., avînd următoarele 
subiecte : „Factorii limitativi — me
todici și organizatorici — care frî- 
nează pregătirea, promovarea și 
valorificarea juniorilor la baschet, 
fotbal, handbal, polo, rugby, tenis 
de cîinp, tenis de masă și volei" ; 
„Caracteristici și tendințe ale jo
cului și antrenamentului echipelor 
feminine de performanță". La lu
crări, au luat parte antrenori, ca
dre didactice de specialitate, me
dici, activiști etc.

Referatele, prezentate de specia
liști cu mare autoritate în dome
niul jocurilor sportive (prof. univ. 
dr. Leon Teodorescu, prof. univ. dr. 
Mihai Epuran, prof. univ. 
Kunst-Ghermănescu, conf.
Nicolae Murafa, conf. univ. Ștefan 
Stroe, conf. univ. Aristea Hrișcă 
ș.a.), au scos în evidență preocu-

loan 
univ.

„Locomotivei" Craiova. Am reușit, 
cu forțele noastre, să-i îndrumăm 
pe muncitori și să Ie creăm con
diții de a practica voleiul, popi
cele și fotbalul. Totuși, în anumite 
situații, am resimțit nevoia unei 
îndrumări calificate. Cui să ne fi 
adresat, decît Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport ? 
Dar, o spun cu mihnire, aici nu 
numai că nu am găsit nici un spri
jin, dar am fost priviți pieziș ! Ac
tiviștii de aici apelează Ia noi doar 
cînd au nevoie de tineri care să 
defileze în coloanele sportivilor cu
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rată prin programarea turneelor. De 
pildă, noi nu am jucat nici un meci 
de cinci săptămîni, iar la un turneu 
disputăm trei partide, după care 
luăm, din nou pauză. Dacă la aceasta 
mai adăugăm și alegerea unor perioa
de necorespunzătoare vom vedea că 
am dreptate. Studenții, și în campio
nat sînt citeva echipe de acest gen, 
se află acum In plină sesiune de exa
mene, iar următorul turneu începe la 
4 ianuarie, cînd studenții se află în 
plină vacanță. Deci...".

fiind apropiatele campionate europenp 
de sală",

NICOLAE PRESSURE — (OLIM
PIA BUCUREȘTI) : „De cițiva ani, 
la probele de pistol, atît la sport cit 
și la aer comprimat, lupta pentru în- 
tiietate se dă mereu între Anișoara 
Matei șl eleva mea, Ana Buțu. Și la 
acest campionat ele sînt principalele 
favorite. Ambele sportive sint bine 
pregătite, dovadă rezultatele lor din 
acest sezon. Dinamovista a ciștigat 
„Cupa Petrolul" cu 375 p., iar Ana 
Buțu campionatul Capitalei cu 379 p. 
Buțu se află in ascensiune de formă ; ’ 
ea a stabilit In această toamnă nu 
mai puțin de 4 recorduri personale, 
.ultimul fiind de 379 p și aje trei vic
torii asupra Anișoarei. -Disputa lor va - 
fi deosebit de interesantă și nu este 
exclus să se încheie cu victoria Anei 
Buțu.

pares cadrelor didactice de a pune 
într-o' dezbatere competentă unele 
probleme majore ale sportului de 
performanță din țara noastră. Au 
impresionat în mod deosebit carac
terul concret al referatelor alcătuite 
în urma unor cercetări îndelungate 
și profunde ale specialiștilor res
pectivi, ca și concluziile care au 
o aplicativitate imediată în unită
țile sportive de performanță. De a- 
ceea, se poate afirma că simpozio
nul a reprezentat o adevărată șe
dință de lucru, de mare utilitate, 
și considerăm că rezultatele lui 
trebuie să fie cunoscute în amă
nunt și dezbătute cu spirit de răs
pundere de cei ce muncesc în 
meniul jocurilor sportive.

Simpozionul, un real succes 
catedrei de Jocuri sportive 
I.E.F.S., trebuie să însemne 
punct de plecare pentru rezolvarea 
unor probleme de bază ale sportu
lui de performanță din România, 
în lumina Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie a.c.

do-

al 
a 

un

prilejul unor evenimente sportive. 
Nu mai vorbesc de faptul că nu-mi 
amintesc să fi fost chemați vreo
dată la o instruire, și nu mai a- 
daug, de asemenea, că deși am 
depus eforturi serioase pentru a 
ne amenaja 5 terenuri de volei, ele 
ne-au fost dezafectate și anunțind 
aceasta Ia C.M.E.F.S. ni s-a răspuns 
că. probabil, acestea sînt... indica
țiile".

De altfel, întrebați la 
struiri au fost chemați în 
de către consiliile pentru 
fizică și sport, președinții 
tarii de asociații, prezenți 
de perfecționare de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", au precizat că, 
în general, nimeni nu i-a solicitat 
în acest sens.

cite in- 
acest an 
educație 
și secre- 
la cursul

EXAMENELE ABIA VIN... I

Este absolut sigur că cele două 
săptămîni de ședere a acestor cadre 
la cursul de perfecționare, vor fi 
mai mult decît utile pentru acti
vitatea sportivă de masă din în
treprinderi. Lecțiile ce li s-au ți
nut, referatele prezentate de unii 
dintre ei, discuțiile în cadrul se- 
minariilor și discuțiile bilaterale, în 
general schimburile de opinii vor 
da, în curînd, roade. De altfel, în
torși în asociațiile lor, ei au de tre
cut un prim examen : „Cupa Tine
retului". „De modul cum vor fi 
organizate acțiunile acestei impor
tante competiții de masă cu carac
ter republican — „Cupa Tineretu
lui", spunea tovarășul Miron Ol- 
teanu, secretar al C.N.E.F.S., de
pinde calitatea muncii fiecăruia 
dintre președinții și secretarii de 
asociații prezenți aici, a tuturor ac
tiviștilor din mișcarea noastră

1J

Sînt deosebit de instructive, mai 
ales acum, în aceste zile de sfîrșit 
de an, ale consfătuirilor, scurtele 
incursiuni în istoria nu prea înde
părtată a fotbalului. Nu cu mulți 
ani în urmă — vă mai amintiți ? 
— jocul de fotbal însemna mai 
mult tehnică și, astfel, la sfîrșitul 
partidelor balanța victoriei înclina 
de regulă de partea echipei mai 
bine înzestrată în această direcție 
Era epoca faimoasei reprezentative 
a Ungariei, a anilor ’53, a forma
țiilor de club europene, Real, 
Reims, alcătuite din adevărați vir
tuoși ai balonului, modele demne de 
imitat de către jucătorii aparținînd 
generațiilor tinere. Consecința ? 
Echipele mari ajunseseră, încetul 
cu încetul, la o nivelare în materie 
de tehnică, așa îneît nu se mai pu
teau detașa una de alta pe teren.

S-a recurs așadar, la un alt ele
ment în stare să aducă departaja
rea : la factorul fizic. Și, relativ re
pede, la tehnică egală, echipa care 
deținea supremația pe planul pre
gătirii fizice obținea și decizia. Ca
zul „latinei" celei mai reprezenta
tive, Intemazionale Milano și, apoi, 
al grupului alcătuit de echipele 
anglosaxone. Celtic Glasgow. Man
chester United, Liverpool. Arsenal, 
Bayern Miinchen — cu „subgrupa" 
olandeză, de aceeași structură mor- 
fofuncțională. Feyenoord și Ajax.

In practică, sceptrul fotbalului 
se afla, acum, în mîna acelor echipe 
care reușiseră să așeze mijloacele 
tehnice și fizice, folosite în jocul 
lor, intr-un perfect echilibru.

Despre FOTBALISTUL-ATLET, 
pentru a sintetiza, astfel, marele a- 
devăr al fotbalului actual, s-a. dis
cutat, cum era și normal, foarte 
mult și la recenta consfătuire a an-

CONSFĂTUIREA MEDICILOR SPORTIVI 
Al ECHIPELOR DE DIVIZIA A

respective, 
și scopul 

V. Cristea 
(Universi- 

' A.

ÎU aceeași zi, în care a avut loc 
consfătuirea cu antrenorii formațiilor 
de Divizia A, au fost convocați, la 
sediul F.R.F. și medicii sportivi ai 
celor 18 echipe divizionare. Această 
acțiune a urmărit întărirea colaboră
rii dintre medic și antrenor, contribu
ție de searnnă la ridicarea nivq^ilui 

- calitativ al fotbalului de performan
ță, prilejuind, totodată, trasarea unor 
sarcini și recomandări pentru activi
tatea de viitor. Din păcate, nu toți 
medicii ua acordat importanța cuve
nită acestei consfătuiri de lucru. Au 
răspuns la apelul F.R.F. medicii : M. 
Ciortea (Dinamo), M. Ghimpețeanu, 
(Steaua), P. Tomescu (F. C. Argeș), 
A. Mărilă (Jiul), I. Bălu (U.T.A.), M. 
Brătilă (Sportul studențesc), N. An* 
dreescu (F, C. Constanța), A. Udrescu 
(S. C. Bacău), V. Cătănieiu („U“ Cluj), 
P. Răgășan (C.F.R. Cluj), I. Sporea 
(C.S.M. Reșița) și L. Taus (Steagul 
roșu). In schimb au absentat nejusti
ficat cîțiva medici, unii cu vechi state 
de serviciu la cluburile 
ignorind astfel importanța 
consfătuirii cum au fost : 
(Petrolul), V. Frînculescu 
tatea Craiova), F. Ilea (Rapid), 
Halmaghi (A.S.A. Tg. Mureș), N. A- 
postol (Politehnica Iași) și E. Hiesin
ger (Politehnica Timișoara).

In cuvîntul său de deschidere, se
cretarul general al F.R.F., Florea Tă- 
năsescu, a arătat utilitatea aportului 
medicului, sprijinul substanțial pe 
care acesta îl aduce activității fotba
listice. „Astăzi este de neconceput să 
mai putem vorbi de performanță, a- 
tita timp cit nit există o indestructi
bilă legătură între medic și antrenor, 
fiecare avînd merite egale in pregă
tirea echipei". Totodată, s-a mențio
nat că federația este hotărîtă să acor
de o deosebită atenție acestui aspect.

In continuare dr. Dumitru Tomescu, 
președintele Comisiei medicale cen
trale și membru în Biroul federal, a 
făcut o informare asupra modului de 
desfășurare a activității medicilor 
sportivi pe anul în curs, după care 
a ținut o amplă expunere despre : 
„Evaluarea capacității de efort în fot
balul modern și recuperarea organis- 

sportivă. Este important, de ase
menea, de subliniat că paralel cu 
acțiunile din cadrul „Cupei Tinere
tului" este necesar să se organizeze 
acțiuni de masă la nivelul secțiilor, 
atelierelor, birourilor. Numai reu
șind să atragem salariații. la aceste' 
niveluri, în practicarea exercițiilor 
fizice, vom transpune în viață in
dicațiile Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie a.c.“.

A început să devină cronică o- 
bișnuința de neadmis, se înțelege, 
a înființării unei echipe de fot
bal masculin, chiar acolo unde spe
cificul muncii este cel... feminin. 
La Filatura din Baia Mare, spu
nea chiar secretarul asociației 
sportive, Grigore Crișan, activita
tea a început prin a se înjgheba 
o echipă de fotbal. Nu consideră 
nimeni că ea nu a fost cerută de 
cei cîțiva bărbați care lucrează în 
această unitate. Dar nu era normal 
ca asociația sportivă 6ă fi avut în 
vedere, în primul rînd, specificul 
da aici ? Or, ponderea în procesul 
de producție o dețin femeile, iar 
pentru atragerea lor în practicarea 
sportului nu s-a făcut nimic, sau 
s-a făcut foarte puțin.

De aceea un alt examen va fi și 
acela al atragerii tinerelor în prac
ticarea exercițiilor fizice și a spor
tului, cum de asemenea s-a des
prins și necesitatea folosirii mai 
judicioase a bazelor sportive ale a- 
sociațiilor. Exemplul clubului Ra
pid, care a monopolizat popicăria 
asociației de la depoul de locomo
tive de la București-călători. pentru 
activitatea sa de performanță, timp 
de patru zile pe săptămînă, nu tre
buie să fie în nici un caz conta
minant.

pregătesc e- 
formații din

trenorilor noștri care 
chipe divizionare A și 
campionatul de tineret-rezerve ; 
atît în referatele-informări prezen
tate, din bănci, de către antrenorii 
Constantin Cernăianu, Nicolae Pro- 
ca și Constantin Radulescu (C.F.R. 
Cluj), cît și în concluziile trase, de 
la catedră, de către Nicolae Pe
trescu și Robert Cosmoc. Așa, de 
pildă, antrenorul Universității Cra
iova, expunînd un ciclu sâptămî- 
nal din perioada competițională 
(luna noiembrie) „pedala" pe un 
CIRCUIT CU LEGARE DE PRO
CEDEE TEHNICE, în condiții de 
viteză, iar R. Cosmoc, semnalînd, 
just, o interferență a diverșilor 
factori, vorbea despre modul în 
care DEZVOLTAREA CAPACITĂ
ȚILOR MOTRICE INFLUENȚEA
ZĂ ÎN JOC EXPRIMAREA TEH- 
NICO-TACTICĂ, arătînd, de exem
plu, că progresele înregistrate la 
capitolul rezistență au făcut posi
bilă trecerea la marcajul strict om 
la om, parțial sau pe tot terenul.

La această temă, destul de eloc
ventă ni s-a părut „paralela Gro- 
zea—Bălan" făcută de antrenorul 
C. Cernăianu. Sugestivă și cu atît 
mai demnă de a fi însușită cu cît, 
așa cum se știe, și Grozea a fost 
un timp elevul lui Cerănianu. Ia 
Petrolul Ploiești : primul — spunea 
antrenorul 
perimat al jucătorului Înaintaș — 
jongler al balonului și deținînd o 
excelentă 
al doilea 
înaintașului-atlet, 
cu o tehnică (încă perfectibilă) uti
litară, adică în condiții de joc. atu 
ce i-a permis craioveanului să de
vină golgeterul turului Diviziei A.

Idei cu miez s-au rostit, așadar.

reprezentînd tipul

tehnică-statică; cel de
- Bălan, însemnînd genul 

percutant, dotat

mului după eforturi maximale". S-a 
accentuat asupra celor trei mari sar
cini care stau în fața medicului : — 
menținerea și supravegherea stării de 
sănătate a jucătorilor ; — contribuția 
medicului la instalarea și menținerea 
formei sportive ; — permanenta pre
ocupare pentru recuperarea după an
trenamente șî jocuri, formarea stereo
tipiei de refacere la jucători.

Au urmat discuțiile. Cițiva medici 
și-au exprimat nemulțumirea față de 
faptul că unii antrenori trec peste 
recomandările lor și, din această cau
ză, jucătorii sint introduși nerestabi- 
liți in formație, așa încit starea lor 
de sănătate în loc să se amelioreze 
se agravează, prelungind prin aceasta 
perioada de convalescență.

In încheiere dr. D. Tomescu a făcut 
o serie de recomandări privitoare la 
îmbunătățirea muncii medicilor spor
tivi. S-a sugerat înființarea și com
pletarea comisiilor medicale județene. 
In cadrul cluburilor să fie expuse, 
periodic, prelegeri cu teme educațiv- 
sanitare, cum ar fi, igiena individuală 
și a antrenamentului, recuperarea 
după efort, cultura fizică medicală 
factor primordial în refacerea după 
accidentări etc. S-a specificat obliga
tivitatea completării fișelor medicale 
individuale ale jucătorilor care să cu
prindă datele personale și antropome- 
trice, accidentările etc. S-a atras a- 
tenția că se vor efectua controale la 
cluburi de către membri ai Comisiei 
centrale medicale pentru a se vedea 
la fața locului cum își desfășoară me
dicii activitatea și cum decurge cola
borarea lor cu antrenorii respectivi.

Gheorghe NERTEA
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eso ciștiguri în 
bani, autoturisme și 
excursii peste hotare

DESCHIDEREA OFICIALA A SEZONULUI
(Urmare din pag. 1)

aceste localități. Rămîne ca Pre
dealul, Brașovul și Bucureștiul, eu 
forțe reînnoite, să găsească puterea 
de a se opune.

Duminică la Predeal vor fi pre- 
zenți și membrii echipei naționale 
Dan Cristea, Marian Burchi, Ale
xandru Manta Și loan Covași, reîn- 
torși, de cîteva zile, după un sta
giu de pregătire în Austria. Con
fruntarea cu posibilii candidați la 
titularizare Dorin Munteanu, loan 
Bobiț, Petre Soiu, Constantin Văi- 
deanu, Gheorghe Vulpe, Virgil 
Brenci și alții, deschide șiru] unor 
dueluri spectaculoase și grele.

Pe valea Poliștoaca, fondiștii, 
vor demonstra ușurința cu care 
se pot parcurge kilometri și 
vor putea proba dacă acumulările 
valorice așteptate de la ei în acest 
an, prin reconsiderarea volumelor 
și intensităților de efort prestate 
în antrenamentul pe uscat sînt cele 
așteptate. Ca și la alpini, concursul

importantă 
tip actual, 
atît de la

în legătură cu această 
temă a jucătorului de 
FOTBALISTUL-ATLET, 
tribună, cit și din bănci, după care 
peste mica, dar agitata lume a an
trenorilor s-a așternut binemeritata 
vacanță. Cîți dintre tehnicienii de 
frunte ai fotbalului nostru, antre
norii divizionarelor A, își vor pe
trece, însă, în tihnă zilele care-i 
despart de reluarea pregătirilor, 
proiectate pentru prima săptfimînă 
a anului care bate la ușă? Puțini 
sau poate nici unul, în condițiile 
acestei aprecieri de ansamblu, pe 
marginea turului 1973/1974, potrivit 
căreia nivelul partidelor a lăsat de 
dorit.

Grijulii cu perspectivele echipelor 
lor, cum îi știm pe cei mai mulți 
dintre ei, antrenorii — în temeiul 
indicațiilor metodice pe care le-au 
primit — întocmesc, de pe acum.

din foarte multe unghiuri 
In primul rînd trebuie su 
la „producția" acestui se- 
Ș1 cifra de 33 de jucători

E ora bilanțului și jfentru campio
natul de tineret. Pentru un tur de cam
pionat disputat sub imperativul înti
neririi, în numele ascensiunii fotba
lului nostru intr-un viitor apropiat. 
A fost, practic, un tur de campionat 
sub semnul experimentului, pentru că 
norma impusă de federație („10 jucă
tori piuă in 20 de ani pe foaia de 
arbitraj dintre care 3 juniori în for
mația de bază") Ia începutul compe
tiției urma să-și arate ambele laturi, 
ale avantajelor anticipate și dezavan
tajele oricărui început de drum. Toc
mai de la acest punct putem începe 
discuția celor 17 etape, fără a le acuza 
categoric, dar și fără a le scuza.

Ultimul tur al juventiștilor poate 
fi discutat 
de vedere, 
pornim de 
zon dirijat, 
promovați în prima scenă nu capătă 
dimensiune exactă prin simpla rapor
tare la suma întregului campionat 
trecut (51 de promovați). Pentru că, 
după valul de anul trecut, era firesc 
ca necesitățile de loturi pentru noul 
sezon să fie mai reduse. Plus norma 
unei vîrste, în-cele mai multe cazuri 
fragede, care implică un timp supli
mentar pentru împlinire, admițînd, 
firește, și „exploziile" valorice de ex
cepție.

Acest număr de 33 de jucători pro
movați de la tineret în prima echipă 
poate spune ceva numai în măsura 
in care este vorba de un lot valoric, 
care nu-i impus de accidentări sau 
suspendări, de promovări care au dus 
la titularizare. Or, din acest punct de 
vedere, concluziile nu sînt tocmai fa
vorabile. Cu excepția lui Oîogeanu 
(C.S.M. Reșița), Spirea (Politehnica 
Iași), și, oarecum, Mureșan (Petrolul) 
și Ciocan („U“ Cluj), mai toți cei
lalți au reprezentat în fond apariții 
meteorice, fără ca lipsa de talent să 
fie cauza generală. Portarii rapldiști 
Ioniță și Roșea au primit botezul pri
mei scene datorită neseriozității (și 
accidentării) lui Răducanu, Berneanu 
și Chivu (Universitatea Craiova) au 
jucat în „A“ din cauza suspendăxii Iui 
Niculescu și accidentării lui Velea, 
I’leșoianu, Stanca (Rapid), Luca I.ică 
(Jiul), Radu Dan (Steaua), Roșea 
(C.S.M. Reșița), Rîmneamțu (Politeh-

extrase
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decembrie

Numerele 
Ia tragerea 
din 21 
1973.

general
986.834

Fond 
premii: 
din care 103.361 
report.

de 
lei 
lei

Extragerea I:
70 51 53 48 77

Extragerea a
90 85 76 9 26
57 19

71
43

32
4
II-a:
45 8

Plata premiilor va 
începe în Capitală 
de la 29 decembrie
1973 pînă la 21 fe
bruarie 1974; în tară 
de La 3 ianuarie 1974 
pînă la 21 februarie
1974 inclusiv.

de fond de la Predea], prin 'dis
tanțele relativ scurte și prin carac
teristica demonstrativ-propagandis- 
tică, nu rezolvă imediat ierarhiile 
interne ale fondiștilor. Totuși, el 
sugerează schimbările intervenite 
în raportul de forțe, probează tă
ria generației care urcă spre șefia 
clasamentelor, mai ales în actuala 
conjunctură cînd biatloniștli, supuși 
unui program aparte, lasă locuri 
libere candidaților ce țintesc spre 
vîrful piramidei. Juniorii anului 
trecut sînt foarte numeroși și agre
sivi, în sensul frumos al cuvîntu- 
lui, și nu este exclus ca cei mai 
buni dintre ei. Forico, Urs, Duca, 
Catargiu, Mîndruș, Drăghici, Gir- 
niță, Mocanu, Păuncscu, ș.a. să se 
intercaleze sau chiar să depășească 
garnitura seniorilor slăbită prin re
tragerea lui Petre Dinu (Dinamo). 
Gheorghe Cincu (A.S.A.), prin con
vertirea lui Gheorghe Papuc, mai 
mult ca fotbalist în divizia A (Stea
gul roșu), deșj campion național la 
30 km etc. 

planurile de bătaie ale importantei 
perioade de iarnă, aceea care pune 
bazele formei sportive. Cu toții sînt, 
sperăm, conștient! de marile rezer
ve de energie ale jucătorilor lor 
care, este necesar să reamintim, au 
terminat în plenitudinea forțelor un 
sezon încărcat, cu meciuri dumini
că, miercuri, duminică, în campio
nat și în Cupă. Pentru că, numai 
în aceste condiții — printr-o pre
gătire temeinică, științifică a or
ganismului jucătorului pentru ma
rele efort ce-1 va depune, la pri
măvară, în timpul partidelor — vor 
putea transpune și în practică fru
moasele gînduri despre FOTBALIS
TUL-ATLET, prototipul jucătorului 
modern, actual. De care au atîta 
nevoie echipele noastre de club, și, 
implicit, și cele reprezentative.

Gheorghe NICOLAESCU

nica Timișoara) ți alții au fost nu
mai încercări de moment. Și am ales, 
probabil, elementele de excepție din 
acest compartiment apreciat de forul 
de specialitate „sub nivelul cerințelor".

De aici trebuie plecat în viitor. 
Mai exact, de la analiza sinceră a 
cauzelor care mențin „eșalonul de 
rezervă" la un nivel sub cota cerin
țelor. Prima cauză ar fi SELECȚIA, 
tratată cu foarte multă superficiali
tate, mai ales în ultimul sezon, cind 
se impunea o testare atentă și res
ponsabilă a adolescenților plasați pe 
orbita intermediară juniori-Divizia A. 
Această selecție s-a făcut de regulă 
la întîmplare (și logic nici nu mai e 
vorba de selecție !), fără a se urmări 
și criteriile medicale ale capacității de 
efort, fără a se ține cont de necesi
tățile primei echipe și cerințele fot
balului modern. Și această superficia
litate s-a referit, In majoritatea ca
zurilor, Și în PROCESUL DE INSTRU
IRE din acest tur de campionat. Lu
cru semnalat și in analiza turului pre
zentată de antrenorul federal Cornel 
Drăgușin la consfătuirea de lucru cu 
antrenorii echipelor de tineret de 
miercuri : „în planurile și ciclurile 
de antrenament apar sarcini imedia
te, de regulă rezultatul, și nu se ghi
dează acumulările în timp, caro să 
prezinte jucătorii Ia cerințele fotbalu
lui mondial. De aici, rabat Ia volum 
și intensitatea antrenamentelor, la 
neefectuarea antrenamentelor luni și 
simbătă, a celor duble (excepție făeind 
U.T.A., ,.U" Cluj, F. C. Argeș, Poli
tehnica Timișoara)". Această superfi
cialitate în pregătire duce și la sub
aprecierea importanței procesului de 
individualizare — formă de pregătire 
adecvată vîrstei. Această superficiali
tate in instruire este cauza principală 
a mobilității deficitare in teren, in 
contrast cu ritmul unei virste de 
18—19 ani, a frînării jocului prin exe
cuția procedeelor tehnice, a marilor 
carențe de ordin tactic ce relevă mai 
curînd un joc empiric, la întîmplare. 
Și, toate acestea în timp ce, față de 
anul trecut, condițiile de pregătire 
s-au îmbunătățit în general (ceea ce 
nu exclude realizări superioare și în 
acest domeniu, mai ales în cazul for
mațiilor U.T.A., Steagul roșu, Jiul, 
Politehnica Timișoara etc.).

Răspunderea revine, indiscutabil, 
conducerilor secțiilor de fotbal respec
tive și cluburilor, cu atenția îndrep
tată de cele mai multe ori spre Divi
zia A, dar în aceeași măsură și antre
norilor, cei direct răspunzători de 
munca lor atît de importantă. Iar fap
tul că numai 9 echipe au antrenori 
de tineret, celelalte utilizînd antrenori 
secunzi care cumulează și funcția de 
pregătire a formației de tineret ex
plică suficient impasul valoric în care 
s-a menținut majoritatea echipelor în 
ultimul sezon, și, în același timp, și 
indisciplina îngrijorătoare din acest 
„sector al viitorului".

...Era firesc ca după numai 17 eta
pe, campionatul de tineret, in noua 
sa formă organizatorică, să nu poată 
releva mari salturi calitative. El a 
relevat, însă, puncte de pornire care 
pot fi valorificate superior. Despre 
utilitatea acestui campionat de tineret 
se va discuta mult în actualul sezon. 
Cert este câ pînă la sfîrșitul ediției, 
el nu-și va schimba forma de dispu
tare. Cei mai mulți antrenori au afir
mat, chiar la consfătuirea lor, că op
tează pentru menținerea actualei for
me, care necesită consecvență și timp. 
Ceea ce înseamnă că trebuie să ar
gumenteze utilitatea acestui campio
nat de tineret Și antrenorii au pri
mii cuvîntul !...

Mircea M. IONESCU

Dar noi așteptăm replica „vete
ranilor" Sfetea, Cercel, Țeposu, 
Stoian, Cojocaru, Duțu, Chiriluș, ca 
și a biatloniștilor. O așteptăm cu 
mare și reală curiozitate.

Concursul de duminică de la Pre
deal mai este așteptat pentru că 
schițînd clasamente și valori certe 
sau în devenire, va putea da si 
consistență formulelor de echipă 
națională ia toate eșaloanele, care 
vor lupta în acest debut de an 
competițional. După toate aparen
țele, sezonul 1973—74 va fi unul 
dintre cele mai bogate din istoria 
schiului șî biatlonului. în care me
rită să subliniem, campionate bal
canice și mondiale la alpine și 
fond, campionatele mondiale la biat- 
lon, precum și numeroase alte con
cursuri internaționale în pers
pectivă.

Rămîne ca sportivii să confirme 
și să răsplătească încrederea și 
inițiativele prevăzute pentru ei. La 
început de drum, din toată inimai 
„Drum bunrt



« Plutonul fruntașelor s-a mărit considerabil • Stop brutalităților! • Criteriile 
de alcătuire a calendarului internațional vor trebui revizuite • Se impune 

creșterea rolului echipelor de juniori și tineret
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A V-a ediție a 
mondial de handbal 
în fruntea ierarhiei 
slavici, României și 
tiee. în lupta grea, 
de dură, ocazionată de cele 30 de 
partide desfășurate la Sibenik. Za- 
vidovlei, Varazdin. Sarajevo. Za
greb, Negotin. Novi Sad, Sombor 
si Belgrad acestea au fost echipele 
care au reușit să se impună. Fi
rește, fiecare dintre ele cu armele 
specifice, puse în valoare de talent 

. și pregătire.

campionatului 
feminin a adus 
echipele Iugo- 
Uniunii Sovie- 
uneori deosebit

SCHIMBĂRI SPECTACULOASE 
TN IERARHIA MONDIALĂ

Care sint, deci, schimbările sur- 
. venite in ierarhia oficială a hand- 
. balului feminin ? Pentru a le scoate 

mai bine în evidență să punem 
. față în față clasamentele ultimelor 

două ediții ale campionatelor mon
diale :

care, după cum se vede, aparțin 
primului eșalon ai handbalului 
mondial. Din cele 9 echipe care au 
concurat și în Olanda, doar două 
— ROMÂNIA și IUGOSLAVIA — 
și-au îmbunătățit, clasamentul. Ală
turi de ele sîntem obligați s-o tre
cem și pe cea a Japoniei care, deși 
a pierdut un loc, a... cîștigat de 
fapt două : in 1971 se afla pe ul
tima poziție, iar acum s-a clasat 
înaintea R. F. Germania și Olandei. 
Toate celelalte selecționate au în
registrat căderi : R. b. Germană de 
la locul I la locul IX (!!), Ungaria 
de la III la IV, “ 
nia de la V la

4 ROTAȚII DEASUPRA (illllll

Olanda, 1971 *)
1. R.D. Germană
2. Iugoslavia
3. Ungaria
4. ROMANIA
5. R.F.G.
6. Danemarca ■

- 7. Norvegia
8. Olanda
9. Japonia

“t La finalele 
C.M. 1971 au fost 
calificat» 9 echipe.

Iugoslavia. 1973
1. Iugoslavia
2. ROMANIA
3. U.R.S.S.
4. Ungaria
5. Polonia
6. Cehoslovacia
7. Danemarca
8. Norvegia
9. R.D.G.

10. Japonia
11. R.F.G.
12. Olanda

in 
cla- 

V și 
Evident, ediția

Așadar. 3 echipe nou apărute
. ierarhia mondială : U.R.S.S. 
satâ pe locul III, Polonia 
Cehoslovacia VI. - ■ - 
trecută a avut de pierdut prin ne- 
calificarea acestor reprezentative,

TURNEUL
DE BASCHET

(Urmare din pag. 1)

loc. însă, baschetbaliștii de Ia Farul, 
■ cu un ultim efort, au reușit să-și 
mențină avantajul, care îi dă spe
ranțe în ocuparea unui loc în pri
ma parte a clasamentului. Au mar
cat : Ivascenco 19. Pașca 27, Purcâ- 
reanu 13. Spînu 13, Bănică 3. pen
tru Farul, respectiv Antonescu 5, 
Dikay 14, Bulat 2, Andreescu 3, FI. 
Niculescu 10, Mătușei 24, Tudosi 5, 
Anastasiu 1, Cîmpeanu 8. Au arbi
trat bine N. Iliescu și M. Șerban.

STSAVA — VOINȚA TIMIȘOA
RA 87—62 (46—29). Cu toate că
erau favoriți, bucureștenii (din Țin
ti ul cărora a lipsit Tarfiu — acci
dentat). nu au impresionat cu ni
mic, deși de la ei așteptam lucruri 
decsebite, mai ales după frumoasa 
evoluție din „Cupa Cupelor". Voin
ța. o echipă ..subțire", nu a putut 
realiza nicj ea mai mult in fața 
unor adversari net superiori. Au 
marcat: Savu. 7, Pirșu 6. Cernat 
10, Dumitru 18. Oczelak 33, Posa 
2. Ioneci 11 pentru Steaua, respectiv 
Ivanici 6. lancea 17. Viciu 18, 
Lup 12, Pașcaru 9 Au arbitrat 
foarte bine C. Negulescu și 1 Di- 
nescu.

R. F. Germa- 
XI (!), Dane

marca de la VI la VII, Norvegia 
de Ia VII la VIII, Olanda de la 
VIII la XII. Și această trecere în 
revistă scoate în evidență marile 
dificultăți care au existat în men
ținerea poziției anterioare și, mai 
ales, în avansarea pe treptele ierar
hiei. Cu atît mai mult se cuvine 
să subliniem performanța repre
zentativei României.
noastre au 
anul 1965 o 
1965 — locul VI, 1971 — locul II\ 
1973 — locul , ___
balul feminin a intrat în marea fa
milie a sporturilor olimpice, această 
creștere a valorii selecționatei Ro
mâniei reprezintă un punct însem
nat. pentru handbalul românesc.

Desigur. în ierarhia valorilor se 
vor mai putea produce schimbări. 
Nimeni nu poate concepe că repre
zentativa R. D. Germane se va pu
tea mulțumi cu locul IX. De altfel, 
trebuie spus că handbalistele lui 
Hans Becker au avut și o oarecare 
neșansă. Accidentîndu-se trei jucă
toare in prima partidă din preli
minarii (Kretzschmar, Tietz și 
Kahnt), echipa R. D. Germane a 
avut un potențial evident scăzut 
atît în acel meci cît și în următo
rul, cel cu reprezentativa Poloniei. 
Oricum, a fost evident încă o dată 
că orice defecțiune în mecanismul 
echipei care a deținut doi ani titlul 
de campioană a lumii are reper
cusiuni grave. Rezervele n-au putut 
nici- un moment să înlocuiască titu
larele și acest fapt era cunoscut 
atît de Hans Becker, cît și de an
trenorii formațiilor adverse. Este 
posibil ca și echipa Poloniei — 
marea revelație a acestui C.M. — 
să lupte pentru îmbunătățirea po
ziției. Devine astfel cert faptul că 
grupul fruntașelor handbalului fe
minin s-a mărit simțitor (Iugosla
via, România. Uniunea Sovietică, 
Ungaria, Polonia. Danemarca, R. D 
Germană), că toate aceste echipe 
de forțe sensibil egale și încă al
tele vor trebui să lupte pentru cele 
5 ,12curf vacante (Canada este ca
lificată direct, fiind țara organiza
toare a J.O.) la întrecerea olim
pică. Iată de ce ni se pare că star
tul unei dispute fantastice abia 
dat în Iugoslavia.

Handbalistele 
realizat începînd din 
ascensiune notabilă :

II. Acum, cînd hand-

zentative, a acestei tendințe care 
— din păcate — ciștigă an de an 
noi adepți. Vrînd să nu primească 
goluri, neavînd însă cunoștințele' 
tehnice necesare pentru o apărare 
fermă, dar corectă, unele formații 
suplinesc abilitatea prin forță, fac 
totul — inclusiv ceea ce este nere
gulamentar — pentru a le stopa 
pe adversare în drumul spre poartă. 
Din această cauză numărul acci
dentărilor devine din ce în ce mat 
mare. Numai în formațiile Româ
niei și R. D, Germane au fost. în
registrate în două partide (dispu
tate în compania unor echipe ce 
acționează în maniera amintită) nu 
mai puțin de 7 jucătoare acciden
tate ! Numărul total al sportivelor 
care au avut de suferit din cauza 
durității contactului cu sistemele 
defensive bazate numai pe forță este 
mult mai mare, alarmant de mare. 
Sîntem de părere că federațiile na
ționale au obligația să acționeze 
neîntîrziat pentru salvgardarea a- 
cestui sport, iar forul internațional 
trebuie să intervină prin interme
diul regulamentului și al arbitrilor 
pentru stoparea valului de durități 
care deteriorează grav frumusețea 
handbalului feminin.

• De la Ulrich Salchow (primul 
campion olimpic — 1908) și pină la 
Roland Shaver, săriturile
,,pasiunea nr. l"a patinajului artistic

s-a
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72 (49—30).

DINAMO — UNIVERSITATEA 
CLUJ 89—74 (43—36).

JOCUL MULT PREA DUR 
GREVEAZĂ ASUPRA 

FRUMUSEȚII HANDBALULUI 
FEMININ

Fără discuție, a V-a ediție a 
C.M. a scos în evidență multe nou
tăți. De altfel, antrenorul emerit 
Constantin Popescu s-a oferit, cu 
amabilitate să înfățișeze cititorilor 
noștri aceste elemente inedite, să 
le dezbată, să-i ajute pe tehnicieni 
să tragă concluziile ce se impun. 
Mai înainte însă ca antrenorul e- 
chipei României să-și facă cunos
cute părerile să menționăm opinia 
cvasiunanimă a celor prezenți la 
întreceri că handbalul feminin își 
va pierde treptat din frumusețe din 
cauza jocului dur al unor repre-

SURPRIZELE POT FI EVITATE 
PRiNTR-O MAI ATENTĂ 

ALCĂTUIRE A CALENDARULUI 
INTERNATIONAL

Printre echipele care au realizat 
rezultate surprinzătoare la această 
ediție a campionatului mondial se 
numără și reprezentativele Poloniei 
și Cehoslovaciei. Handbalistele po
loneze, care se pregătesc laolaltă 
de 4 ani, au realizat un apreciabil 
salt calitativ. Echipa Cehoslovaciei, 
la cîrma căreia s-a reîntors repu
tatul tehnician Jaroslav Mraz, și-a 
speculat la maximum calitățile. 
Oricum, însă, aceste două selecțio
nate n-ar fi reușit mare lucru dacă 
jocul lor ar fi fost mai bine cu
noscut de adversare. In handbalul 
feminin — spre deosebire de alte 
discipline — s-a creat o tradiție ce 
se dovedește din unele puncte de 
vedere, dăunătoare : toate marile 
turnee sînt organizate cu partici
parea principalelor forțe cunoscute 
— R. D. Germană, România. Iugo
slavia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică. Rareori sînt invitate și echi
pele socotite a face parte din eșa
lonul secund. Astfel, marile puteri 
au ajuns să se cunoscă în amănunt, 
victoria depinzînd de forma din 
ziua respectivă și de locul unde se 
desfășoară meciul. în schimb, cele
lalte echipe, care-și văd în liniște 
de treabă, pregătesc scheme tactice 
ce surprind chiar și pe adversarii 
cu o mare capacitate tehnică. Se 
desprinde din această cotifeltfeia Că 
este absolut necesar ca la alcătui
rea calendarului competițional in
ternațional dintr-un an să se pre
vadă întîlniri și cu astfel de for
mații, să se realizeze fișe documen
tare cu fiecare echipă. Altfel, și
rul surprizelor nu va fi oprit.

Tot în atenția forului de spe
cialitate este necesar să se afle 
contactul permanent cu tehnicienii 
din diferite țări (ar trebui să se 
știe că avem în permanență de în
vățat, că împărtășirea experienței 
nu trebuie să se facă numai de 
la noi spre alții),1 mai multă grijă 
pentru mărirea rolului formațiilor 
de juniori și tineret (principale re
zervoare pentru alimentarea echi
pei naționale) și o îndrumare per
manentă a tehnicienilor în direc- 

nevoilor lotului reprezentativ.

Se poate imagina așa ceva ? Un 
patinator sărind, pe suprafața lucie 
și înghețată, apoi rotindu-se in pi
ruetă aeriană repetată de patru ori 
Pare utopic, senzațional, nebunesc 
chiar.

Or ici t. de obișnuiți am fi cu saltu
rile intrepide ale așilor patinei, oticit 
de comune ni se par azi săriturile 
cu o singură rotație sau cu două, a 
ne acomoda privirea la dimensiunile 
unei piruete cvadruple deasupra so
lului, parcă nu e chiar atît de lesne. 
Iar pentru patinator...

Ei bine, nu sîntem de Ioc in do
meniul utopiei sportive, ci a reali
tăților imediate. Se anunță că la Cal
gary (Canada), cu prilejul unui recent 
concurs. Ronald Shaver, unul dintre 
campionii patinajului artistic din 
„țara arțarului" a și realizat, în fața 
tribunelor extaziate, marea perfor
manță aeriană : 4 rotiri ! Păcat că 
știrea ce o avem la dispoziție nu 
precizează și ce tip de săritură a 
efectuat Shaver în acea memorabilă 
evoluție. A fost un 4—Salchow sau 
un 4—Rittberger ? Nu știm. Dar a- 
ceasta este mai puțin important. 
Principalul constă în faptul că tocmai 
acum, cînd considerăm deschisă „era" 
săriturilor triple, in marile întreceri 
ale gheții, trebuie să ținem cont și 
de cele cvadruple.

De fapt, surpriza nu e chiar atît 
de mare. Aflasem încă din sezonul 
trecut că există patinatori care pre
gătesc marea piruetă. Roland Shaver, 
dar și sovieticul Iuti Ovcinikov, o 
executaseră de mai multe ori la an
trenament. Canadianul a avut șansa 
— poate numai calendaristică —- de 
a o fi realizat primul în condiții de 
concurs.

Să mai spunem că patinatorii noș
tri nu stau departe de asemenea rea
lizări tehnice superioare. Sint puține 
zile de cînd notam, în paginile zia
rului. o ..premieră românească" în 
patinaj. Este vorba de acel triplu— 
Salchow reușit de campionul nostru, 
Gyorgy Fazekas, în concursul „Piru
etei de aur" de Ia Zagreb. A fost 
prima săritură cu triplă rotație exe
cutată vreodată. în cadru oficial, de 
un patinator din România. Si faptul 
era cu atît mai semnificativ, cu cit 
performanța fusese obținută pe ghea
ța aceluiași patinoar, care va găzdui, 
peste citeva săptămini, întrecerea 
pentru titlurile europene.

N-am vrea ca aceste rînduri să

SURPRIZE IN TURNEUL
La Moscova. îrî cadrul turneului inter

național de hochei pe gheață dotat cu 
Premiul ziarului „Izvestia" a fost înre
gistrată o mare surpriză : selecționata 
Poloniei a reușit să învingă cu scoin.il 
de 3—3 (l—O. 2—0 0—2) formația Suediei, 
cea care cu o zi înainte cîșttgase m fața 
echipei Cehoslovaciei cu 4—2 (1—0, 3—2, 
0—0). într-un alt joc ; U.R.S.S. — Fin
landa 7—0 (3-0. 3—0. 1—0).

țn clasament continuă să conducă e-

EVERT ÎNVINGE DIN NOU
PE GOOLAGONG

La Sydney a inceput meciul de 
tenis dintre selecționatele feminine 
ale Australiei și S.U.A. După pri
ma zi scorul este egal : 1—1. Chris 
Evert a învins-o cil 1—6, 6—2, 6—3 
pe Evonne Goolagong, în timp ce 
Lesley Hunt a cîștigat cu 7—5, 
7—5 partida susținută cu Nancy 
Gunter.
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ÎNVINGĂTORI scontați
CUPA SPERANȚELOR
ILORHA - C. S. SATU MARI

Aproximativ aceiași protagoniști 
dm finalele juniorilor mari au ră
mas în continuare in Capitala pen
tru asalturile din „Cupa speranțe
lor". inaugurate vineri cu probele 
ce floretă băieți și sabie.

Cîte 5 meciuri pentru fiecare 
dintre cele 6 echipe, toate la fei 
de dîrze, în ciuda scorurilor care 
— în unele cazuri — nu exprimă 
prea veridic efortul epuizant depus 
de trăgători.

Floreta masculină a scos în re
lief. inițial, două echipe pretenden
te Ia locul I — C.S. Satu Mare și 
Se. sp. 1 București. Scrimerii săt
măreni au obținut, în cursul di
mineții, trei victorii, cu 9—0 Ia 
C.S.M. Cluj și C.P.M. București și 
cu 6—3 la C.S.M. Iași. Kuki și 
Moise au dus în spate greul, anun- 
țindu-se fruntași și in clasamentul 
individual al probei. Tot cu 3 vic
torii s-a impus și .3“-ul Școlii spor
tive nr. 1 ; 8—1 Ia C.P.M. Bucu
rești, 6—3 la Școala sportivă Ti
mișoara și 5—4 la C.S.M. Cluj. Ul
timul meci a stat multă vreme în 
cumpănă, Buricea și Alexe pun- 
ctind de două ori, C'ornelfu Draga 
fratele campioanei la junioare mari 
(O dată. în timp ce clujenii s-au 
bizuit numai pe Băjenaru 2), cei
lalți component) ai echipei obți- 
nînd doar cîte o victorie : Dancsulyi 
și Han.

Celelalte rezultate din primele 
tururi : Șc. sp. Timișoara — C.S.M. 
Iași 5—4. C.P.M.B. — Șc. sp. Timi
șoara 7-2. C.S.M. Cluj — C.S.M. 
Iași 7—2.

O frumoasă evoluție au avut, di
mineața, sabrerii de la Școala spor
tivă 1. Cu trei victorii (neînvinși) 
ei s-au detașat de trăgătorii celor
lalte formații, e drept la limită. în 
toate ca re rile (5—4), dar meritat 
cu C.S.M. Iași, Tractorul Brașov și 
C.S.M. Cluj. Ce] mai bine s-a com-

portat Pantelimonescu cu 8 victorii 
din 9 posibile.

Clujenii au înregistrat și ei, în 
tururile de dimineață, două victo
rii muncite, la Petrolul și Crișul 
Oradea, de asemenea la limită. Cel 
mai frumos meci al sabrerilor clu
jeni a fost cel cu Petrolul în care 
alături de I. Pop, învingătorii au 
prezentat o mare speranță, pe Mol
dovan. Ambii au avut cîte două 
victorii, Cseh aducînd-o pe . a 5-a. 
Ploieștenii au contat muit pe Man
ca? (3), în timp ce Soare, al doilea 
trăgător al echipei n-a 
nimic, iar Ilief a punctat 
tremis o singură dată.

Lingă clujeni, egalîndu-i 
torii, se află sabrerii de la 
rul Brașov, învingători cu 
Crișul Oradea și cu același 
C.S.M. Iași. Duția și Frunză au a- 
vut o evoluție bună, pe linia va
lorii lor constante din acest sezon.

Și încă o partidă foarte echili
brată: C.S.M. Iași — Petrolul Plo
iești 5—4. Michire și Ticaliuc au 
luptat mult pentru victorie și mai 
puțin Neagu. care a punctat o sin
gură dată. JJn meci frumos și de 
bună valoare tehnică. In fine : Pe
trolul — Crișul 5—4.

Ultimele două tururi la floretă 
s-au caracterizat printr-o singură 
surpriză — victoria lui C.P.M.B. la 
CSM Cluj, cu 5—4. Tn rest: 
Satu Mare — Șc. sp. Timișoara 
Șc. sp. I—CSM lași 8—1, C.S. 
Mare — Șc. sp. 1 5—4 (derbyul 
lei). C.S.M. Cluj — Șc. sp. Timișoara 
7—2 și, în cei mai disputat meci, 
CPMB — CSM Iași 5—4...

Clasament final: 1.
Mare 5 v. (38 asalturi 
2. Șc. sp. 1 București 4v., 
București 3 v.; 4. CSM 
5. Șc. sp. Timișoara 1 v.l 6. CSM 
Iași 0 v.

Mk
au fost to

v.^W

...

(.Din fototeca . Sportul")

tlnărâ învingătoare la Zell am See
HANNY WENZEL
(LICHTENSTEIN)

• Annemarie Proll
abia pe locul 13.

Austriacul Wolfgang 
Schwartz, campion o- 
limpic la Grenoble ’68. 
a fost primul patinator 
care a executat o sări
tură cu triplă rotație pe. 
gheata patinoarului „23 

August"

VIENA, 21 (Agerpres), — Concursul 
Internațional de schi de la Zell am See 
(Austria) a programat prima probă fe
minină de slalom uriaș din cadrul actua
lei ediții a Cupei Mondiale. Victoria a 
revenit tinerei schioare Hanny Wenzel 
(Liechtenstein), 1n vîrstă de 17 ani. în- 
vingătoarea a realizat timpul, de 1:24,06, 
fiind urmată de Marie-Theres Nadig (El
veția) — 1:24,72, Traudl Treichl (R.F. 
Germania) — 1:24,83, Fabienne Serret 
(Franța) — 1:24,00 și Claudia Giordani 
(Italia) — 1:25,16. Cunoscuta campioarjă 
austriacă Annemarie Proll-Moser s-a cla
sat pe locul 13. cu. 1:23.98. Pîrtia a măsu
rat 1 090 m. cu o diferență de nivel de 
370 m și 62 de porți. Printre concurentele 
care au abandonat cursa au figurat 
austriaca Monika Kaserer și canadlen- 
cele Betsy Clifford

tn urma acestor 
clasamentele Cupei 
astfel : individual : 
Moser (Austria) — . ,___  ,
Theres Nadig (Elveția) — 46 puncte ; 3. 
Hanny Wenzel (Lichtenstein) — 
puncte; pe echipe : 1. Austria — 408 
puncte: 2. italia — 142 puncte: 3. R.F. 
Germania 92 puncte.

și Laurle Kreiner. 
rezultate, situația in 
Mondiale se prezintă
1. Annemarie pr&H- 

50 puncte ; 2. Marie-

43

LA 16 IANUARIE
cuprindă doar seci consemnări. Ar fi 
de văzut ce se profilează dincolo de 
asemenea sărituri-record. Fiindcă, în
tr-adevăr, patinajul artistic, acest 
spart care, la origini, căuta să pro
moveze doar grația și eleganța în 
alunecare, pare să anime acum in 
mod deosebit pasiunile pentru perfor
manța luată ad-litteram. Cînd, prin 
anii ’30, citeam în presa sportivă 
despre primele sărituri duble ale 
campionilor patinajului, iar Sonja 
Henie era prima femeia care îndrăz
nea să includă un salt (simplu, bine
înțeles) in programul ei de figuri 
libere, la Olimpiadă, nota comentari
ilor era atunci mai puțin de extaz în 
fața reușitei. Se simțea, parcă, un 
regret, o dezaprobare. .Ara adus 
circul în arta patinajului" — spuneau 
unii. Și s-au mai auzit asemenea 
voci, chiar mai tîrziu.

însuși Donald Jackson, marele 
compatriot al Iui Shaver, care a în
scris în istorie primul triplu—Lutz, 
la C. M. de la Praga ’62, ne mărturi
sea într-o convorbire avută iarna 
trecută la o altă ediție a mondiale
lor, la Bratislava : „Pentru ce s-ar 
sări acum un cvadruplu-Lutz ? E 
prea mult..." Jackson opina că virtu
ozitatea și clasa concurentului pot fi 
suficient apreciate cu elementele teh
nice existente pînă acum în reoerto- 
riul de concurs.

Viața este mai grăbită, însă, iar

mersul ei înainte, implacabil. Dacă 
Sonja Henie sărea Axel-ul, cu supe
rioritate de „regină a gheții", azi 
cea mai frumoasă săritură în patinaj 
poate fi văzută și in concursurile 
noastre de junioare, ba chiar la ca
tegoriile de copii !

..Circul", acrobatica, bravarea le
gilor echilibrului — nu ni se par a 
fi acte de impietate față de patina
jul artistic. Sînt, dimpotrivă, contri
buții la valorificarea laturii pur spor
tive a acestei discipline. Dacă in 
atletism, ștacheta s-a ridicat la 
5.63 m pentru săritorii cu prăjina, 
la patinaj trebuie să ne obișnuim cu 
acest nou plafon al performanțelor 
atinse. Care, nici el, nu va rămîne 
fixat pentru eternitate.

IUGOSLAVIA - SPANIA
LA PARIS

Rodu VOIA

ZURICH, 21 (Agerpres). — Fede
rația internațională de fotlial a sta
bilit ca meciul de baraj dintre se
lecționatele Iugoslaviei și Spaniei, 
pentru calificarea în turneul final 
al campionatului mondial, să se 
dispute la Paris, in ziua de 16 ia
nuarie.

După cum se știe cele două e- 
chipe s-au clasat pe primele două 
locuri, la egalitate de puncte și 
golaveraj, in grupa a 7-a europeană.

REPARTIZA ECHIPELOR ÎN GRUPELE
CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL

OE HOCHEI „IZVESTIA "— --------------- • um ■ in

chlpa U.R.S.S. cu 6 puncte, urmată de 
cehoslovacia — 4 p„ Suedia — 2 p.. (go
laveraj 11—18), Finlanda — 2 p. (6—16) 
si Polonia — 2 p. (3—21). v
cu/u.* :• 'K'.? V <■'’ -?

După cum a mai fost anunțat, 
Campionatul mondial masculin de 
handbal se va desfășura anul viitor 
între 28 februarie și 10 martie în 
11 orașe din R. D. Germană. Cele 
16 echipe participante au fost re
partizate în patru grupe prelimi
nare, după cum urmează : grupa A 
(Karl Marx-Stadt, Gera și Erfurt) : 
Cehoslovacia, R. F. Germania, Is
landa, Danemarca; grupa B 
(Schwerin. Rostock, Wismar) : RO
MANIA. Suedia, Polonia. Spania ; 
grupa C (Berlin, Brandenburg) :

R. D. Germană., U.R.S.S., S.U.A. și 
cîștigătoarea grupei asiatice (Japo
nia sau Israel) ; grupa D (Halle, 
Dessau, Magdeburg) : Iugoslavia, 
Ungaria, Algeria, Bulgaria.

Primele două echipe clasate în 
fiecare grupă se califică pentru 
grupele semifinale.

Cele 42 de meciuri ale campio
natului vor fi conduse de 24 de 
arbitri printre care se numără și 
românii Vasile Sides și Pândele 
Cîrligeanu. .

ATLETISMUL IN ȚARA 
VIITOAREI OLIMPIADE

F R I E B L D
SPORTOWY

Hristoche NAUM

Tracto-
6—3 la 
scor la

Ziarul polonez „PRZEGLAD 
SPORTOVY" din Varșovia, publi
că un scurt interviu cu fostul cam
pion 
zent 
care 
rifor

se

foarte

desco- 
sâ de*

ceea ce este — cred eu — 
important.

— Credeți că veți putea 
peri un mare talent, capabil 
pășească recordul mondial la lun
gime deținut cu 8,90 m de Bob 
Beamon ?

— Categoric, nu. Eu cred că vor 
mai trece mulți ani, poate chiar de
cenii. pînă va*fi depășit un. aseme
nea record. Nici în Canada și nici 
in alte țări nu s-a născut încă un 
atlet capabil de un asemenea re
zultat. Există talente, ca vest-ger- 
manul Baumgartner, americanii 
Williams și McAllister, care se pot 
apropia de acest rezultat, dar nici 
intr-un caz nu-1 vor depăși.

— Ca atlet ați avut o performan
ță bună: 8,23 ni. Ce părere aveți 
despre recordul european al lui 
Ter-Ovanesian pe care nu l-ați 
putnt depăși ?

— într-adevăr, am cîștigat cîte- 
va dueluri cu Ter-Ovanesian, dar 
recordul european l-am asaltat de
geaba. Pur și simplu nu mi-a ieșit 
pasul și am fost lipsit de șanse... 
Întotdeauna a intervenit ceva ne
prevăzut. Fie că m-am îmbolnăvit, 
după ce la antrenament sărisem 
peste recordul continentului, fie .că 
— așa cum am mai spus — arh 
avut depășiri la prag, neieșindu-mi 
pasul. Acum, aș vrea să formez un 
atlet în Canada, care să sară mai 
mult decît mine..."

realizat

C.S. 
9—0. 
Satu 
fina

C.S. Satu 
cîțtigate) ; 
3. C.P.M.

Cluj 2 v.:

Moment din meciul de floretâ-băieți C.S.M. Iași — Școala sportivă Timi- 
Străini 
V. BAGEAC

șcara. Pe planșă : N. Rădulescu și timișoreanul Gh.
Foto :

In •clasamentul individual: 1. Ad.
Kuki (Satu Mare) 15 v.. 
(Șatu Mare) 13 v„ 3. 
(București) 12

Sabrerii de la Școala 
București au avut satisfacția cla
sării pe locul I. în ultimele două 
tururi, ei au cîștigat cu 6—3 la Cri- 
șul și cu 5—4 la Petrolul. în cele
lalte.
Iași
7—2, 
CSM

2. C. Moise 
P. Buricea

V.
sportivă 1

partide: CSM Cluj — CSM
5—4, Petrolul — Tractorul 
CSM Iași — Crișul 6—3 și
Cluj — Tractorul 6—3.

Clasament final :
București 5 v. (26) ;
4 v„ 3. Petrolul Ploiești 2
CSM Iași 2 v. ; 5. Tractorul Bra
șov 2 v„ 6. Crișul Oradea 0 v.

Clasament, individual : 1. Doru
Mancaș (Ploiești) 14 v.. 2. I. Pante
limonescu
Ion Pop

Azi, în
retă fete

1. Șc. sp. 1
2. CSM Cluj 

v. ; 4.

(București) 12 v„ 
(Cluj) 11 v.
ultima zi. probele de 
și sabie.

3.

flo-

Tiberiu STAMA

I
I

TRISTA POVESTE A ARUNCĂTORULUIdevenit antrenor, iar 
află în Canada, unde 
viitori atleți pentru 
care această tară o 

1976. Socotim intere- 
ex-campionul

olimpie Lyțin Davis, în pre- 
antrenorul aileților canadieni, 
se pregătesc în vederea Jocu- 
Oli.npicc de Ia Montreal '76: 

„In 1961, la J.6. de ia Tokio,
lupta pentru medalia olimpică de 
aur la săritura în lungime trebuia 
să se dea .— conform pr inosticu- 
rilor — între sovieticul rgor Ter- 
Ovanesian și americanul Ralph 
Boston. Dar. iată că realitatea a 
infirmai... pronosticul. ?e primul 
toc s-a clasat englezul Lynn Davis, 
care a furnizat totodată o foarte mare 
surpriză. După patru ani, însă, la 
Ciudad de Mexico, Lynn Davis nici 
nu s-a mai calificat în finală și de 
atunci a abandonat activitatea com- 
petițională. A 
în prezent
pregătește pe 
Olimpiada 
va găzdui 
sântă o discuție cu 
olimpic, pe teme de actualitate.

— Cum de v-ați decis sâ antre
nați tocmai pc atleții canadieni ?

— A.m venit în Canada, pentru 
că aici mi s-au asigurat condiții 
bune de muncă —- lucru de altfel 
firesc — arind in vedere faptul că 
atleții țării gazdă vor să fie 
bine pregătiți la Olimpiada 
o organizează.

— Cîți atleți legitimați 
prezent în Canada 7

— Circa 10 000, dar numărul lor 
este în permanentă creștere. Foru
rile de specialitate se ocupă intens 
de dezvoltarea atletismului, care — 
veți vedea — se va afirma la J.O. 
Am cele mai bune condiții de mun
că : terenuri, materiale și mă bucur 
de stima și respectul sportivilor.

De 
în

cit mai 
pe care

sini in

ARBITRII EUROPENI
Cu prilejul recentei reuniuni de 

Varșovia a. Comitetului executiv 
A.E.B.A., au fost luate în discuție 

campionatelor mondiale de box de' __ 
Havana, din august 1974. Potrivit hotâ- 
rîrit A.I.B.A.. la campionatele lumii vor 
oficia în total 32 de arbitri, proveniți 
din diverse continente, după următoarea 
repartiție : Europa — 12, zona Americi- 
lor — 8, Asia și Africa — cîte 5, Aus
tralia — Oceania — 2. tn conformitate 
cu această distribuție, A.E.B.A. a fixat 
pe cel 12 arbitri-judecători care vor re
prezenta Europa la campionatele mon
diale : Aniello (Italia), Brill (Olanda), 
CHIRI AC (România). Comen (Turcia). 
Grabartz (R.F.G.), Idziak (Polonia). Iva
novic! (iugoslavia). Jecev (Bulgaria). Ke- 
lemen (Ungaria), Mascot (Franța), Savin 
(U.RS.S.) și Wolf (R.D.G.).

Cu aceeași ocazie au fost stabilite da
tele următorului congres extraordinar al 
A.E.B.A. : 24—28 apriUe 1974 la Edili-

la 
ai 

. _ ----- ------- ----- și
problemele arbitrajului la prima ediție a ------- ------——------------- •. la

SUNDAY EXPRESS
Londo”

O nouă piesă 
selor anabolice: 
făcute ziarului „SUNDAY EXPRESS' 
de către aruncătorul de greutate 
englez Jeff Teale, în virată de 33 
de ani, cîntărind 123 kg, partici
pant olimpic Ia Miinchen. Este po
vestea unui atlet modest, care a 
inceput să înghită tablete cu ste
roide. s-a îngrășat mereu și a arun
cat greutate tot mai departe:

„Hotărîrea am luat-o în 1967, 
după ce m-am clasat al doilea la 
campionatul țării. Iată și motivul. 
Simțeam că nu am nici o șansă să 
ciștig vreo întrecere internațională. 
Cei mai buni aruncători străini 
luau droguri, iar eu continuam să

la dosarul produ- 
tristele declarații — ------------.

LA C. M. DE BOX
unde vor avea loc și alegerile noi- 

IO. organe de conducere a boxului eu- 
rr,oean.

rămîn pe drumul cel cuminte. Am 
’■orbit cu cițiva medici și m-am 
informat la un farmacist. Am în
ceput să înghit cîte un sfert de ta
bletă. Diferența era incredibilă. Am 
început să mă îngraș foarte repede. 
In ultimii trei ani arucam în jur 
de 17 m. După trei săptămîni de 
regim, am atins 17,70 m. La mai 
puțin de un an după debut, am 
ajuns să iau o tabletă pe zi. Și iată 
curba performanțelor mele : în 
1966 — 16,56 m, în 1967 — 16,79 
m, în 1968 — 17,74 m, în 1969 — 
18,32 m. Cînd nu luam tabletele, 
performanțele scădeau. Am fost al 
10-lea la Mexico pentru că luam 
steroide. Ce s-ar fi întîmplat dacă 
aș fj luat 6 tablete pe zi ? După 
aceea am părăsit tabletele timp de 
6 luni ; am coborît la 13,70 m. Pe 
urmă iar am început, mărind me
reu doza. în 1970 ajunsesem la 3 
tablete pe zi, iar la sfîrșitul lui 1972 
— la zece pe zi. Nu mă mai pu
team opri. Atunci am hotărît să 
renunț la totul. Astăzi sînt bucu
ros aflînd că a fost pus la punct 
un sistem de detectare, pentru ca 
fiecare atlet să ajungă să concu
reze doar cu mijloacele sale perso
nale..."

V

' BOBBY FISCHER 1 Șl VA APARA TITLUL IN 1975
AMSTERDAM, 21 (Agerpres). — Fede

rația internațională de șah a definitivat 
programul meciurilor turneului candida- 
ților la titlul mondial deținut de marele 
maestru american Robert Fischer.

Cele patru intilnlri ale sferturilor de 
finală se vor desfășura astfel : Boris 
Spasski (U.R.S.S.) — Robert Byrne 
(S.U.A..). la San Juan (Porto Rico) în
cepînd de la 14 ianuarie : Tigran Petro
sian (U.R.S.S.) — Lajos Portisch (Unga
ria) la Palma de Mallorca (Spania), de 
la 18 ianuarie ; Henrique Costa Mecking 
(Brazilia) — Viktor Kercinoi (U.R.S.S.), 
la Augusta (S.U.A.), de Ia 16 ianuarie :

Anatoli Karpov (U.R.S.S.) — Lev Polu- 
gaevski (U.R.S.S.), ia Moscova, de Ia 17 
ianuarie.

In semifinale, învingătorul meciului 
Spasski — Byrne va întîlnl pe ciștigăto- 
rul dintre Karpov și Polugaevski. iar în
vingătorul meciului Petrosian — Portisch 
va Juca împotriva lui Mecking sau Kor- 
cinoL

Semifinalele vor începe ta 20 .aprilie, 
tar finala se va disputa în luna septem-, 
brie Meciul pentru titlul mondial între 
cîștigătorul turneului candidați tor și ac
tualul campion, Robert Fischer, va avea 
loc In anul 1975.
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