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NO! CAMPIONI REPUBLICANI PE ANUL 1973
PENTRU A 7-A OARĂ-FLORIN GHEORGHIU!

TITLURILE LA PISTOL
cadrul carr- 
arrne cu aer 
găzduită de

Z’ooară săniuță, zboară ! Pe derdeluș,

meciului de 
Gheorghiu și

la Păuleni-Ciuc, au început concursurile pentru „Cupa tineretului

APĂRAT CU SUCCES
DAN IUGA SI AU

DOUA HECTARE DE GHEAȚĂ 
PENTRU

Comuna Păuleni-Ciuc, cu satele 
Dernița și Șoimeni, numără 1700 de 
suflete. Comună mică, dar înstărită, 
cu oameni harnici, buni gospodari și, 
mai ales, plini de ambiții. Pe ce ne 
întemeiem afirmațiile ? Bineînțeles, pe 
fapte și spre convingere vi le impăr- 

. tășim pe cele legate direct de obiectul 
preocupărilor noastre, de sport.

In tot județul Harghita există doar 
două bazine de înot în care se pot 
organiza și competiții. Unul la Topli- 
ța iar cel de al doilea... Ei bine el nu 
se găsește nici la Miercurea Ciuc sau 
Gheorghieni, cum s-ar putea crede, ci 
la... Păuleni. L-au construit oamenii 
anul acesta, prin muncă patriotică, 
după proiectul unui bazin olimpic. Și 
cum bazin fără cabine nu se poate, 
vrednicii săteni le-au amenajat, dar 
nu una, două, ci 10. Ca să ajungă !

Dar să vă relatăm și cîteva din 
„isprăvile" sportive mai recente ale 
celor din Păuleni. Pe la începutul lu
nii decembrie a apărut regulamentul 
competiției cu caracter republican 
„Cupa tineretului". Despre această 
c 'mpetiție, Adolf Antal, profesor de

matematică, dar și de educație fizică 
la Școala generală, auzise cite ceva. 
Acum, cu amănuntele din ziar era 
complet edificat.

„Competiția ni se potrivește nouă, 
celor de la sate, ca o mănușă — ne 
spune profesorul de matematică. 
Schiul, săniușul. patinajul sînt sportu
rile noastre preferate. Aici, in comu
nă, unde întorci capul vezi numai 
derdelușuri, iar colo, lingă ștrand am 
inundat pajiștea și avem un patinoar 
natural care se întinde pe mai bine 
de două hectare. Schiuri nu ne lip
sesc. Școala are 60. proprietatea ei și 
mai sini și schiurile personale. Pa
tine la fel, iar săniuțe... să-mi numeas
că cineva nn singur copil din comună 
care n-ar avea sanie și îi dau orice. 
Sporturile din „Cupa tineretului" au 
deci acoperirea materială în proporție 
de sută la sută. Cit privește compe
tițiile, acestea nu ne pun probleme. 
Ce a fost de rezolvat, s-a rezolvat".

Și, intr-adevăr, din discuțiile pur
tate cu Francisc Marton, directorul 
Școlii generale din Păuleni, cu alte 
cadre didactice și chiar cu cițiva din-

tre elevii școlii am aflat lucruri in
teresante.

Pentru cronometraj, la competițiile 
de patinaj, in lipsa ceasurilor speciale 
s-a recurs la cele obișnuite, cu se
cundar central. Și totul a mers. Și 
merge bine ! Ruleta, pentru măsura
rea și marcarea distanțelor la probele 
de patinaj a oferit-o, cu toată plăce
rea, conducerea C.A.P.-ului. Pentru 
concursurile de patinaj, schi și săni
uțe au fost solicitați drept arbitri și 
au răspuns fără să ezite Suzana Gali, 
profesoară de fizico-chimice, Maria 
Gabor — biologie, Magdalena Toth — 
română și Francisc Marton, directorul 
școlii. /.

în ziua vizitei noastre la Păuleni, 
mai precis joi după-amiază, i-am în- 
tîlnit pe toți cei amintiți mai sus la 
datorie, în postura de arbitri. Am a- 
sistat la concursuri de schi, sâniuș 
și patinaj viteză, competiții la care, 
deși nu se intreceau 
nanță, totul decurgea 
semnul marii pasiuni.

nume de rezo- 
captivant, sub

Gheorghe
Text si foto :
ȘTEFÂNESCU

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUQAȚIE FIZICA Șl SPORT

Duminică 23 decembrie 1973

ANIȘOARA MATEI SI
5 1

Proba de pistol, din 
pionatelor țtaționale la 
comprimat, competiție 
sala sporturilor Victoria din Plo
iești, s-a încheiat, la individual, 
eu rezultate scontate, marii favo- 
riți cîștigînd titlurile puse în joc. 
Atît la seniori, cit și la juniori, 
primii clasați au dominat întrece
rile, în final revenindu-le victoria 
de o manieră destul de categorică. 
Dan Iuga, la seniori și Anișoara 
Matei, la senioare, și-au apărat cu 
brio titlujile dc campioni ai țării.

Și acum, pe scurt, despre noii 
campioni la pistol (despre echipe, 
în numărul viitor al ziarului nos
tru): Dan luga a început concursul 
cu multă siguranță, punctînd din 
primele 10 lovituri 97, apoi a scă
zut cu un punct în următoarea de
cadă pentru ca în cea de a treia să 
obțină un total absolut de 100. 
în ultima decadă a cedat 
cizie totalizînd 93 p și 
general de 386 p. Ia două 
recordul național. Bine 
comportat și C. Feciorescu, care cu 
381 p, un rezultat valoros, a oSu- 
pat locul secund. La senioare, „due
lul" dintre Anișoara Matei și Ana 
Duțu s-a încheiat în favoarea pri
mei concurente, care a fost mai 
calmă și a realizat cu trei puncte

din ...pre- 
un total 

puncte de 
s-a mai

T. RABȘAN

(Continuare în pag. a 4-a)

MUNCA DE EDUCAȚIE CU SPORTIVI!

Anișoara Matei (Dinamo) multi
pla campioană a țării la pistol cu 
aer comprimat

Ultima partidă a 
baraj dintre Florin 
Victor Ciocâltea, pentru desemna
rea campionului de șah al țării, 
desfășurată aseară, a luat sfîrșit 
cu un rezultat de egalitate. S-a 
jucat din nou o siciliana Sozin 
(Ciocâltea cu albele) ieșită — însă 
— din canoanele clasice. Rocade
le inverse promiteau o luptă tă
ioasă și agitată, impresia pe care 
părea s-o confirme sacrificiul de 
piesă oferit de Ciocâltea încă din 
deschidere. Dar, marele maestru 
a știut să evite abil norii furtu
nii combinative care se adunaseră 
pe tablă, găsind mutările cele mai 
eficiente de simplificare. După 3 
ora de joc a fost consemnată re
miza, într-o poziție foarte tăioasă 
dar (probabil) egală.

Și, astfel, încheiat cu scorul de 
2—2 (patru remize) meciul dă cîș- 
tig de cauză lui FLORIN GHEOR
GHIU, care devine campion pen
tru a 7-a oară. El a avut în tur
neul final al campionatului un 
punctaj Sonneborn-Berger superior 
celui al lui Victor Ciocâltea. Dar,

dueiul direct dintre cei doi lideri 
ai eșichierului românesc rămîne, 
în continuare, deschis. (V. CH).

TURNEUL DIVIZIONAR MASCULIN DE BASCHET

PRIMA SURPRIZĂ: l.E.F.S. - „U“ CLUJ 95-69!

O SARCINĂ PERMANENTĂ, MEREU ACTUALĂ!
I

vire la îmbunătățirea 
vitățli Ideologice, ridicarea 
veiului general al 
rii ' șl la educația 
tă a maselor, pentru

n expunerea ținută la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 3—5 
noiembrie, prezentînd amplul 
program al partidului cu pri- 

la îmbunătățirea acti- 
ni- 

cunoaște- 
socialis- 
așezarea 

relațiilor din societatea noastră pe 
baza principiilor eticii și echității 
socialiste și comuniste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta Că 
„în noile condiții de dezvoltare a 
țării noastre, activitatea ideologl- 
co-cducativă devine o puternică 
forță, formarea omului nou, cu o 
înaltă conștiință socialistă, cu un 
larg orizont de cultură, reprezintă 
un factor de prim ordin în în
treaga activitate de transformare 
revoluționară a societății, de edi
ficare a socialismului și comunis
mului'4.

Adînca analiză științifică, mar
xist-leninistă, pe care secretarul 
general al partidului a făcut-o a- 
c-estui fenomen obiectiv, în condi
țiile actualei etape de dezvoltare 
a țării noastre și a uriașelor 
schimbări survenite în lumea con
temporană, dezbaterile din cadrul 
Plenarei au arătat necesitatea 
concentrării tuturor eforturilor 
pentru ridicarea necontenită, pe 
trepte calitative superioare, a mun
cii de educație a maselor, în toat* 
formele și modalitățile acestei ac
tivități.

Printre ele și nu pe ultimul loc, 
se află mișcarea sportivă care 
are. din acest punct de vedere, 
mari disponibilități și vaste re
surse, încă insuficient folosite.

Numeroasele analize și investi
gații efectuate la nivelul diferite
lor verigi ale organizației noastre 
sportive au arătat că deși în pri
vința muncii educative cu masele 
de sportivi s-au făcut unele pro
grese, ele sînt — totuși. — în 
urma necesităților. Intr-adevăr, 
virtuțile unanim recunoscute ale 
educației fizice și sportului nu au 
fost pretutindeni integral puse în 
valoare. Se întâlnesc, din păcate 
destul de des. în rlndurile mem
brilor cluburilor și asociațiilor 
snortixre manifestări care contra
vin normelor eticii șl echității, 
abandonuri regretabile de la con
duita cetățenească, ruperea de 
procesul muncii și al învățăturii, 
atitudini reprobabile pe terenurile 
de sport.

Tocmai de aceea. Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie a.c. subliniază cu 
deosebită pregnantă necesitatea 
întăririi muncii de educație cu 
sportivii, diversificării formelor ei, 
creșterea considerabilă a eficienței 
practice a acestei activități.

Pregătindu-ne să încheiem un 
an sportiv rodnic, marcat de pu
ternica efervescentă creatoare de
terminată de apariția importantu
lui document de partid. făcînd 
tradiționalul bilanț, sîntem con
știent! de faptul că activitatea de 
educație cu sportivii trebuie să 
continue să stea în centrul aten
ției. ca o sarcină permanentă, 
mereu actuală. în care nu avem, 
niciodată, dreptul de a ne socoti 
încheiată misiunea !

CREȘTE EFICIENȚA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI DE PARTID
LA CLUBUL BUCUREȘTEAN VOINȚA

că tematica conferințelor include 
atit probleme politice de actuali
tate cit și referitoare la relația 
sport — educație — etică, pe care 
o socotim de cea mai mare însem
nătate".

Am spicuit cîteva dintre subiec
tele discuțiilor ce vor avea loc lu
nar (prima : „Principalele probleme 
actuale ale politicii externe a par
tidului și statului nostru" s-a des
fășurat pe data de 3 decembrie). 
Iată cîteva dintre eie : „Sarcinile ce 
revin sportivilor de performanță în 
lumina documentelor partidului 
nostru ; principiile ce trebuie să 
călăuzească sportivii de performanță 
în activitatea competițională internă 
și internațională", „Valorile morale 
ale socialismului; documentele 
P.C.R. despre necesitatea promo
vării și aplicării în viața sportivi
lor de performanță a principiilor 
și normelor eticii și echității socia
liste", „Patriotismul socialist

Participarea sportivilor fruntași 
Ia învățămîntul de partid s-a do
vedit a fi unul din mijloacele cele 
mai eficiente de însușire a cunoș
tințelor politice, ideologice, științi
fice și culturale, de lărgire a ori
zontului lor intelectual, acțiunea de
venind astfel o formă importantă a 
educației — obiectiv primordial în 
vasta acțiune preconizată de partid 
pentru creșterea unui tineret pu
ternic și sănătos, multilateral dez
voltat spiritual și fizic.

Experiența acumulată în acest 
domeniu a permis ca formele de 
desfășurare a învățămîntului poli
tic cu sportivii să fie considera
bil îmbunătățite, crescînd astfel în 
valoare și eficiență. Un bun exem
plu în acest sens ne furnizează clu
bul bucureștean Voința.

„Am căutat să structurăm astfel 
ciclul de conferințe — ne-a spus în 
cadrul unei recente discuții tova
rășul Puiu Anghel, președintele 
clubului — incit ele să intereseze 
pe toți sportivii și activiștii clubu
lui, să intre cit mai mult în sfera 
lor de preocupări, din viață și de 
pe stadion. Așa se explică faptul

Radu TIMOFTE

TIMIȘOARA, 22 (Prin telefon), 
în ultimele două partide din pri
ma zi a turneului campionatului 
masculin de baschet, care se des
fășoară în sala Olimpia din loca
litate, am urmărit două întîlniri 
de tradiție între echipe cu vechi 
state de serviciu pe prima scenă 
a baschetului nostru, în compo
nența cărora evoluează mulți ju
cători de bună valoare. Iată amă
nunte de la aceste meciuri, pre
cum și de la cele disputate sîm- 
bătă:

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA- 
POLITEHNICA BUCUREȘTI 87— 

Gazdele, cu o formație redu-

PORNIND DE LA
George Milcă, jucătorul nr. 1 al 

rugbyștilor de la Clubul sportiv 
școlar nu mai este căpitanul echi
pei ! Așa a hotărît conducerea clu
bului. L-a înlocuit (încă nu se știe 
cu cine ?) din această calitate pe 
motive disciplinare. La unul din 
meciurile importante din campio
natul de juniori, cel cu Școala spor
tivă 2, George Milcă a fost ireve
rențios față de antrenorul Nicolae 
Vizitiu. Altă dată, în teren, s-a 
angajat într-o încăierare cu un ad
versar. Tocmai el, căpitanul de e- 
chipă care ar trebui să fie un 
exemplu pentru rugbyștii de la 
Clubul sportiv școlar !

Măsura de înlocuire din funcția 
de căpitan a fost asociată cu o 
alta, la fel de gravă, de fapt, o 
propunere a clubului către iedera- 
ție : aceea de scoatere din lotul 
republican de juniori. O propunere 
deocamdată, biroul federal urmînd 
să decidă. Motivul ? Slaba preocu
pare pentru propria-i pregătire

aceleași lipsuri,
Niță, au
de catn-

baza a-

STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

„CAZUL MILCA
sportivă. Pentru 
alți doi jucători, Buga și 
fost suspendați pe o etapă 
pionat.

★
Ce se află, de fapt, la 

cestor sancțiuni ?
Tiberiu

(Continuare în pag. a 3-a)

LUNI, In sala floreasca

Un mare spectacol cultural - sportiv
închinat zilei de 30 Decembrie

Din martie și pînă în de
cembrie, activitatea sportivă de 
masă din Capitală a fost 
minată de seria celor 9 
suri la care au participat 
de mii de concurenți.

iată o imagine de la 
alergare (desfășurată în 
Circului de stat), care a
iat această acțiune de mare an
vergură și de un deosebit suc
ces

do- 
cro- 
zeci

ultima 
parcul 
înche-

• Premii, diplome și distincții pentru laureații

FINALELE „CUPEI SPERANȚELOR' LA SCRIMA crosurilor bucureștene, activiști și asociații sportive

ULTIMELE CÎȘTIGĂTOARE: ECHIPELE 
VIITORUL (FLORETA FETE) Șl STEAUA (SPADĂ)

Echipa Școlii sportive experimen
tale Viitorul București este cîțtl- 
gătoarea „Cupei speranțelor" în 
proba de floretă. Fără Aurora Cri- 
șu, care — accidentată fiind, a ve
nit totuși să-și vadă colegele în 
concurs și să le încurajeze — „3“-ui 
maestrului emerit al sportului Tu
nase Mureșanu a reușit să încheie 
turneul neînvins: 7—2 cu Școala 
sportivă Oradea, apoi același scor 
eu C.S.M. Iași. 6—3 cu C.S. Satu 
Mare și. în derbv-ul competiției, 
5—4 cu Școala sportivă nr i Ultj- 

, mul meci a fost și cel mai intere
sant. datorită echilibrului și aplom
bului cu care toate sportivele au

abordat asalturile. Scorul l-au 
deschis floretistele de la Viitorul, 
după care adversarele lor au egalat 
șl au luat conducerea! Egalate Ia 
4, reprezentantele Școlii sportive 
nr. 1 și-au văzut spulberate șanse
le, deoarece în ultimul asalt — de
cisiv — pe planșă urmau să intre 
Bartoș și Băcioiu. Bartoș a cîștigat 
fără dificultate, la 1, aducînd astfel 
victoria echipei Viitorul, cu 5—4...

Am menționa aici un detaliu

T. RRADEȚEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

fruntașe în activitatea de masă

O festivitate dedicată eroilor ano
nimi ®i stadionului, ai căror nume 
n-a figurat în nici una din tradi
ționalele anchete întreprinse pen
tru desemnarea celor mai populari 
campioni, ni se pare o idee nu nu
mai inedită dar, în același timp, 
semnificativă șl simbolică. Este, 
la urma urmei, un gest de atenție 
față de marea masă a practicanți- 
lor exercițiului fizic, care nu rîv- 
nesc la lauri, ci desfășoară această 
activitate pentru simpla plăcere 
personală, pentru a-și menține neal
terate sănătatea, puterea de munca, 
vioiciunea. Este un omagiu adus 

* fidelității față de sport și mișcare.
Iată de ce nu putem decît să 

salutăm inițiativa Consiliului muni
cipal pentru educație fizică si snort 
de a organiza un spectacol cultu- 
ral-sportiv dedicat participanților 
la marile acțiuni sportive de masă,

în Capitals.desfășurate anul acesta 
care va avea loc luni, de la ora 16, 
in sala Floreasca, sub semnul am
plelor acțiuni consacrate aniver
sării Republicii.

Coruri, recitatori, ansambluri de 
gimnastică modernă, de dansuri 
populare și muzică ușoară, în pre
zentarea popularului actor (Si pa
sionat sportiv) Ciupi Rădulescu, vor 
susține partea artistică a pro
gramului.

Totodată, participanții la cel puțin 
cinci din cele nouă crosuri bucureș
tene organizate în acest an, 
primi — prin tragere la sorți
premiile oferite de C.M.B.E.F.S. Se 
vor acorda diplome și distincții 
activiștilor și asociațiilor cu cele 
mai bune rezultate în activitatea 
de masă. în atragerea cetățenilor la 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului.

vor

ta bilă, au depus serioase eforturi 
pentru a se vedea în postura de în
vingătoare. Studenții bucureșteni, 
sosiți la Timișoara fără antrenor 
și conducători (!) au opus o dîrză 
rezistență, căutînd să limiteze pe 
cît posibil proporțiile scorului. în 
general, a fost o partidă calmă, în 
care arbitrii E. Sarossy și P. Pa
săre s-l 
avută. .
teanu 
Czmor 21. Weber 2, Cîmpeanu 24, 
Gali 3. pentru Universitatea, res
pectiv Szell 22, Krisbai 6, Șerbă- 
nescu 4, Anghel 10, Molin 21, 
Rusu 3.

DINAMO — UNIVERSITATEA 
CLUJ 89—74. Vechea rivalitate 
sportivă a acestor valoroase for
mații a fost pregnantă și în ulti
ma partidă a reuniunii de vineri 
seara. Bucureștenii acuzau din start 
lipsa din formație a lui Novac 
(suspendat), iar adversarii lor mi-

■au 
Au
2,

achitat bine de sarcina 
marcat: Roxin 2. Mun- 
Mănăilă 16. Minius 14,

zau pe o evoluție bunel, care să 
le asigure succesul. începutul con
fruntării nu a dezmințit aceste a- 
firmații și ambele echipe au în
scris coș după coș. nici una ne
reușind să se desprindă. Din min. 
10, Diaconescu a luat cîteva acți
uni pe cont propriu, înscriind de 
fiecare dată spectaculos și drept 
urmare bucureștenii au început în
cet. încet să se detașeze. Cu toa
te acestea, studenții, prin Demian 
și Roman, recuperează numeroase 
mingi și astfel Universitatea reu
șește, la pauză, să se mențină în 
apropierea dinamoviștilor. Repri
za secundă este spectaculoasă, mult 
aplaudată de publicul destul de 
numeros, aflat în sală. în final, 
Dinamo obține o victorie merita-

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

ANUL INTERNATIONAL 1974
PENTRU RUGBY BL NOSTRU
Biroul federal al forului de spe

cialitate a aprobat, 
darul internațional 

rugbyștilor noștri, 
ta este dominat de 
care reprezentativa țării ie va sus
ține în cadrul Campionatului euro
pean F.I.R.A. Prima dintre ele se 
va disputa la 3 martie, la Casablan
ca, în compania echipei naționale 
a Marocului. Dar, de fapt, acesta 
este al doilea meci pe care îl jucăm 
în cadrul importantei competiții eu
ropene, primul fiind considerat cel 
de la Valence (încheiat după cum 
se știe cu scorul de 7—6 în favoarea 
Franței. La 14 aprilie, de data a- 
ceasta acasă, rugbyștii noștri trico
lori vor primi replica primei selec
ționate a Poloniei. în cel de al treilea 
meci contînd pentru campionatul 
european- Ultima partidă în cadrul 
acestei competiții — la 19 mai. 
tot în țara noastră, cu Spania. Pen
tru sezonul de toamnă, au fost ale
se ca adversare ale reprezentativei 
noastre echipele R. F. Germania (în 
octombrie) și Franței (în noiembrie, 
după toate probabilitățile). Speran
țe? „Să ocupăm locul 2, după Fran
ța în Campionatul european F.I.R.A." 
— ne declara antrenorul federal 
Valeriu IRIMESCU.

Și selecționata de 
23 de ani) va susține 
importante în toamna 
în septembrie, ea va 
tradiționalul turneu

recent, calen- 
pe 1974 ai 

Desigur, aces- 
întîlnirile pe

tineret 
cîteva 
anului 
participa la 

„Nisipurile de 
aur", de la Varna. în luna octom
brie, „speranțele" vor întîlni, la 
București sau într-un alt oraș, 
mai întîi Polonia, iar apoi echipa 
similară a Franței. Acest meci va 
avea loc, se pare anual, începînd 
cu 1974.

Anul Internațional al juniorilor

SĂRITORII SIBIENI AU CUCERIT
»>CUPA JUDEȚELOR

(sub 
teste 
1974

va fi dominat de turneul F.I.R.A., 
ce va avea loc la Heidelberg între 

• 10 și 16 aprilie. Și. fără îndoială, 
avem toate motivele să sperăm 
într-o comportare onorabilă, așa 
cum stă bine unor dubli laureat! 
ai acestui turneu.

Nici echipele de club nu au fost 
uitate. Farul Constanța are deja 
perfectat, pentru luna februarie, un 
turneu de patru jocuri în Tara 
Galilor. La 27 aprilie, la Bourges, 
campioana noastră, Steaua, va juca 
cu Selecționata armatei franceze, 
iar în iunie, la București, va susți
ne o partidă ce se anunță intere
santă, cu Selecționata armatei 
sovietice. Dintre formațiile de peste 
hotare care ne vor vizita, reținem 
turneul Selecționatei Universităților 
din California și Standford și al 
unei echipe sovietice, acesta din ur
mă de 3 jocuri, între 10 și 20 
august. Sînt posibile de asemenea 
și alte contacte internaționale ale 
divizionarelor noastre, pentru care 
se duc tratative.

După cum se vede calendarul in
ternațional al rugbyului românesc 
este destul de bogat în întîlniri și 
cuprinde și unele noutăți față de 
plțf ani. El poate deveni tot mal 
cujh'inzător în anii viitori, pe mă
sură ce sportivii noștri vor avea 
o bună comportare.

DEMONSTRAȚII
PENTRU ELEVI

ÎN SALA
DINAMO

Desfășurată în piscina din Cluj, 
în condiții organizatorice remarca
bile, tradiționala competiție de să
rituri în apă „Cupa județelor" s-a 
bucurat de un real succes. între
cerile, în general echilibrate, au 
fost totuși dominate de sportivii 
din Sibiu și Oradea care au cîști 
gat primul Ioc în 9 din cele 12 
probe, restul de 3 revenind repre 
zentanților Capitalei.

Iată primii clasați : TRAMBU
LINA DE 3 M — fetițe : Magda
lena Toth (Crișul Oradea), ju
nioare : Florentina Socol (C. S. 
Școlarul București), senioare : Me
lania Decuseară (Progresul Bucu
rești), băieți: Alexandru Rais

(Crișul), juniori : Gerhard F*- 
bich (Șc. sp. Sibiu), seniori : Ion 
Ganea (C.S.M. Sibiu) ; TRAMBU
LINA DE 1 M — fetițe : Dagmar 
Herbert (Șc. sp. Sibiu), junioare: 
Angela Popescu (Șc. sp. Sibiu), se
nioare : Melania Decuseară, băieți : 

juniori : Gerhard 
Ion Ganea.

Alexandru Raîs,
Fabich, seniori :__  _____

în clasamentul pe echipe selec
ționata județului Sibiu a realizat 
cele mai multe puncte — 4.006.80 
— și a cuterit trofeul. Pe locurile 
următoare : 2. București 3.735,75 p, 
3. Oradea 3.659,50 p, 4. Cluj 
2.918,40 p.

Paul RAD VANI, coresp.

în cadrul acțiunilor organi
zate în această perioadă de 
vacanță a elevilor, luni 24 
decembrie, începînd de la ora 
3,30, în sala Dinamo 
parcul sportiv cu 
me) vor avea loc 
demonstrații de 
volei, 
cu 
buni 
La 
lăudabilă acțiune, inițiată de 
clubul Dinamo și Consiliul 
din sectorul 2 al Organizației 
pionierilor, sînt invitați elevi 
și eleve din întreaga Capita
lă, care vor putea apoi opta 
— în caz că doresc acest lu
cru — să se înscrie în sec
țiile Tînărului Dinamovist.

handbal, 
participarea 

sportivi 
această

(din 
același nu- 
interesante 
lupte, box, 
gimnastică, 
celor mai 

dinamoviști. 
frumoasă și
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ALPINIȘTI ROMANI
IN CAUCAZ

TOVARĂȘUL DIRECTOR JOACĂ RUGBY...
>..$i ne vorbește cu pasiune despre promovarea sportului cu balonul oval în rindurile tineretului 

Dialog cu internaționalul „Agronomiei41 — Cluj, ing. Mircea Rusu
Jn acest an s-au împlinit șase decenii 

de cînd se joacă rugby in România. Ml-a 
amintit acest eveniment directorul școlii 
UMMR din Cluj. Firește, va părea cu
rios cititorului că un director de școală 
profesională memorează o asemenea dată 
din istoria sportului românesc, Insă di
rectorul acesta a fost de multe ori com
ponent al .naționalei" noastre, a purtat 
cu cinste culorile clubului „Crlvlța Ro
șie" și evoluează azi la „Agronomia" 
Cluj, este maestru emerit al sportului și 
animator al jocului cu balonul oval In 
orașul de pe Someș. Numele Iul vâ va 
spune mai multe decît orice prezentare 
In detaliu: ing. Mircea Rusu. Prezentă
rile fiind făcute, va trebui să deșir acum 
firul dialogului.

— Uite, eu nu Înțeleg, Mircea Rusu, 
de ce te-a pasionat tocmai rugby-ul ?

— Se spune că, în general, „cei ce se 
Iau", se iau pentru că se plac. Pentru 
că sint sau iși închipuie că sînt făcuțl 
unul pentru altul. Pentru că simt nevoia 
să trăiască unul cu altul într-o alianță 
perfectă. Evident, nu vreau să jel toate 
aceste vorbe ca pe un eufemism, ci sub 
stricta lor realitate, a unei dragoste uni
ce și pentru o viață.

— Cînd, adică la ce vlrstă, ai început 
să practici acest sport al bărbăției 7

— Am început să-l joc, în prima fază 
Imaginar, din clipa cînd l-am văzut, în 
mai 1953, cînd arn asistat la primul meci. 
România juca cu Italia, pe Stadionul Re
publicii. Probabil a fost un meci „de
monstrativ" pentru mine, un meci de 
„propagandă". Un an mal tîrzlu, ml-a 
fost prezentată mingea ovală pe stadion, 
de către cel mai simpatic antrenor pe 
care l-am cunoscut, Telu Dlamandl. A- 
veam 21 de ani ; deci ml-am găsit tîrziu 
marea dragoste.

— Nu chiar așa de tîrziu, dacă In 
doi ani ai ajuns în lotul național. 
Spune-mi, totuși, care este vîrsta op
timă pentru inițierea în rugby î

— Sînt convins că rugby-ul trebuie 
început din „grădiniță". Mulți vor zîmbl, 
însă, dragostea pentru rugby cere o e- 
ducație specială, o tradiție de familie 
poate. Jocul, cu orice fel de minge, în
cepe ia o vîrstă foarte fragedă. Nu mă 
refer la o specializare ; ea va veni mal 
tîrziu. Educatorul, profesorul, bunul 
simț șl cunoștințele lor hotărăsc de mul
te ori destinele celor ce fac cunoștință 
cu mingea, cu orice minge.

Trei din galeria marilor noștri rugbyști: Mircea Rusu, (la mijloc), Viorel 
Moraru (stingă) ți Radu Demian

— De ce Iți place să numești rug
by-ul, SPORT-VIRTUTE 1

— O, aceasta este o metaforă. Dar. 
poate, pentru că pregătirea rugbystică 
nu exclude practicarea altor sporturi. 
Mal mult chiar, unul rugbyst valoros ii 
sînt necesare și agilitatea gimnastului, 
șl forța halterofilului, și hotărirea bo
xerului, și explozia sprinterului, și tena
citatea alergătorului de cursă lungă, și 
orientarea in teren a hocheistului, fot
balistului sau baschetbalistului. Cînd 
spui rugbyst, spui polisportiv.

— Atunci, care crezi că sînt calită
țile unul rugbyst perfect, Ideal ?

— Nu cunosc un asemenea rugbyst, prin 
urmare, nu știu ce calități l-ar trebui. 
Am spus ce 1 se cere rugbystului, la 
care aș adăuga dragostea totală pentru 
acest sport, cit șt tendința permanentă 
de a vrea mai mult, de a tinde mai sus,

O SEARĂ CU MULTE
DIPLOME SI PREMII...

9

Moment emoționant...
Prin rezultatele obținute, Școala 

sportivă de atletism din Capitală, în
cepe să devină tot mai mult o pepi
nieră de nădejde a atletismului ro
mânesc. La fiecare sfîrșit de an, 
printr-o zi sărbătorească, se face bi
lanțul activității și, bineînțeles, se 
acordă premii celor mai valoroși 
sportivi, care fac cinste școlii.

A cincea festivitate de acest gen 
(școala datează din 1958) a avut loc 
marți seara, în sala de sport a Li
ceului nr. 32. Au participat tineri 
sportivi profesori-antrenori, invitați, 
printre care profesorul Tiberiu Arde
leana, șef de catedră la I.E.F.S., Mi
hai Zaharia, campion național ia să
ritura în lungime, Ion Măccasă, 
membru în Comitetul U.T.C. al sec
torului 1 și Aurel Ihmn, președintele 
Comitetului de părinți.

In cuvîntul de deschidere, tovară
șul profesor Ion Vieru, a evidențiat 
rezultatele bune obținute de elevii 
școlii în diferite concursuri și cam
pionate naționale. Astfel, a fost ară
tat aportul deosebit al sportivilor 
Sofia Mitrică (campioană națională 
de junioare I și II la împingere greu
tate) și Florin Păuncscu (triplu cam
pion național la 80 m, lungime și șla- 1 
fetă) care au adus cele mai mufițe~f 
medalii școlii. Ii urmează Njcnlina 
Iile, Cristina Goșler și Mihai Zară 
care, toți trei, realizînd baremul la 
proba de săritură în înălțime, au de
venit maeștri ai sportului.

Și lista nu s-a oprit aici. Luigi 
Delamarina (campion național juniori 
III la înălțime), Veronica Sigheario 
(campioană națională junioare III la 
disc), Corina Călinescu (campioană 
națională junioare III la 50 m în 
sală) ș. a. sînt alte cîteva nume care, 
prin performanțele lor, ne fac să 
credem că munca antrenorilor L. Pân
dele, Gh. Stănescu, D. Serafim sau 
Elisabeta Angeleseu, pentru șlefuirea 
și perfecționarea elementelor talenta
te, a fost încununată cu succes.

După tradiționala premiere (un nu
măr de 20 sjjbrtivi au primit diplome 
și premii) au luat cuvîntul invitații 
Mihai Zaharia și Tiberiu Ardeleanu, 
care au arătat importanța atletismu
lui, ca prezență olimpică, și munca 
pe care trebuie s-o depună un atlet 
pentru a ajunge pe culmile măies
triei. în încheierea festivității au fost 
proiectate trei filme de scurt metraj, 
cu aspecte de la olimpiadă, într-un 
fel un prilej de cum trebuie să se 
pregătească atleții în vederea îndepli
nirii visului oricărui sportiv : prezen
tă în cea mai importantă competiție 
mondială. Cele mai sincere felicitări 
conducerii Școlii sportive de atletism 
pentru această plăcută seară în care 
atmosfera tinerească s-a simțit din 
plin...

Pavel PEANA

de a atinge, dacă nu perfecțiunea, măcar 
măiestria.

— Cum ar arăta un bilnț al jocuri
lor tale internaționale ?

— Din națională, între 1959 șl 1967, am 
lipsit doar de trei ori (motivat, aș zice: 
accidentări, studii), în total, 25 prezențe 
în națională și peste 80 de jocuri inter- 
cluburi.

— Și clacă ai numi cea mai mare 
satisfacție ca rugbyst ?

— Aș avea o păreTe comună cu foarte 
mulți rugbyști-jucători și rugbyști-susți- 
nători, numind jocul România — Franța 
(11—5), de la București, 5 iulie 1960.

— Te-ar deranja să-ți exprimi o 
opinie despre rugby-ul românesc ?

— De ce ? Îmi place această expresie, 
„rugby-ul românesc4*. Pentru' că afirma
rea noastră în acest sport este legată 
de sufletul nostru mare și de „sufletiști“. 
în decursul timpului — 60 de ani e un 
timp, nu — acest joc minunat a demon
strat că, împotriva tuturor legilor exac
te, cu cît dai mai mult suflet, cu atît 
mai mult îți rămîne. Curba ascendentă 
a rugby-ului nostru a atins o cotă ma
ximă prin 1960. Apoi, mi se pare sau 
Intr-adevăr, a suferit o involuție. De 
ce ? Mi se pare că nu se face destul 
pentru a se crea acea mult discutată 
bază de masă. Nu știu precis, este aici 
o lipsă de potență. de vlagă, de inte
res, de dragoste sau ce ?

— Parcă, totuși, se face cite ceva. 
Gurile „rele“ spun că ai introdus în 
școala pe care o conduci rugby-ui, 
ca sport obligatoriu, că ai echipă 
în fiecare clasă, că. ..

— Ar fi o acțiune spontană, temerară. 
Și... dar să ne oprim aici. Sper că se 
va vorbi curînd, pe merit, despre rug- 
bjr-ul clujean, însă, nu cu o floare, care 
poate doar anunța primăvara.

— Dar ce crezi că ar trebui între
prins, pe plan mai larg ?

— Nil este căderea mea să dau repere 
și n-aș vrea să intru în atribuțiile altora, 
în primul rînd, aș interzice evoluția e- 
chipelor „A44 fără ca acesttea să prezinte 
într-o competiție organizată o echipă 
de juniori. Juniorii sint problema cheie 
a rugby-ului românesc. Un exemplu : 
în 1953, juniorii de la „U“ Cluj erau 
în turneul final ; în următorii ani. „U" 
era o echipă redutabilă (după 8 etape 
în campionatul 1969 evolua neînvinsă), 
„spaima4* oricărei echipe bucureștene 
care venea Ia Cluj. în al doilea rînd, 
remarc problema terenurilor, pe care 
mi-e teamă s-o abordez. Totuși, un alt 
exemplu : în 1972, s-a organizat o com
petiție zonală a echipelor de rugby 
din școli profesionale c.f. După multe 
„tratative**, clubul „U“ ne-a „îngăduit" 
să jucăm pe terenul de zgură. Cînd 
le-am spus că rugby-ul nu se joacă pe 
zgură, am fost anunțat că despre tere
nul cu iarbă „nici nu poate fi vorba 
deoarece rugby-ul nenorocește gazonul41. 
Și mi-am adus aminte că gazonul din 
Parcul Copilului din București este de-o 
calitate excelentă și suportă rugby-ul.

— Care sînt gîndurile „Agronomiei 
In divizia ,,A“ ?

— Să nu judecăm după clasament, ju
cătorii au luptat pentru revenire în „A‘* 
și luptă să se mențină. Dorința noastră 
este să ajungem în primul eșalon, nu 
contînd pe echipe mai slabe, ci ridi- 
cîndu-ne valoarea. _

— Cît vei mai juca, Mircea Rusu .
— Deși întrebarea pare dificilă. răs

punsul e simplu : nu știu 1 Șj nici nu 
vreau să știu...

Ion ARCAȘ

JUBILEU
1 500 de meciuri arbitrate !
Ținînd o riguroasă evidență, ar

bitrul Dumitru Șerbănoiu, care n-a 
renunțat la această activitate nici 
acum, cînd a împlinit 51 de. ani, 
a constatat că a ajuns la cel de-al 
1 500-lea meci pe care l-a condus 
de-a lungul a 25 de ani.

în tinerețe, a condus și partide 
ale divizionarelor A. Acum, are de-a 
face cu echipe mai modeste, dar cu 
ambiții poate și mai mari, care îi 
dau destul de furcă. Dar Dumitru 
Șerbănoiu nu vrea să renunțe, gîn- 
dindu-se poate la vorba: „rău cu 
rău, dar mai rău fără rău".

un gol. Poate că, data viitoare, mingea 
va ricoșa în poarta adversă !

N. DANIELEANU, BUCUREȘTI. Da, da: 
la handbal, portarul n-are voie să depă
șească linia de centru. Deci, el nu poate 
executa o lovitură de la 7 metri in poarta 
adversă. Acesta a fost și unul din mo

GEORGE IORDAN, MIHA1EȘTII DE
JOS. Vă mulțumesc pentru urări. îmi 
pare rău că nu vă pot oferi ocazia de 
a-mi mulțumi și dv. pentru publicarea 
epigramei trimise. Mai încercați. Sau mai 
bine, nu !

MIRCEA POPESCU, CONSTANȚA. Sa
vuros, catrenul dv., pornind de la penuria de energie electrică din S.U.A., care,

după cum au anunțat ziarele, va afecta 
șl programele N.A.S.A. :

Criza ce s-a declanșat
Peste tot, în mod subit.
Constatăm c-a afectat
§i... «racheta4* lui Stan Smith t

NICULAE MUNTEANU, MOTRU. „Sînt 
convins că la sfîrșitul campionatului, or
dinea va fi următoarea : 1. Universitatea 
Craiova, 2. F.C. Argeș, 3. Dinamo. Aș
tept răspunsul dv.“. Al meu ? Așteptați 
răspunsul din partea echipelor respective 
și a... celorlalte.

DUMITRU LUPU, COMUNA PRIPO
NEȘTI. în general, nu mai avem nu
mere vechi ale ziarului, și cu atît mai 
puțin din... 1961. Cu prilejul unei vizite 
la București, vă voi oferi posibilitatea 
de a consulta colecția ziarului nostru.

E. Z. TIMIȘOARA. Prietenul dv. a spus 
că... nu se poate. Și, totuși se poate : 
Pîrcălab este frate dinspre tată, cu an
trenorul Niculae (Coco) Dumitrescu.

GABRIEL TOMA, CONSTANȚA. Am 
descoperit și noi greșelile respective. Daț» 
prea tîrziu, din păcate. Vă mulțumim 
pentru sesizare și pentru atenția cu care 
citiți ziarul nostru. Vă promitem și noi 
o atenție sporită I

PETRE ARPAD, BUCUREȘTI. „Dacă 
un jucător șutează In arbitru și din a- 
cesta mingea ricoșează în plasă, este gol? 
întreb, fiindcă la un meci de fotbal 
înter-cartiere, arbitrul, profesor de edu
cație fizică la Liceul „Gheorghe Lazăr", 
a acordat un gol înscris în aceste condi- 
țiuni, și echipa noastră a pierdut cu 
1—0". Nici n-ar fl putut proceda altfel, 
arbitrul, conform regulamentului, „făcînd 
parte din joc“. Oricum, el vă datorează

tivele pentru care Răducanu s-a apucat, 
de fotbal, și nu de handbal. Ca arbitru, 
ați adus o precizare binevenită pentru 
amatorii de handbal. Vă mulțumim

TONY BOLD, CRAIOVA. 1. „în proble
ma „cartonașelor galbene". O echipă a 
primit un avertisment colectiv. Dacă 
aceeași echipă, în același meci, primește 
un al doilea avertisment colectiv, ce se 
Intîmplă cu ea în nici un caz, nu 
este eliminată de pe teren ! De altfel, 
avertismentul colectiv este o măsură NE- 
REGULAMENTARA, pe care unii arbitri 
au folosit-o fără drept. Avertismentul 
este o sancțiune INDIVIDUALA. 2. „Dacă 
într-un meci de box pentru titlul mon
dial, ambii pugiliști își aplică unul altuia 
un croșeu puternic, în urma căruia cad 
la podea amindoi și nu se pot ridica 
pini La zece. Ce decizie se va da ?". Este

Excelent pe planul performanțelor 
interne ale alpiniștllor noștri, anul 
1973 a fost marcat șl de o premier* 
Insolită — prima participare româ
nească la o ascensiune In Caucaz, 
între 24 august ți 8 septembrie. Ac
țiunea, organizată din inițiativa unul 
grup de alpiniști din București, a ur
mărit efectuarea cîtorva trasee din 
zona Ușba-Șelda din Caucazul Cen
tral, cunoașterea caracteristicilor as
censiunilor pe gheață, verificarea în 
ture lungi cu caracter expediționar a 
unor materiale tehnice și a unor 
echipamente (realizate în țară, chiar 
de către participanți !).

Despre întimplările, reușitele, învă
țămintele a două săptămîni în mun
ții Caucaz, se pot scrie multe. Ne li
mităm însă la o prezentare succintă 
a activității zilnice, a dificultăților 
intîmpinate de echipa formată din 
Sanda Titirici (I.P.G.G.), Taina Du
țescu și Emil Coliban (Sănătatea), 
Ion Zimcenco (Grivița Roșie).

Ziua I : Aeroportul Vnukovo din 
Moscova. Rucsacii cu materiale, echi
pament și alimente 
162 kg. După 
neralnîi Vodî

eventuală ninsoare făclnd imposibilă 
retragerea. La prins, ajung la cortul 
din Platoul Ușbei. Obosiți', vor r*- 
mlne aici peste noapte.

Ziua • Xl-a ; Vremea continuă că 
fia nesigură. Coboară cu grijă ți se 
opresc la bivuacuri eșteptind Îndrep
tarea vremii, cu gindul de a urca ți 
in Șelda.

Zîua a XH-a : Șansele de a mai 
efectua ceva scad. întreprind o ușoară 
ascensiune pe vf. Vulei (3960 m) unde 
vor urca la liber ultima porțiune a 
traseului. Ion cade într-o crevasă 
reamintindu-le că și pe porțiuni plate 
trebuie .........
rare.

utilizată coarda pentru asigu-

a XlII-a : Coboară la bivua- 
Aristov unde înnoptează.
a XlV-a : Vremea rămîne în-

Ziua
cui lui

Ziua
chisă. Pe ploaie coboară la baza Șelda 
unde sînt primiți cu mult 
și bucurie (de nouă zile 
nici o știre despre ei).

entuziasm 
nu aveau

masă 
unde

cîntăresc laolaltă 
aterizează la Mi- 
innoptează.

80
stațiune turistică

2 km de urcuș, pînă
Ziua a Il-a 

spre Terskol, 
Caucaz. Apoi, 
la baza Șelda, complex de instruire 
alpină a cluburilor unionale Spartak. 
Sint primiți cu amabilitate și găzduiți 
în tabără.

km cu autobuzul 
în

Ziua a IlI-a : Urcă cu toții pe Va
lea Șeldei, atingînd morena ghețaru
lui după patru ore de mers. Montează 
un prim cort la „bivuacul" lui Aris
tov (un loc plat de ghețar), ce va fi 
prima bază de 
în turele ce le

alimente și materiale 
vor întreprinde.

Ziua a 
în tabăra 
la ora 5 
Caucaz (4062 m). tură da două zile 
cotată la gradul 2B. Ei urmează valea 
Șeldei apoi, din ghețarul Caucaz, 
înființează pe, fața nordică, ocolind 
„Jandarmul de Sus“. Eveniment. Pe 
un culoar destul de îngust se 
prinde un bloc masiv. Coarda le 
tăiată. Pierd și un aparat foto 
acum înainte vor fi deosebit 
atenți la rocile instabile I). La orele 
17 ating virful după cîteva pasaje de 
gheață 
mă, în 
dică. '

IV-a : 
Șelda. 
dimineața

Taina și Emil rămîn 
Sanda și Ion pornesc 

ca să urce vf.

des- 
este 
(de 
de

dură. înnoptează pe o platfor- 
sacii de dormit, pe fața su-

a V-a : Sanda și Ion revin di-Ziua
mineața în creasta principală, găsind 
o variantă mai ușoară de coborîre. 
După masă ajung la tabăra Șelda. 
Intre timp, Taina și Emil efectuează 
un nou transport spre bivuacul lui 
Aristov.

Ziua a Vl-a : Taina și Emil pleacă 
dimineață și urcă pe ghețarul Șelda 
pină la bivuacuri (8—9 ore). Sanda și 
Ion se odihnesc și abia Ia prinz plea
că și ei, urcind pînă Ia baza lui 
Aristov.

Ziua a VII-a : Taina și Emil conti
nuă urcarea pe ghețarul Șelda. Trec 
de una din cele mai periculoase por
țiuni ale traseului — Marea cădere 
de gheață Usbinski — care are prin
tre altele și o crevasă de 40 de metri 
adîncime. Tehnică pură de gheață. 
Impresionant dar și foarte periculos. 
La capătul a 8 ore ating 
Ușbci. Sanda și Ion urcă șl 
la bivuacurile amintite.

Platoul 
ei pină

Emil seZiua a VIII-a : Taina si 
odihnesc în cort. Sanda, și Ion urcă 
marea cădere de gheață, reîntîlnind 
prima echipă pe platoul Ușbei. Se 
înaintează greu, gheața fiind foarte 
dură. Sînt cu toții adăpostiți în cor
tul izoterm ce nu depășește 2,5 kg.

Ziua a IX-a : Plecare tîrzie (8 di
mineața) spre vf. Ușba de Nord
(4694 m). pe creasta NV (tură de
gradul 4B). Urcă pe Umărul Ușbei 
(4300 m), apoi pe o față de zăpadă 
crevasată pînă la o zonă pietroasă — 
stîncile lui Nastenkov. Urcarea devi
ne foarte dificilă. Sapă trepte pe o 
față lungă de zăpadă și gheață ; 300 
metri ; 55—60 de grade înclinație.
Urmează o creastă aeriană și la orele 
18 sînt pe vîrf. Vremea se stricase 
între timp. Bate vîntul. E frig și ful- 
guiește. Situația devine dramatică, 
întunericul îi prinde î-n râpele. La 
ora 21 reușesc să atingă partea supe
rioară a stîncilor lui Nastenkov. Aici 
vor petrece o noapte chinuită pe o 
platformă 
toane.

înclinație.

îngustă, asigurați in pi-

de VanoZiua a XV-a : însoțiți
Lapșenko, instructor de alpinism și 
membru al Salvamontului taberei fac 
o plimbare pe valea Baksanului, apoi 
urcă -la Ceghet, importantă zonă de 
schi.

Ziua a XVI-a : Gazdele le prezintă 
complexul, materialele didactice, pro
gramul de pregătire, echipamentul 
specific escaladelor în gheață. Schimb 
de opinii în care alpinșitii români 
află numeroase lucruri despre turele 
de altitudine. Se discută posibilitatea 
unor schimburi reciproce între alpi- 
niștii sovietici și cei români.

Zîua a XVH-a :
pleacă 
ralnîi 
peste 
coborî 
lui alpinist gruzin Mihail Herghiani) 
revenind spre casă după un itinerar 
turstic ce a cuprins Batumi, Suhumi 
ți Soci.

Ziua a
toamnă.

X-a : Veritabilă zi de 
Se grăbesc să coboare, o

Taina și Emil 
din Terskol direct spre Mine- 

Vodî. Sanda ți Ion trecind 
trecătoarea Donguz-Orun vor 
în Svanetia (patria cunoscutu-

Ing. Iosif GHEȚIE

DE VORBA CU

Omul din fața mea este Paul 
Tomiță, bărbat de 60 de ani îm
pliniți, „singurul profesor de golf 
din estul Europei", cum îi place să 
se laude. Afară e iarnă — prin 
geamul „Country Club-ului Bă- 
neasa" se desenează un peisaj în
ghețat de zăpadă — dar înăuntru 
e cald și bine, iar Paul Tomiță 
pare un povestitor înnăscut.

„In 1969, cînd am participat la 
Campionatele internaționale de golf 
ale Angliei, sau „British Open", 
cum li se mai spune, se desfășura 
cea de a 109-a ediție. Și, atunci 
a fost pentru prima oară cînd s-a 
ridicat un steag românesc, intre 
pavilioanele a peste 50 de țări parti
cipante. Același lucru s-a întîmplat 
și acum cîțiva ani, la întrecerile 
„Cupei Mondiale".

Trebuie să mărturisim aici citi
torului acestor rînduri că reporta
jul de față a fost inspirat tocmai 
de o lapidară știre de ziar, care a- 
nunța prezența a doi sportivi ro
mâni la concursul „Cupei Mondiale 
’73“ la golf, desfășurată în miea 
localitate spaniolă Marbella, în a- 
propriere de Malaga. A fost al

REÎNTÎLNIRE iNTRE

VETERANII

RINGULUI

vorba de un dublu K.O. Va fl proclamat 
învingător, boxerul care avea un cit de 
mie avantaj la puncte, in acel moment.

FINETA NICOLA, COMUNA GRE
CEȘTI. „Mă bucură nespus faptul că nt 
se dă voie șl nouă, fetelor, să jucăm 
fotbal. Cindva, poate că se va organiza 
șl un campionat mondial de fotbal fe
minin (n.n. Realitatea a depășit aștep
tările dv. ; s-a șl organizat un asemenea 
campionat. Păcat că n-am participat Și 
noi. Poate că am fi avat mai mult noroc 
cu fetele decît cu băieții !). Dar, înainte 
de toate, vreau să știți că sint olteancă 
și că inima mea bate, alături de alte mii 
și mii de inimi pentru Universitatea Cra
iova și aș fi cea mai fericită fată de pe

Zitele trecute, Dumitru Teică, unul 
dintre principalii pionieri al boxului ro
mânesc, a împlinit vîrsta de 73 de anL 
Ca de obicei, familia a organizat cu a- 
cest prilej o mică festivitate în cinstea 
sărbătoritului.

Dar, tocmai cînd se Închinau primele 
pahare eu vin, fostul campion național 
a fost surprins de vizita unul grup for
mat din cițiva dintre primii praeticanți 
al „nobilei arte", între care Titi Dîrlău, 
Constantin Vilsan, Eugen Lărgeanu, 
„Jtm" Călinescu, Constantin Nour, Gbeor- 
ghe Axioti.

Surpriza vizitei lnoplnante a fost orga
nizată de arbitrul Puiu Dumitrescu care 
a vrut să-1 reunească Pe particlpanții la 
primul campionat de box al României, 
organizat exact acum o jumătate de 
secol.

pămînt, dacă va deveni campioană". Fe
ricirea dv. depinde, deci, de șutul lui 
Bălan sau -al iui Oblemerico. Universita
tea Craiova era gata să vă iacă fericită 
și tn campionatul trecut. Dar. vorba cin- 
tecului : „La un pas de fericire, m-a 
oprit o șovăire". Presupun, insă, că. între 
timp, oltenii dv. au învățat alt cintec 1

Ilustrații : N, CLAUDIU

Coboară pe ghețarul Ujbinski, printre pereți fantastici de zăpezi încre
menite, Taina Duțescu, Sanda Titirici și Ion Zimcenco, fotografiați de cel 

de al 4-lea membru al grupului; EnjU Coliban

PARTICIPANT LA C.M. DE GOLF• a«

• Acasă la... „singurul profesor de golf din estul

Europei“ • Steagul românesc, ridicat la Melbourne,

Londra, Singapore

iar Paul Tomiță

sau Buenos Aires, flutura mindru.

participă

care Paulșaselea an consecutiv la 
Tomiță și mai tînărul său coechi
pier (și elev) Dumitru Munteanu 
luau parte. în lipsa unei federații 
de specialitate afiliate la forul mon
dial suprem (singura țară cu fe
derație afiliată, dintre țările socia
liste, este Cehoslovacia, în care sînt 
înregistrați mai mult de 8 000 de 
jucători amatori), participarea e- 
chipei române — la întrecerile 
„Cupei Mondiale0 nu pot lua parte 
decît echipe, formate din doi con- 
curenți — este posibilă numai da
torită faptului că Paul Tomiță este 
membru al Asociației internațio
nale 
fiind 
mai 
golf, 
miță 
și Buenos Aires, în Florida, la Mel
bourne, și, în acest an, în Spania, 
fără să cheltuiască nici un ban 
pentru asta. Este pur și simplu in
vitat, plătindu-i-se drumul, hote
lul. cazarea, într-un cuvînt tot, 
„Cupa Mondială" este un concurs 
de prestigiu, la care participă cei 
mai buni jucători de golf din lu
mea largă. Dacă în 1953, la' înfiin-

a profesorilor de golf (I.G.A.), 
invitat de fiecare dată la cea 
mare competiție mondială de 
Incepînd din 1953, Paul To- 
joaca în Italia, la Singapore

CĂRȚI NOI ÎN

FOTBALUL CU
O adevărată... avalanșă de aprecieri 

laudative, aparținînd unor personalități 
bine cunoscute în lumea fotbalului (sir 
Stanley Rous — președintele F.I.F.A., 
dr. Helmuth Kăser — secretar general 
al F.I.F.A., prof. dr. Mihajlo Andrejevic 
— președintele Comisiei de arbitri a 

vicepreședinte 
noua lucrare.

F.I.F.A.. Sandor Bares 
al U.E.F.A.) prefațează 
despre „Sportul nr. 1". a publicistului 
maghiar Somos Istvan,
1 000 de fețe", apărută recent in Editura 
Stadion.

Este o carte care se cere mai puțin 
„povestită" și mal mult. .. citită, deoa
rece in paginile ei întilnim o galerie 
de personaje și o suită de întimplări 
aproape sau deloc cunoscute publicului 
Larg, iubitor al acestei discipline. De la 
arbitri — W.H.E. Evans, Friedrich Sei
pelt, Leo Hom. Fierre Schwlnte, Juan 
Gardeazabal. Diego de Leo, Concetto 
Lo Hallo, Kurt Tschenscher, Istvan Zsolt 
(„A deveni arbitru este destul de ușor. 
A fi arbitru însă este mai greu") — la 
„finalele campionatelor mondiale" și de 
la „copiii teribili" la „viitorul fotbalului", 
iată doar cîteva din cele 1 000 de fațete 
ale acestei discipline prezente in cartea 
iul Somos Istvan.

Scrisă într-un ritm alert, presărată cu 
numeroase „artificii" ce vor face plă
cerea cititorului în dupâ-amiezele fără 
meci, altfel pasionat suporter („Nume
roșii ani de experiență — în afara fap
tului că ne-au încărunțit părul — r.e-au 
dus, încetul cu încetul, ia constatarea că 
la unele meciuri mai plăcut este să pri
vești și să observi publicul decît jocul

„Fotbalul cu

ca invitat de onoare !

tarea 
gistra 
în anul acesta și-au anunțat pre
zența 50 de echipe naționale, din
tre
(au lipsit jucătorii

sa, Cupa Mondială nu înre- 
participarea decît a 7 țări,

care au participat numai 43 
cehoslovaci !).

— Cum este privită. Paul Tomiță, 
prezența dv. la cel mai mare con-7curs anual de golf

— Cu o oarecare 
dar și eu interes, 
trebuit să fac față unor invitații 
la televiziune, am dat interviuri 
pentru ziare din Australia, S.U.A. 
sau Anglia, mi s-au cerut consul
tații în cele mai diferite probleme 
legate de organizarea concursurilor 
de golf. O cunoscută revistă ame
ricană de specialitate, titra deasu
pra interviului acordat de mine, 
nu demult : „Paul Tomiță, un ro
mân care are stil, chiar dacă nu 
întrece prea mulți concurenți"... în 
privința părții competitive, aici este 
altă poveste : asta este șansa noas
tră, a profesorilor, pierdem — în 
lipsa concursurilor mai dese — așa- 
numilul simț ai distanței. Dar, după 
cum ați văzut, mina famine..."

curiozitate, cred, 
Nu o dată am

■s

EDITURA STADION

1000 DE FEȚE )

SOMOS
in sine") — volumul pe care am încercat 
să-1 prezentăm In rindurile de față

«or-. V

I
0 
FETE

cunoaște, sîntem siguri, un binemeritat 
succes.

Să mai adăugăm, tn încheiere, pre
zența nu lipsită de înțeles, a unul bogat •• 
capitol de Ilustrații.

•) Somos Istvan, Fotbalul cu 1009 de 
fețe, Editura Stadion, 1973, 269 pag.,
12,50 lei.

5 VOLUME DIN 5 DOMENII

în afara lucrării prezentate tn rindu
rile de mai sus, Editura Stadion a lan
sat în librării încă cinci volume, din 
tot atitea domenii ale educației fizice 
și sportului. Pentru a veni în sprijinul 
specialiștilor care lucrează cu tinerii at.- 
leți, un larg colectiv, coordonat de conf. 
univ. Titus Tatu, a redactat lucrarea 
„Atletism" (260 pag.. 6,50 lei), un veri
tabil îndrumar vizînd diferitele aspecte 
ale muncii cu juniorii.

Bibliografia sportivă este completată 
cu traducerea din limba rusă a lucrării 
„Biomecanica" de D. Donskoi <333 pag., 
11 lei), care se referă ia problemele de 
biomecanica aplicată la- domeniul educa
ției fizice și sportului. Alimentația ra
țională a sportivului condiționează reali
zarea performanțelor, cît și restabilirea 
rapidă a organismului după efort — iată 
domeniul abordat de dr. C. Alexandres- 
cu în „Alimentația sportivului" led. a 
Il-a revăzută și completată, 199 pag., 
6.50 lei), tn sfîrșit. două lucrări de mat 
mică întindere, dar nu lipsite de inte
res : „Doriți să vă fortificați" de Gincta 
Stoenescu și Nicolae Vieru (161 pag.. « 
Iei) și Regulamentul jocului de tenis (68 
pag. 2,75 lei), încheie șirul aparițiilor 
din ultima vreme în Editura Stadion,
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MUNCA DE EDUCAȚIE CU SPORTIVII
IA ORA REMUȘC ARILOR...

Mai întîi, o scurtă prezentare: 
Dan Popescu este — după Irimi- 
ciuc, coleg de club la Politehnica 
Iași, ambii elevi ai maestrului Ni- 
colae Pufnei — cel mal bun pro
dus al tinerei generații de sabreri 
români. Și totuși, această autentică 
valoare din familia mușchetarilor a 
stat — din iulie și pînă acum — 
într-un complet anonimat compeli- 
țional, suspendat fiind de către fe
derație pentru absența nemotivată 
de la pregătirile în vederea Uni
versiadei de la Moscova...

★
— Ce a însemnat, pentru un sa- 

brer care se dorea situat între frun
tași, această lungă perioadă de tre
cere pe... banca rezervelor ?

Dan Popescu, radical transformat 
din iulie și- pînă astăzi, n-a mai 
răspuns cu spontaneitatea-i cunos
cută. A reflectat îndelung înainte 
de a da răspunsul :

— Zile, de-a dreptul chinuitoare. 
O mărturisesc cu toată sinceritatea.

PORNIND DE LA „CAZUL MILCĂ''...
(Urmare din pag. 1)

Analiza „cazului Milcă“ și a ce
lorlalte amintite, făcută în plenul 
Clubului sportiv școlar, a reliefat 
o stare de lucruri îngrijorătoare : 
o comportare sub așteptări a rug- 
byștilor în campionat, eșecuri peste 
eșecuri în ultima vreme. Echipa, 
fruntașă pe țară, ani la rînd, riscă 
acum să nu mai repete această fru
moasă performanță. Pregătirea ei în 
ansamblu a lăsat mult de dorit. 
Aici nu este implicat numai George 
Milcă. Marea majoritate a jucăto
rilor vin Ia pregătire cînd pot și 
mai ales cînd vor. La cele mai 
multe antrenamente, profesorii Cor
nel Munteanu și Nicolae Vizitiu 
sînt nevoiți să lucreze cu cite 3—4 
jucători. O asamblare a echipei, o 
omogenizare a ei, în aceste con
diții, a rămas în stadiu de dezi
derat. Și, vă rog să notați : din cei

LA CLUBUL BUCUREȘTEAN VOINȚA
(Urmare din pag. 1)

izvorul marilor victorii ale poporu
lui nostru în construcția socialis
mului", „Necesitatea ridicării con
tinue a nivelului de cunoștințe po- 
litico-îdeologicg a sportivilor de per
formanță". Toate aceste teme au 
fost * selecționate și alcătuite de 
conducerea clubului în strînsă co
laborare cu activiști ai Cabinetului 
de partid al sectorului. 4, ținîndu-se 
cont de preferințele exprimate de 
cei pentru care a fost organizat 
ciclul : sportivii. Pentru expuneri și 
conducerea discuțiilor au fost soli
citate persoane competente cu o 
mare experiență în acest domeniu 
cum ar fi Radu Vasiliu, redactor 
șef-adjunct al redacției publicațiilor 
pentru străinătate, Iulian Milu di
rectorul Cabinetului de partid al 
sectorului 4 al P.C.R., Tudor Vasile, 
prim vicepreședinte al C.M.B.E.F.S., 
Gheorghe Bondoc, director adjunct 
al bibliotecii centrale de stat, șeful 
catedrei de etică a Cabinetului de 
partid al sectorului 4 al P.C.R., Ion 
Cendoiu, șeful catedrei de Istorie a 
P.C.R. și Nicolae Scurta, șeful ca
tedrei construcții de partid 
din cadrul aceluiași Cabinet de 
partid.

Fără îndoială, sîntem în fața u- 
nui excelent exemplu de colabo
rare activă între unul dintre clu
burile de performanță și organele 
de partid locale, în domeniul atît 
de important al educării politice 
a sportivilor. în sprijinul acestei a- 
firmații, iată și părerea uneia din
tre beneficiarele acțiunii, maestra

-- -------------- !
După eliminarea 

echipei de volei Steaua 

din „Cupa Cupelor14

l

Automulțumirea și subestimarea adversarului- 
principalele cauze ale insuccesului 

Sancțiunile dictate de către Biroul consiliului clubului Steaua
Dintre cele 23 de echipe masculine 

prezente la startul celei de a doua 
ediții a competiției voleibalistice 
„Cupa cupelor", citeva (Zvezda Voro- 
silovgrad — U.R.S.S., Resowia Rzes- 
zow — Polonia, Akademik Sofia — 
Bulgaria, Csepel Budapesta — Unga
ria), datorită valorii sextetelor și a 
performanțelor anterioare, aspiră la 
ocuparea unui loc fruntaș în ierarhia 
întrecerii.

Printre acestea s-a aflat, pînă nu 
de mult, și formația Steaua Bucu
rești. Speranț .’.j steliștilor au fost, 
însă, spulberate de o echipă mai pu
țin cotată pe plan valoric : Rebels 
Lierre. După cum se știe, Steaua — 
care a susținut ambele partide în 
Belgia — a fost Întrecută în meciul 
tur cu 3—0 și a cîștigat greu, cu 3—2, 
în cel retur.

Care au fost cauzele ce au deter
minat acest insucces ? Trebuie să spu
nem, de la început, că Steaua nu a 
fost eliminată de un adversar mai bun 
(spunlnd aceasta, nu vrem să negăm 
meritele voleibaliștilor belgieni). Jo
cul prestat de voleibaliștii români a 
fost însă foarte slab, ceea ce a faci
litat misiunea gazdelor.

Dar, înainte de a analiza evoluția 
propriu-zisă se impune a vedea care 
au fost factorii ce au influențat a- 
ceastă comportare sub orice critică :

1. Supraestimarea valorii proprii și 
subestimarea adversarului.

Cert este că înfrîngerea Stelei are, 
printre motivele de prim ordin, sta
rea de automulțumire creată în rîn- 
dul formației noastre. Un prim pas

DIN PARTEA CLUBULUI STEAUA
Biroul Consiliului clubului spor-

v Steaua, a analizat comportarea 
cu totul nesatistâcătoare a echipei 
masculine de void în meciurile 
din „Cupa Cupelor", susținute cu 
formația „Rebels Lierre", în Bel
gia.

Pentru subaprecierea adversari
lor, prin susținerea propunerii ca 
■"nbele meciuri să se desfășoare 
>n Belgia, pentru slaba informare 
privind echipa adversă și insufi
cienta autoritate în pregătirea și 
mobilizarea eehinei. antrenorul Tă- 

O greșeală de orientare și, mai 
mult, fuga mea de răspundere — 
fiindcă firesc ar fi fost să mă aflu 
alături de ceilalți sabreri ai țării 
pentru a ajuta la reabilitarea echi
pei, după „mondiale" — am plă
tit-o scump, cu nopți de insomnie, 
cu oprobiul celor din jur, prieteni, 
colegi și cunoscuți...

— Te-ai rupt efectiv de antre
nament, în această perioadă ?

— Ar fi fost o a doua greșeală... 
Am avut în colegii de club de la 
„Poli", în maestrul meu de arme, 
în președintele secției de scrimă, 
tovarășul Mircea Avram, oameni 
care m-au ajutat să depășeați mo
mentul critic prin care am trecut 
și care mă făcuse de nerecunoscut. 
Am reintrat în sala de antrena
ment, am lucrat aproape zilnic, al- 
ternînd instruirea sportivă cu pre
gătirile pentru trecerea unor exa
mene (n.n. — Dan Popescu este 
student în anul XV al institutului 
politehnic ieșean).

27 de jucători ciți numără primul 
lot, 22 sînt elemente proaspăt in
trate în secție, unii rugbyști nici 
nu știau pînă acum 3—4 luni cum 
arată o minge de rugby...

Omogenizarea echipei se impu
nea cu atît mai mult. Or, aceasta 
neexistînd, s-a ajuns adesea ca 
greul în partidele oficiale să-l ducă 
pe umeri jucătorii mai vechi, pu
ținii jucători, și Milcă îndeosebi.

★
Așadar o slabă pregătire a echi

pei. Milcă nu face nici el excep
ție. Lipsește și el de la antrena
mente. Mai grav este însă faptul 
că cei doi antrenori sus-amintiți, 
in Ioc să găsească soluții pentru a 
reuni lotul (așa cum se întîmpla 
cu ani în urmă), nici ei nu se prea 
înțeleg. Nicolae Vizitiu și-a expri
mat dorința de a lucra singur, deși 
în afară de antrenorat trebuie să 
răspundă și de alte obligații in ca- 

emerită a sportului Ia popice, fosta 
campioană mondială, Crista Sziics : 
„După prima conferință din ciclul 
la care vom participa în următoa
rele luni, sînt ineîntată. Avem o- 
cazia de a auzi și învăța lucruri 
noi, deosebit de interesante, care 
ne privesc direct. E foarte bine că 
expunerile sînt urmate de discuții 
și întrebări în cursul cărora ne 
putem lămuri și mai mult unele 
probleme, astfel că învățămîntul 
politic ia forma unui dialog între 
conferențiari și participant!. Am 
fost foarte bucuroasă să pot con
stata marele interes stîrnit în rîn- 
dul sportivilor noștri față de a- 
ceastă activitate".

★
Am adîncit într-o mai mare mă

sură problema învățămîntului de 
partid din cadrul unui club de per
formanță cu scopul de a releva un 
adevăr de care trebuie să se țină 
seama în toate unitățile similare. 
Conceput în colaborare cu organele 
de partid, avînd o tematică atrac
tivă și variată, desfășurată într-un 
cadru bine organizat, învățămîntul 
politie — sub forma prelegerilor cu 
subiecte de larg interes — poate 
deveni o formă de mare eficacitate 
în ridicarea nivelului politic, de e- 
ducație cetățenească și etică a tu
turor sportivilor noștri. învățămîn
tul politic găsește un adînc ecou 
în rîndul tinerilor ce activează pe 
terenurile de sport făcînd parte in
tegrantă din ansamblul mijloacelor 
menite să dea viață vastului pro
gram de educație comunistă a ma
selor preconizat de partid.

spre această „beție a succesului si
gur" a fost făcut în momentul cind 
s-a acceptat ca ambele jocuri să se dis
pute în deplasare ; cel de al doilea, 
atunci cind voleibaliștii de la Rebels 
au învins destul de greu cu 3—1, in
tr-o partidă de campionat, o echipă 
mediocră, meci la care au asistat și 
sportivii noștri ; al treilea — la șe
dința de pregătire dinaintea jocului, 
cînd a existat o atmosferă de optimism 
exagerat, de supraestimare a posibi
lităților proprii ; al patrulea, șl cel 
din urmă, la începutul partidei, cînd 
citeva acțiuni reușite și obținerea li
nei diferențe de cîteva puncte au fost 
luate drept semn al... calificării în 
turneul semifinal al „Cupei Cupelor".

în fața unei asemenea atitudini, de 
crasă nerespectare a elementarelor 
principii ale unei întreceri sportive, 
orice comentariu suplimentar este de 
prisos.

2. Necunoașterea partenerului de 
întrecere.

Steaua a mai jucat cu echipe bel
giene și, de fiecare dată, a Învins : 
acum trei ani, în C.C.E., ambele par
tide susținute în deplasare au fost 
cîștigate cu 3—0 ; în meciurile cu re
prezentativa . națională a Belgiei ău 
fost consemnate numai victorii, etc.

Și, pornindu-se numai de la aceste 
rezultate, s-a crezut că și acum nu va 
exista nimic in calea realizării cali
ficării. Acest fapt a determinat, prin
tre altele, și luarea unui angajament 
ferm (pe baza căruia, în cele din 
urmă, s-a dat și aprobarea pentru 
susținerea ambelor jocuri în deplasa

nase Tănase a fost sancționat cu 
avertisment public".

Toți componenții echipei de vo
lei Steaua au fost, de asemenea, 
sancționați cu „avertisment public", 
pentru subaprecierea adversarilor, 
slabă pregătire și mobilizare pe 
timpul jocurilor.

Se ridică dreptul echipei de vo
lei Steaua de a susține jocuri in
ternaționale, în străinătate, pină 
la 1 decembrie 1971 (mai puțin 
participarea la Spartachiada Ar
matelor prietene din R. P. Mon
golă — acțiune angajată anterior).

I
— Ceea ce n-ai realizat, anul a» 

cesta, crezi că vei putea obține 
în 1974 ?

— Lunile de... carantină impuse 
de federație — sancțiune absolut 
meritată — m-au făcut să văd ciu 
totul altfel lucrurile, obligațiile 
mele de sportiv, cele sociale. 1974 
aș vrea, de aceea, să însemne; o 
dublă realizare: ca sabrer, să-mi 
aduc un aport substanțial la suc
cesele echipei clubului și a țării ; 
ca student să-mi trec toate exame
nele, să termin facultatea. V-aș 
ruga să. rețineți aceste angaja
mente...

— Din ianuarie, vei revenii în 
Iot, ne-a dat să înțelegem antreno
rul Mustață...

— Abia aștept acest moment. 
Am ambiția ca atît antrenorul lo
tului reprezentativ de sabie cît și 
colegii de armă să vadă în mine un 
sportiv adevărat. Cred că am spus 
deajuns...

drul clubului. Nicolae Vizitiu uită 
prea ușor că marile succese ale c- 
chipei au fost obținute în anii cînd 
realiza, cu Cornel Munteanu, un 
splendid tandem. Anii aceia nu sînt 
prea departe șî ei înseamnă pe 
lîtigă rezultate remarcabile — titluri 
de campioni — și valori transferate 
unor cluburi — Munteanu, Constan
tin, Simian, Octavian Corneliu. 
Sportivi Ia Steaua, Dinamo, Grivița 
Roșie, oameni în Iotul țării.

Este evident că „exemplul" de 
necolaborare dintre antrenori nu 
poate aduce nimic bun nici pentru 
echipă. Acești „copii teribili", care 
sînt rugbyștii de la Clubul sportiv 
școlar, n-au în fața lor — cum ar 
trebui — o pildă de unitate în con
cepție între tehnicienii și educato
rii echipei. Unele concesii ce li se 
fac — absențe sau învoiri de la 
pregătire, trecerea cu vederea a u- 
nor mici abateri în joc, în teren — 
generează și ele o stare de spirit 
puțin propice bunelor rezultate. Ni
meni nu vede în profunzimea lui a- 
cest fenomen ?

★
Conducerea clubului, (tovarășii 

Teodor Bolea și Ion Topoloveanti), 
, n-a avut nici ea o atitudine fer

mă, așa cum a caracterizat-o dese
ori, pentru a opri acest veritabil 
proces de dezagregare a unei e- 
chipe, a unei secții. Și nu a unei 
secții oarecare, ci a uneia fruntașe 
pe club, mîndria tuturor sportivi
lor de la Clubul sportiv școlar. Lip
sind fermitatea, Ia timpul respec
tiv, conducerea clubului încă pen
dulează în găsirea unei soluții. A- 
cum a venit cu sancțiuni (soluția, 
poate cea mai simplă) Ia adresa u- 
nor sportivi și — ca să iasă oare
cum din obișnuit — chiar a antre
norilor, ambii sancționați cu aver
tisment public.

Evident, sancțiunile sînt meritate.
Cei în culpă vor reflecta, poate, Ia 
slăbiciunile lor și — cum ar fi 
de dorit -+ vor căuta să se reabili
teze. Conducerea clubului are obli
gația morală de a le ieși în în
tâmpinare, de a contribui direct la 
depășirea acestui impas. Se cere 
în secția de rugby a Clubului spor
tiv școlar, în primul rînd o recon
siderare a relațiilor dintre cei doi 
antrenori. Numai după aceea, Cor
nel Munteanu și Nicolae Vizitiu 
vor putea aduce lingă ei întregul 
iot. îndrăznim să anticipăm : 27 de 
jucători (pentru care rugbyul nu 
înseamnă • numai o pasiune pasa
geră) vor face front comun cu an
trenorii pentru a reda echipei stră
lucirea de altă dată. Iar, Milcă, 
Buga, Niță, sancționații de azi, ar 
putea fi inițiatorii acestei relan
sări...

re) : acela că vor obține victoria. 
Sintem de acord că „Rebels Lierre 
este o echipă fără o valoare ridicată
— după cum ne-a spus antrenorul T. 
Tănase — și că toate calculele indi
cau un succes fără dubii al steliștilor, 
dar o logică elementară ne determină 
să afirmăm că, oricît de slab ar fi 
adversarul, există obligația de a ne 
informa asupra valorii pe care a 
atins-o în ultima vreme, asupra jucă
torilor, asupra posibilităților tehnico- 
taclice și de a aborda partidele cu 
maximum de seriozitate. Ori, aceste 
lucruri au fost ignorate.

3. Acceptarea de a juca ambele me
ciuri în deplasare și schimbarea pro
gramării inițiale.

Discutînd cu antrenorul T. Tănase, 
acesta ne-a spus că : „Avînd în ve
dere că datele inițiale de disputare 
ale jocurilor (5 și 1' ianuarie) coinci
deau cu perioada de pregătire a lotu
lui republican, de comun acord cu fe
derația, am acceptat schimbarea de 
program și condiția impusă de parte
neri (aceea de a susține ambele par
tide în Belgia), deoarece am fost puși 
in fața unei alternative : ori să bene
ficiem de aportul lui Bartha. Dudu- 
eiuc și P. Ionescu numai Ia meciuri, 
fără nici un antrenament prealabil, 
(n. r. la lot este prevăzută doar pre
gătire fizică), ori să jucăm fără ei. 
în fața acestei situații, am acceptat 
decalarea".

Modul cum se comportă echipele 
noastre în competițiile continentale 
nu ne poate fi indiferent. De aceea, 
considerăm că în această direcție s-a 
procedat eu ușurință și de către Stea
ua, și de federație, mai ales că me
ciul tur trebuind să se dispute pe 
teren propriu, oferea posibilitatea luă
rii unui avantaj hotărîtor. Nu cre
dem că absența celor trei jucători 
ar fi impietat asupra pregătirii lor și 
a bunei activități la lot. Cu siguranță, 
însă, că am fi fost scutiți de surprize 
neplăcute.

Reiese clar, din cele precizate pină 
aici, că a existat o slabă preocupare
— la jucători, antrenor, club, federa
ție — pentru o prezență cît mai bună 
a echipei în această competiție de an
vergură continentală, pentru onorarea 
încrederii acordate.

Dar, să ne referim, pe scurt, și a- 
supra evoluției propriu-zise, în prima 
partidă, precum și in setul întîi din 
meciul retur, care au adus calificarea

TURUL CAMPIONATULUI
încheiem astăzi prezentarea noas

tră — de ordin statistic — care se 
referă la principalele aspecte ale 
desfășurării primei părți a celei de 
a 56-a ediții a campionatului Divi
ziei A, oferîndu-vă citeva date des
pre „actorii" celor 153 de partide: 
JUCĂTORII.

353 DE JUCĂTORI FOLOSIȚI
De-a lungul turului actualului 

campionat, antrenorii celor 18 di- 
'vizionare A au utilizat 353 de ju
cători : Steaua, Jiul, Rapid și Pe
trolul, cîte 22, Universitatea Cra
iova, F. C. Argeș și Politehnica 
Timișoara, cîte 21, Dinamo șj „U“

Cluj cîte 20, S. C. Bacău, C.F.R. 
Cluj, A.S.A. Tg. Mureș, Sportul stu
dențesc și Politehnica lași, cîte 19, 
Steagul roșu și F. C. Constanța, 
cîte 18, C.S.M. Reșița — 16, iar 
U.T.A. — 15. După cum se poate 
observa numărul jucătorilor rulați 
este destul de mare, dar conside
răm că principalele explicații sînt : 
desele accidentări și încercările, 
nereușite, de alcătuire a unui „11" 
cu adevărat de bază. Totuși au fost 
numeroși jucători care au izbutit

Dialog de vacantă cu Dragcș Cojocarii, antrenor la Tractorul Brașov

N-AM RENUNȚAT LA GÎNDUL PROMOVĂRII IN „A“
Ne-a vizitat la redacție Dragoș 

Co.Vcaru, antrenorul echipei de Di
vizia B, Tractorul Brașov, de pre
gătirea căreia se ocupă de la în
ceputul campionatului.

— în treacăt prin București ?
— Nu. Am venit în mod special. 

Vreau să mă consult într-o pro
blemă de instruire în legătură ci 
perioada pregătitoare de iarnă. 
M-am gîndit să iau legătura cu 
doi antrenori pricepuți, Angelo Ni- 
culescu și Valentin Stănescu. A- 
cum. în condițiile celor 17 etape 
care mai sînt de disputat în retur, 
consider eă este toarte important 
cum pornești la drum, cum îți do
zezi efortul ca să ai resursele ne

surprinzătoare a echipei Rebels Li
erre in semifinale. După încălzirea 
regulamentară, efectuată — conform 
declarației antrenorului — sub rit
mul obișnuit, Steaua a început totuși 
bine meciul, luînd conducerea cu 2—0 
și 4—2, la capătul unor acțiuni reu
șite. Din acest moment, dorința fie
căruia de a ieși în evidență, de a 
epata publicul au devenit orbitoare. 
Drept urmare, a început un adevărat 
carusel al greșelilor, majoritatea ți- 
nind de... abecedarul voleiului. Sta
rea de nervozitate — întreținută, prin
tre altele, și de permanentul „schimb 
de amabilități" dintre Bartha și Sta- 
mate — a pus stăpînire pe evoluția 
sportivilor de la Steaua, care au ară
tat de fapt spectatorilor cum nu tre
buie să se joace volei : atacuri în a- 
fara terenului din poziții foarte bune, 
mingi expediate in blocaj, servicii 
greșite, dezorganizare. Și astfel, bel
gienii au acumulat 13 puncte, iar 
Steaua doar două. Nici în setul urmă
tor. evoluția de ansamblu nu s-a 
schimbat (chiar dacă de la 2—12 s-a 
ajuns la 12—12), pentru ca cel de al 
treilea să fie o simplă formalitate 
pentru echipa gazdă.

S-a sperat (poate prea mult) în re
facerea handicapului, în partida re
tur. N-a fost posibil. în timp ce sex
tetul stelist a acționat crispat, dominat 
de miză, cel belgian a evoluat dezin
volt. menținîndu-se mereu in „plasa" 
bucureștenilor și profitind, apoi, de 
greșelile comise de aceștia in finalul 
satului întii (cind Steaua conducea eu 
13—12) și obținînd calificarea.

Nici unu! dintre jiicătorii utilizați 
(Ba. ia. Stamate. Luduciuc, Cr. Ion, 
Iuhasz, Pop, P. Ionescu. D. Ionescu) 
nu a reușit să se mobilizeze, tratînd 
cu superficialitate competiția, ceea ce 
proiectează o lumină nefavorabilă asu
pra voleiului nostru, in general.

Pentru modul cum s-a comportat, 
ccbipa Steaua nu are nici un fel <ir 
scuzS, eliminarea constituind o lecție 
aspră pentru toți. Vrem să credem că 
din această lecție vor învăța și cele
lalte formații care, nu peste multă 
vreme, vor trebui să se prezinte la 
startul „Cupei campionilor euroneni" 
(Dinamo și Rapid — masculin și fe
minin și „Cupei cupelor". Dinamo — 
feminin), precum și pentru federație 
(a cita, oare, pentru acest for ?) care, 
alături de Steaua, poartă o parte de 
vină pentru nou! insucces.

Emanuel FÂNTÂNEANU 

să evolueze în toate vele 17 etape 
ale primei părți a campionatului. 
Totalul lor se ridică la cifra 69; 
dintre aceștia numai 28 au jucat 
efectiv în cete 1530 de minute:

ÎN LUMINA CIFRELOR (V)
Deleanu, Vlad, Catargiu, Velicu, 
Lupu, Dragomir, N. Ionescu, Du
mitru, Antonescu, Nistor, Visit, 
lorgulescu, Birău, Schepp, Nițu, 
Gruber (Petrolul), Kiss, C-zako, 
Mureșan (A.S.A.), Pop, FI. Marin,

*
★ ★

Fault? Joc peri
culos ? Proteste 
repetate la deci
ziile arbitrului ? 
In orice caz, o 
încălcare a regu
lamentului, pen
tru care jucăto
rului vinovat i se 
arată cartonașul 
galben. Replica 
lui? Mîinile sus: 
„într-adevăr, am 
greșit !“

★ ★
*

Rednic, Suciu, Porațchi, Matei, 
Costaș, Romilă II, Arnăutu, 
majoritatea jucători tineri. O 
remarcă în plus pentru Ior- 
gulescu și Nițu care au depășit 
cu bine tracul debutului, devenind 
titulari în echipele lor.

Au fost jucători doar cu o sin
gură prezență (partidă) și aceasta 
doar de cîteva minute : Dascălii 
(Dinamo) — 2 minute. Pană (Univ 
Craiova) — 10, Ciolan (F.C. Argeș) 
— 15, Bucur („U“ Cluj) — 5, Do- 

cesare mai cu seamă pentru ulti
mele jocuri din campionat. Cine va 
avea o pregătire fizică superioară 
în final, chiar dacă nu va cîștiga 
bătălia seriei, va termina, sînt si
gur, în plutonul fruntaș.

— După cît se vede sînteți 
puși pe fapte mari în retur.

— Nu ne-am gîndit la titlu în 
această ediție de campionat Echipa 
abia a promovat din Divizia C. La 
începutul Campionatului ne gîn- 
deain să avem o comportare onora
bilă. numai atît. Dar. pe parcurs, 
cînd am văzut că adversarii noștri 
nu ne sînt superiori, am început 
să acordăm o mai mare atenție 
jocurilor șj am acumulat puncte 
prețioase.

— V-ațj menținut 14 etape în 
plasa liderului de toamnă. Chi
mia Km. Vîlcea, apoi...

— Cînd am preluat echipa în 
vară, am găsit-o nepregătită. Trep
tat am reușit să îndrept din mers 
unele deficiențe Cu toate acestea, 
media de vîrstă a jucătorilor este 
destu] de ridicată. în finalul turu
lui, unii dintre ei n-au mai rezis
tat solicitărilor. De fapt, aluneca
rea pe tobogan s-a produs în me
ciul cu Chimia Rm. Vîlcea din eta
pa a XV, pierdut cu 1—0. Apoi 
a venit o înfrîngere pe teren pro
priu cu Flacăra Moreni (0—1). îm
potriva cursului jocului, pe un te
ren înghețat care nu ne-a conve
nit de loc Și. în sfîrșit, în ultima 
etapă, tot un 0—1. cu Autobuzul, 
la București Trej meciuri pierdu
te la limită care ne-au coborît pe 
locu] V în clasament.

— Ce intenții aveți pentru 
retur ?

— Pînă acum am jucat, practic, 
fără atac datorită deselor accidentări, 
ale lui Staicu și Vătaf. Datorită unor 
cazuri de indisciplină repetată 
m-am decis să exclud din lot. alți 
doi atacanți, Seiimeși și Petruț 
Tot greul l-a dus linia de fundași 
Ivăncescu, Petrică. Ciubotarii, Ro
manov șl mijlocașii, în special Ke- 
resztes, coordonatorul de ioc. Deci, 
pe viitor va trebui să-mi îndrept 
atenția spre compartimentul ofen
siv, să găsesc cîteva soluții, e- 
ventual să promovez cîțiva jucă
tori tineri care să revitalizeze 
atacul.

DE LA I.E.A.B.S.
In perioada 22 desemn; ie 

1973 — 8 ianuarie 1974, PATI
NOARUL ARTIFICIAL „23 AU
GUST" va fi pus la dispoziția 
publicului între orele 17—19 
zilnic, iar duminica și in zi
lele de 1 și 2 ianuarie 1974 
între orele 10—12 și 17—19. 
Publicul va beneficia de ate
lierul de montat, ascuțit și în
chiriat patine.

Tot in această perioadă la 
BAZINUL ACOPERIT „23 AU
GUST" vor funcționa cursuri de 
inițiere la înot pentru copii și 
cdulți, zilnic între orele 10,30— 
12.00; 18.00 —19.30 ; 19.30 — 
21.00. înscrierile se fac fa ba
zinul acoperii „23 August zil
nic de la orele 9—11 și 16— 
19. Informații se pot primi la 
telefon 21.61.15.

DIVIZIEI A
ru Nicolae (Steaua) — 15, Urme? 
(Jiul) — 14. Tudor (Jiul) — 6, Ciu- 
bataru (Poli. Iași) — 20, Burcea 
(F. C. Argeș) — 8, Constantin 
(C.S.M. Reșița) — 7, Furnea („U" 
Cluj) — 26. Toacă (Poli Iași) — 
13. De remarcat că reșițeanul Că- 
prioru a evoluat în 11 meciuri, nici 
unul în întregime, totalizînd 327 
minute, Ștefănescu (Univ. Craiova) 
9 meciuri — 298 minute, iar Tnr- 
cu (F. C. Constanta) — 7 meciuri 
— 172 minute.
CARTONAȘELE ROȘII AU APĂRUT 

DE 14 ORI...

în cele 17 etape ale turului am 
consemnat 14 eliminări, 4 în pri
ma etapă, cîte 3 în etapele a VII 
și a XH-a, cîte 2 în etapele a IV-a 
și a XV-a. Ia'tă-î pe cei 11 jucători 
care au primit cartonașul roșu 
Bojin și Pîrvu (Poli. Timișoara), 
Boloni (A.S.A.), Naghi (Jiul). Niță 
(Univ. Craiova), Bălosu (F.C. Con
stanța), M. Sandu (Sp. studențesc). 
Stocker (Jiul), Codrea (Rapid), 
Zamfir și Istrătescu (Petrolul), Si- 
năuccanu (SC. Bacău), Țarălungă 
(Univ. Craiova), Leșeanu (Sp. stu
dențesc). Situația disciplinară a ce
lor 18 divizionare A este următoa
rea : Politehnica Timișoara. Jiul, 
Sportul studențesc. Universitatea 

Craiova și Petrolul, cîte doi elimi
nați,. S- C, Bacău, Rapid, F. C. Con
stanța și A.S.A. cîte unul, iar Di
namo, F.C. Argeș, C.F.R. Cluj, 
Steaua, Steagul roșu, UT.A., C.SM. 
Reșița, „U" Cluj și Politehnica 
Iași, nicț unul.
...IAR CELE GALBENE DE 246 DE ORI

Cavalerii fluierului au fost nevo
iți, in cele 153 de partide ale tu
rului, să arate de 246 ori cartona
șul galben, cele mai multe — 27 — 
în etapa a Xl-a, iar cele mai 
puține — 4 — în etapa a XV-a 
Pînă în etapa a XIl-a sau înregis
trat 298 cartonașe, iar din etapa 
a Xlll-a, cînd a intrat în vigoare 
hotărîrea F.R.F. în legătură cu adi
ționarea cartonașelor galbene, nu
mai 38. Cele 215 de cartonașe au 
fost primite de 149 de jucători : 
Politehnica laș; — 13 jucători, F.C. 
Argeș — 12, Rapid și F.C. Constan
ța — cîte 11, Petrolul. Jiul, Dinamo 
și Steaua cîte 9, A.S.A. și Sportul stu
dențesc — cîte 8, S. C. Bacău. 
Univ. Craiova și C.F.R. Cluj — 
cîte 7> Steagul roșu, „U“ Cluj, 
U.T.A. și Politehnica Timișoara —• 
cîte 6, C.S.M-. Reșița — 5

A. VASILESCU

— Vă mai gîndiți să cîștigați 
seria a II-a ?

— Deși ne separă patru puncte 
de lider, cred că le putem recu
pera, mai ales câ jucăm pe teren 
propriu meciul cu Chimia Rm. Vîl
cea. In seria noastră există un plu
ton de 4—5 formații egale valoric, 
și lupta se va. da numai între a- 
cestea. Apoi, să nu uităm că fina
lul campionatului ne avantajează, 
în ultimele 10 etape avînd de sus
ținut șapte jocuri la Brașov Dar. 
pentru ca intențiile noastre să 
prindă viață, trebuie să ne pre
gătim cu toată ambiția șj seriozita
tea. să punem un deosebit accent 
pe omogenizarea formației, creînd 
acel echilibru valoric, atît de ne
cesar, între compartimente.

Gheotghe NERTEA

ÎNCEPiND DE AZI, LA IAȘI

Un inedit turneu de minifntbal...
Fotbalul, a pornit, se pare, o 

ofensivă temerară împotriva unei... 
hibernări prelungite, începînd, — 
încet, încet — și reușind să-și facă 
loc în -sălile handbalului, basche
tului sau gimnasticii.

Greu de spus cît și unde vor 
juca fotbal, in vacanța lor de iarnă, 
prichindeii, de 10—13 ani, marii 
admiratori ai fentelor lui Dobrin, 
șuturilor lui Dumitru sau Oble- 
menco, salturilor Iui Dumitrache 
sau plonjoanelor lui lordache și 
Răducanu. Nu știm... Dar, ne ar 
bucura mult să aflăm că, peste 
tot, în sălile de sport ale orașelor 
și școlilor, competițiile de mini- 
fotbal se vor afla in centrul preo
cupărilor cluburilor, asociațiilor, 
centrelor de copii și juniori, ale 
școlilor, astfel de întreceri — bine 
organizate — constituind excelente 
prilejuri de depistare a unor ele
mente de mare talent.

Ceea ce știm, însă, cu precizie 
este că, la Iași, în frumoasa sală 
a sporturilor, începînd de astăzi, 
se va materializa una dintre cele 
mai atractive acțiuni ale iernii, re
zervată copiilor născuți în 1960 și 
mai rfiici. Competiția de minifotbal 
„IAȘI 1973" va reuni la startul 
primei sale ediții și două echipe 
de peste hotare : Dinamo Kiev și 
F. C. Nistru Chișinău. Alături de 
acestea vor evolua reprezentantele 
lașului. Politehnica și Casa Pionie
rilor, „U“ Cluj, Rapid, Steaua „23 
August", Petrolul Ploiești și „Pes
cărușul" Constanța.

SIMPLE
ÎNTÎMPLĂR1 ?

Zile de vacanță și tcftu.și fot
balul a avut în această perioadă 
o bogată activitate. Des.igur, nu 
pe plan competițional, 'ci al or- . 
ganizării, al concluziilor pe mar
ginea sezonului recent: încheiat, 
și al măsurilor ce ae impkm 
pentru a îmbunătăți atsastă ac
tivitate aflată în atențiia a sute' 
de mii de iubitori ai iotbalnlui

Cititorii noștri au făqut «wnoș- • 
tință cu unele din ultinliete preo
cupări ale federației. Dcbtinîca 
trecută, arbitrii primtflui eșalon i - 
divizionar au analiza# activita
tea desfășurată în ssezcmul de < 
toamnă. De la aceasMă., utilă și 
necesară dezbatere, tra lipsit cu' 
desăvîrșire, însă, an7re<norii, cei 
direct interesați de ra'dtatea ar
bitrajelor prestate. Q absență în 
bloc, cu totul de neînțeles și 
regretabilă. Am ctrezut că e ■ 
vorba de o întîmplnre. Dar nu. 
Miercuri dimineața, tot în Bucu- ; 
rești, s-a desfășiv.-ri consfătui
rea antrenorilor d-f Divizia A și 
ai echipelor de lineret-rezerve. i 
Parcă a fost un făcut, dar, de i 
data aceasta au lipsit... arbitrii, i 
Nimeni nu se aștepta să vină ! - 
toți cavalerii fluierului care au [ 
condus meciurile, de Divizia A I 
și tineret. Nkn mu era posibil, i 
ținînd seama de obligațiile pro- ? 
tesionale. Dar n-a fost nici unul. F 
A' lipsit chiar și președintei f- 
colegiului central. Nu a fost nici I 
un membru, al acestui for sau al j 
comisiei de delegări, care a făcut î 
obiectul atitor dâscuții în rîn- ' 
dul antrenărilor în timpul cam
pionatului.

Lipsuri regretabile. Simple în- 
tîmplări ? Sa fi fost vorba de 
un răspuns la indiferența antre- | .
norilor (criiticată, de altfel, de ; 
ziarul nostru), de o „reciproci- ■ 
tate", care 'nu face altceva de-li 
cît să dăuOieze fotbalului nos
tru 7 De naînțeles, dar într-o 
perioadă cînd federația face e- 
forturi pemjru îmbunătățirea vi
itoarei activități fotbalistice, doi 
factori de răspundere în fotba
lul nostru — ANTRENORUL și 
ARBITRUL» — nu-și dau tnîna 
și nu-și unșesc eforturile lor, ră- 
mînînd IndUfierenți unul față de 
altui, de frămîntăriie lor. Oare 
să nu intereseze nici pe antre
nori și nici pe arbitri ceea ce 
spun unii de ceilalți, să nu-i 
frămînte cauzele care au frînat 
dezvoltarea fotbalului și de care 
nu sînt străini nici unii, nici 
alții ?

Și pentru că tot 'se află într-o 
perioadă de stabilire a unor 
măsuri care să revitalizeze fot
balul nostru, e nevoie ca fede
rația să intervină cu hotărîre 
pentru a apropia colegiul de an
trenori de cel al arbitrilor, și 
invers, pentru a preîntîmpina 
alte asemenea momente neplă
cute. Spunem aceasta pentru că ’ 
indiferența reciprocă și atitudi
nea față de acțiunile ce au avu* 
loc, nu pot fi trecute cu ve
derea.

Nimeni nu trebuie să trăiască 
cu falsa impresie ■ că antrenorii 
au treburile lor, iar arbitrii pe 
ale lor. Ar fi greșit. Activitalea 
acestor doi factori se întrepă- ' 
trunde. are aceeași menire : mi
litarea pentru progresul fotbalu
lui românesc.

Constantin ALEXE

U.T.A. SE RELAXEAZĂ
După finalul de sezon atît de 

bun, fotbaliștii arădeni gustă din 
plin din bucuriile vacantei. Majo
ritatea componenților U.T.A.-ei se 
relaxează în mijlocul familiilor, 
unii gîndindu-se. de,a, unde vor pe
trece împreună Revelionul. Excep
ție fac. la această oră. Vîdae, aflat 
în pregătiri pentru examene, 
Schepp șl Purinia. plecați pentru 
tratament la Băile Felix. Numai 
conducerea clubului nu are vacan
ță, ea preocupîndii-se de locui un
de se vor desfășura pregătirile de 
iarnă Ieri, acest loc era ca și sta
bilit. (Predealul), urmînd să se de
finitiveze ultimele amănunte.

„IAȘI 1973“ se va desfășura pe 
două serii, în zilele de 23, 24 și 
25 decembrie, dimineața și după- 
amiaza. Meciurile vor avea o du
rată de 50 de minute, în două re
prize a cîte 25. Organizatorii în
trecerii s-au gîndit să editeze si 
un program al competiției în cave 
vor prezenta echipele participante, 
pe cei mai talentați jucători. Scooul 
tuturor acestor eforturi lăudabile 
l-a. sintetizat, recent, antrenorul Mi
hai Birzan. coordonatorul centrului 
Politehnica, unul dintre autorii a- 
cestei frumoase inițiative. „Sperăm 
că turneul „IAȘI 1973“ va contri
bui, într-o anumită măsură, la în
tărirea relațiilor dintre, cluburile 
participante, la acest nivel de 
vîrstă (12—13 ani). Discutarea unor 
criterii de selecție și pregătire, îm
părtășirea unor experiențe melo
dice de antrenament, crearea unei 
prietenii sportive între acești — 
azi — micuți jucători, miine — 
poate — fotbaliști de performanță, 
iată doar o parte din obiectivele pe 
care ni Ie propunem să le realizăm 
prin organizarea acestei competiții 
de minifotbal..."

Ne place Să credem că „IAȘI 
1973“ este doar un început. Un 
exemplu pe care l-am dori... molip
sitor. Cu atît mai mult, cu cît nu
mărul anual de meciuri internațio
nale ale copiilor și juniorilor fot
balului nostru — la nivel de clu
buri, asociații, centre, școli — este 
extrem de mic.

Lourențiu DUMITXESCU



(Urmare din pag. 1)

Pe planșă : reprezentanții echipelor 
foto : Vasile BAGEAC

U« asalt din meciul spadasinilor. 
Steaua și Medicina Cluj...

f 1
:. •;&

meci : 8—1 cu C.S.M. Iași. Ieșen- 
cele au ocupat locul 5. fără nici o 
victorie, dar cu posibilități mult 
mal mari decît cele 
concurs. Lipsa unei 
competiționale și-a spus cuvîntul...

A absentat de la finală, echipa 
Dunărea Galați. Motivul: conduce
rea clubului gălățean n-a asigurat 
echipei posibilități 
Așteptăm cuvenitele

în clasamentul 
primele două locuri, 
victorii,

dovedite în 
experiențe

greu de explicat: din echipa Școlii 
sportive nd, 1 a lipsit trăgătoarea 
de bază, Viorica Draga, proaspăta 
campioană d țării la junioare mari. 
A lipsit din concurs, dar nu și din 
sală. Antrenarea ei a motivat ab
sența prin jatpui că... n-a avut 
lame, pentru ca în cele din urmă 

o altă motivare: Draga s-a temut 
să nu piardă la principalele flore- 
tiste de la Viitorul, Bartoș și Btt- 
dur... Iată un mod de neconceput 
de a trata o competiție sportivă si, 
in ultimă instanță, pur și simplu, 
un gest lipsit de colegialitate. Cu 
atit mai mare este meritul celor 
trei foarte tinere sportive de la 
Școala sportivă nr. 1 (Vlădescu, 
Băcioiu și Popa) care au reușit să

țină în șah pe favorita nr. 1 a 
competiției.

Lipsite de aportul Vioricăi Dra
ga, floretistele de la Școala sporti
vă nr. 1 au fost nevoite să se con
soleze cu locul 2. Victoriile lor : 
5—4 cu C.S. Satu Mare, 7—2 cu 
Școala sportivă Oradea și 8—1 cu 
C.S.M. Iași.

Pe locul 3, cu două victorii, 
sportivele de la C.S. Satu Mare :
5— 4 cu Școala sportivă Oradea și
6— 3 cu C.S.M. Iași. Un rezultat sub 
posibilități, în condițiile în care 
echipa n-a beneficiat, constant, de
cît de două trăgătoare, Gabriela 
Garda și Maria Lazăr, în timp ce 
a treia, Kelemen, a făcut figura
ție...

Locul 4 a fost ocupat de trăgă
toarele de la Școala sportivă Ora
dea, victorioase într-un singur

de deplasare, 
explicații, 
individual, pe 

—_ Ia egalitate de
se află Magda Bartoș și 

Carmen Budur. ambele de la Viito
rul, cu cîte 11 victorii. Un frumos 
succes al floretistelor din Bucu
rești. al trăgătoarei Budur mai ales, 
eroina finalei din campionatul de 
junioare mari. Pe locurile 3—5 
Maria Lazăr și Gabriela Garda de 
la C.S. Satu Mare și Laurenția 
Vlădescu (Școala sportivă 1) cu cîte 
9 victorii

Ultima probă a „Cupei speran-' 
țelor", cea de spadă, a dat cîștig 
de cauză formației Steaua, cu 4 
victorii: 5—4 cu I.E.F.S., 7—2 cu 
Medicina Cluj, apoi același scor și 
cu Școala sportivă Timișoara și 
8—7 cu Electroputere Craiova. Cîș- 
tigătorii au avut o singură înfrîn- 
gere, cu totul nescontată, la spada
sinii Școlii sportive Satu Mare 
(4—5). Număr de asalturi cîștigate
— 31.

Pe locul 2 Școala sportivă Satu 
Mare, de asemenea, cu 4 victorii :
5— 4 cu Steaua, și I.E.F.S., 6—3 cu 
Medicina Cluj și 7—2 cu Școala 
sportivă Timișoara. Asalturi cîști
gate — 26.

Pe locul 3, I.E.F.S. cu 3 victorii:
6— 3 cu Electroputere, 7—2 ia. Me
dicina Cluj și 9—0 la Școala spor
tivă Timișoara. Asalturi cîștigate
— 30.

Pe locul 4, 
cu 3 victorii 
Locul 5 l-a 
Cluj (1 v.), 
la sportivă Timișoara (nici o victo
rie).

In clasamentul individual, locul 
I i-a revenit lui Gabriel Dinescu 
(Steaua) cu 15 victorii, urmat de 
Liviu Angelescu (I.E.F.S.) cu 14 
victorii, și I. Turoczy (C.S. Satu Ma
re) cu 1.3 victorii.

SELECȚIONATA SOVIETICĂ ÎNVINGĂTOARE
IN PREMIUL ZIARULUI „IZVESTIA 

LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
• în ultimul meci: U.R.S.S.—Cehoslovacia

u

7-1

(Urmare din pag. 1)

tă. Au marcat: Cernea 2, Haneș 8, 
Chivulescu 8, Nicuiescu 13, Geor
gescu 14, Popa 20, Diaconescu 24, 
pentru Dinamo, respectiv, Demian 
17, Riihring 8, Zdrenghea 6, Vizi 
10, Schuler 6, Nagy 2. Antal 4, 
Roman 2!. Au arbitrat foarte bine. 
A. Atanasescu și E. Nicuiescu.

STEAUA — RAPID 86—G3 (46— 
33). Prima partidă disputată sîm- 
bătă a pus față în față două vechi 
combatante din campionatul primei 
noastre divizii. Steliștiî, cu un Iot 
tînăr, valoros, au realizat o victo
rie clară. Rapidiștii, cu vechea 
gardă, nu au putut rezista impe- 
tuoșilor lor adversari, deși au fă-

cut totul pentru aceasta. Au mar
cat : Baciu 4, Savu 17. Pîrșu 10, 
Cernat 17, Dumitru 10, Oczelak 
18, Posa 4, Ioneci 6, pentru Stea
ua, respectiv Cr. Fopescu 16, Pre- 
dulea 8, Bulancea 2, Tursugian 4, 
Simulescu 6, Vlădescu 15, Florea 2. 
Stănescu 4. Andronescu 6. Au con
dus foarte bine C. Negulescu și 
I. Dinescu.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
CLUJ 95—69 (48—43). Prima sur
priză a turneului de la Timișoara 
au realizat-o elevii antrenorului Mi
hai Nedef, care au dispus la un 
scor categoric de teamul univer
sitarilor clujeni. Bucureștenii au 
folosit excelent contraatacul, re- 
marcîndu-se în mod deosebit Bra-

ANIȘOARA MATEI Șl DAN IUGA
(Urmare din pag. 1) cu

MOSCOVA, 22 (Agerpres). — Tur
neul internațional de hochei pe 
gheață Premiul ziarului „Izvestia" 
s-a încheiat la Palatul sporturilor 
din Moscova cu victoria echipei 
U.R.S.S. care în ultimul meci al 
competiției a învins cu scorul de 
7—1 (0—1, 3—0, 4—0) selecționata 
Cehoslovaciei. Punctele învingători
lor au fost marcate de Petrov (2), 
Lebedev, Malțev, Vasiliev, Harla
mov, Bodunov. Pentru oaspeți a în
scris Nedomanski.

întîlnirea dintre echipele Poloniei 
și Finlandei s-â terminat la egali
tate : 1—1 (0—1, 0—0, 1—0).

Iată clasamentul final : 1. U.R.S.S 
8 puncte ; 2. Cehoslovacia 4 puc- 
te; 3—4. Finlanda și Polonia — 
cîte 3 puncte ; 5. Suedia 2 puncte.

în clasamentul golg eterilor,

Mihailovprimul loc s-a clasat 
(U.R.S.S.), cu 9 puncte.

★
Echipa de hochei pe gheață Lon

don Lions (în rîndul căreia acti ■ 
vează și jucători suedezi și cana
dieni), aflată în turneu în Finlan
da, a întîlnit la Tampere formația 
Tappara. Victoria a revenit oas
peților cu scorul de 7—4 (2—0, 1—2. 
4—2), prin golurile marcate 'de 
Corney (2). Andreson (2), Clency, 
Mc Cann și Watta. 
lor au fost înscrise 
(2), Maennistoe șî

★
Echipa sovietică

gheață Torpedo Gorki și-a încheiat 
turneul în Cehoslovacia, jucînd la 
Liptovski Mikulas cu o selecționată 

■ locală. Victoria a revenit oaspeților 
cu scorul de 6—4 (1—1, 3—2. 2—

Punctele gazde- 
de Silvennoînen 
Leinonen.

de hochei po

Lotul reprezentativ masculin 
de handbal al României, care se 
pregătește pentru campionatul 
mondial, a participat, sub denumi
rea de selecționata orașului Bucu
rești, la un turneu internațional 
fulger, desfășurat în sala Pierre de 
Coubertin din Paris.

în primele două partide, selec
ționata orașului București a întîl
nit selecționata Orașului Paris și 
selecționata Berlinului occidental 
de care a dispus lejer, cu scorul 
de 11—7 (6—5) și, respectiv, 21—8 
(8-5).

în ultimul meci, handbaliștii noș
tri au jucat în compania reprezen-

tativei Franței. După un joc în care 
a avut în permanentă 
fiind adeseori aplaudată Ia scenă 
deschisă, echipa noastră a cîștigat 
cu scorul de 15—8 (8—3), termi-
nînd astfel neînvinsă competiția și 
ocupînd primul loc cu 6 p. Au ur
mat în clasament selecționata ora
șului Paris cu 2 p. (26—31), Franța 
2 p. (22—27) șî selecționata Berli
nului occidental 2 p. (26—39).

inițiativa.

IN C.C.E

Electroputere Craiova 
(24 asalturi cîștigate). 

ocupat Medicina 
iar locul 6,$coa-

Imagine din meciul Cehoslovacia — Finlanda, disputat la Moscova, acum citeva zile în cadrul Premiului zia
rului „Izvestia" și încheiat cu scorul de 7—1 în favoarea jucătorilor cehoslovaci. Foto : TASS-AGERPRES

DE HANDBAL

MASCULIN

A 1
Ț *

• Echipa M.A.I. Moscova s-a ca
lificat în semifinalele Cupei cam
pionilor la handbal masculin. în 
meci retur contînd pentru sfertu
rile de finală, disputat pe teren 
propriu în compania formației 
Honved . Budapesta, handbaliștii so
vietici au terminat învingători cu 
scorul de 26—19 (12—10).

• în alt meci retur, Ț.S.K.A. 
Moscova a învins cu scorul de 
19—18 (7—9) formația vest-ger-

mană V.f.L. Gummersbach. Pen
tru semifinale s-a calificat însă 
V.f.L. Gummersbach, care cîști- 
gase primul joc la o diferență de 
8 puncte.

• în cadrul aceleași competiții, 
La Dijon, echipa norvegiană Opp- 
sal Oslo a întrecut cu scorul de 
16—14 formația locală C.S.L. Dijbn. 
învingători și în primul joc (19— 
15), handbaliștii norvegieni s-au ca
lificat pentru semifinalele compe
tiției.

boveaau, iar apărarea agresivă 
funcționat foarte bine, incomodînd 
vădit evoluția clujenilor care n-au 
izbutit să-i găsească antidotul. Bas- 
chetbaliștii de la Universitatea, 
deși au avut în Demian și Roman 
doi pivoți care au recuperat des
tul de mult, nu au putut stăvili 
iureșul echipei I.E.F.S., care reedi
tează bunele evoluții avute pînă 
în prezent în actualul campionat. 
Au marcat: Zisu 4, Braboveanu 27, 
L. Molnar 8, Szep 4. Berneanu 6, 
V. Gheorghe 16, A. Molnar 18, 
Nagy 10, Chirca 2, pentru I.E.F.S. 
respectiv Demian 21, Riihring 14, 
Vizi 4, Roman 19, Nagy 9, Schuler 
2. Au arbitrat V. Cadar (foarte 
bine) și M. Șerban (cu scăpări).

DINAMO — FARUL 88—51 (47- 
28). Meci fără probleme pentru 
dinamoviști, care nu au întîmpinat 
nici o rezistență din partea con- 
stănțenilor. Aceștia nu au emis 
pretenții, avînd în vedere meciul 
următor, cînd vor întîlfii pe C.S.U. 
Galați, 
obțină 
loc în 
tului.
Popa 22. Haneș 14, Chivulescu 17, 
Cernea 1, Diaconescu 2, Nicuiescu 
16, Dumitru 4, Rotaru 4, pentru 
Dinamo, respectiv, Spînu 2, Cara- 
ion 6, Rurcăreanu 14, Pașca 12. 
Ivascenco 15, Cîmpeanu 2. Au ar
bitrat excelent I. Petruțiu și E. 
Nicuiescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA CLUJ 5S—67 (25— 
31)

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
VOINȚA TIMIȘOARA 80—G0 (35— 
28)

I.C.H.F. — C.S.U. GALATI 71—64 
(37—34).

VIZITA LUI WILLI DAUME
SURPRIZĂ LA TENIS

DE MASĂ :

R.P. CHINEZĂ

CÎND SE VA JUCA MECIUL DE BARAJ
IUGOSLAVIA—SPANIA?

LA MOSCOVA
MUNCHEN, 32 (Agerpres). — Vice

președintele Comitetului Internațional 
Olimpic, Willi Daume, va vizita în 
luna ianuarie orașul Moscova, la in
vitația președintelui Comitetului pen
tru cultură fizică și sport al U.R.S.S., 
Serghei Pavlov. în cursul convorbiri
lor ce vor avea loc vor fi discutate 
probleme privind relațiile sportive 
dintre U.R.S.S. și R. F. Germania, 
precum și candidatura orașului Mos
cova pentru organizarea Jocurilor o- 
limpice de vară din anul 1980.

ZUBICH, 22 (Agerpres). — Fede
rația iugoslavă de fotbal a cerut 
forului internațional schimbarea 
datei de 16 ianuarie, cînd ar urma 
să se joace, la Paris, meciul de 
baraj dintre echipele Iugoslaviei 
și Spaniei, din preliminariile Cam
pionatului mondial.

Federația Internațională de Fot
bal (FIFA) a avizat 
ceasta cerere, urmînd 
interesate să cadă de 
noii date, ce urmează
nicată înainte de 4 ianuarie.

favorabil a- 
ca federațiile 
acord asupra 
să fie cornii-

FRANȚA 4-5!tă, de pildă, o 
nu mai puțin

REZULTATE
1. D. Iuga (Dinamo) 386 p. 2. C. 
Feciorescu 381 p, 3. Al. Gered 378 
P, 4. N. Ciotloș 374 p (toți de la 
Steaua), 5. M. Rosea (Dinamo) 373 
p. 6. L. Giușcă (I.E.F.S.) 371 p ; 
senioare : 1. Anișoara Matei (Dina
mo) 376 p, 2. Ana Buțu (Olimpia) 
373 p, 3. Monica Șerban 359 p, 4. 
Olivia Demetriade 357 p. 5. Vero
nica Stroe 349 p (toate de la Di
namo), 6. Liliana Ionescu (Olim
pia) 337 p; juniori: 1. L. Stan 3S3 
p, 2. M. Trușcă 379 p, 3. I. Andrei 
377 p (toți de la Steaua); junioa
re: 1. Silvia Kaposztai 366 p,
2. Marieta Sălftjan 351 p, (ambele 
de la U.T.A.), 3. Silvia Ratz (Meta
lul Buc.) 350 p.

colegă de club, 
de 15 puncte. 
TEHNICE: se niori:

partidă în care speră să 
succesul ce le asigură un 

prima jumătate a clasamen- 
Au marcat: Georgescu 8,

PEKIN, 22 (Agerpres). — La Pe
kin, în prezența a peste 15 000 de 
spectatori s-a disputat dubla în- 
tîlnire internațională de tenis de 
masă dintre echipele R.P. Chineze 
și Franței. Victoriile au fost îm
părțite : la masculin au cîștigat 
oaspeții cu 5—4, iar la feminin gaz
dele au terminat învingătoare 
cu 5—I.

în întîlnirea masculină, campio
nul francez Jacques Secretin a ob
ținut trei victorii. Secretin l-a în
trecut cu 2—1 pe campionul mon
dial Si En-tin. Patrick Birocheau 
a cîștigat două partide

s-a comportat 
— reâlizînd o 
383 p, dove- 
record al său

în meciul amical R.F.G.
Spania

pro- 
meciul 

mult

Am fost derutați. Nu știam dacă e 
vorba de o nuntă sau de o inmormin- 
tare. Fapt este că, încercînd să desci
frăm sensul muzicii, ne-am trezit ne
antrenați și în proastă dispoziție...

Consilierii tehnici au decis concedierea 
operatorului de la cabina de transmisie. 
Acum se cintă muzică de jazz. Se aș
teaptă rezultatele...

total de 404 puncte. El a fost 
de fundașii Pivarnik (Slovan Bra-

URMAȘUL LUI
H".

echipei A.S. Roma 
înlocuiește pe 

vechea sa
Cauza

anului, alcătuită 
următoarea : Zoff 
(Italia). Bransch 
(R.F.G.). Facehefti

O fază de mare spectaculozitate si luptă 
' (2-1)

mai mult. Ambele pistolare conti
nuă să domine întregul lot de con
curente la acest gen de armă, ele 
fiind de departe cele mai bune. 
Juniorul Liviu Stan 
din nou foarte bine 
cifră excepțională, 
dind astfel că noul
— 386 p — obținut cu o săptămînă 
în urmă, n-a fost o întîmplare no
rocoasă. Stan a cîștigat locul I cu 
multă siguranță, iar campionul de 
anul trecut 1. Andrei a trebuit să 
se mulțumească cu locul III, dar 
cu un punctaj remarcabil. La ju
nioare, titlul a revenit provinciei, 
arădencei Silvia Kaposztai, care 
și-a surclasat, pur și simplu, cole
gele de întrecere, pe a doua clasa-

LIEDHOLM — 
„H.

Noul antrenor al 
este Liedholm. care-1 
Helenio Herrera, revenit la 
formație, Internazionale Milano. ___
plecării iui H.H, trebuie căutată în n&- 
înțelegerile ivite între acesta și condu
cerea clubului. Firește, misiunea urma
șului său. a suedezului Liedholm, hu 
este deloc ușoară. El a moștenit o si
tuație destul de tulbure, care se mani
festă atit în ce privește disciplina ju
cătorilor, cit și în manifestările huliga
nice ale spectatorilor. Scandalul 
vocat de jucători și ,,tifosi“ în. 
cu Ipswich Town a costat câni 
echipa romană _• U.E.F.A. a hotarît ex
cluderea formației A.S. Koma din com
petițiile europene pe timp de un an. 
Dar. nici dupii acest <,,duș rece“. se 
oare că ^tifosii" nu s-au potolit. Recent, 
îa meciul dintre Roma și Napoli, cîști
gat, pe Stadio Olimpieo, cu i~~0, de na- 
politani, unul tlintre fanaticii" suporteri 
al formației romane a împușcat un tînăr 
de 17 ani din Neapole, venit să-și în
curajeze echipa. ..

MISTERUL A FOST 
DEZLEGAT...

istoriografii sportului maghiar aveau 
de rezolvat dilema primei mingi de .fot
bal care fusese adusă in Ungaria. Pri
mordialitatea la încetățenirea jocului cu 
balonul rotund. în această țară era re
vendicată de mai multe persoane, care 
prin documentele lor de familie pretin
deau că au contribuit la „importul-'' fot
balului în Ungaria, aducînd mingi din 
Anglia și învățîndu-i noul joc pe "liceenii 
din Budapesta acelor vremuri..

De curînd. s-.a lămurit cine este ^fon
datorul" fotbalului maghiar. Englezul 
Charley Lowenrozen a adus de la Lon
dra primul balon și a Înjghebat prima 
■Mrtidă în anul 1895. Faptul că mingea 
iu a mai fost găsită are o explicație pur 
amliiară. Nevasta lui Charley, supărată 
:ă soțul, el și-a rupt piciorul în prima 
:i a apariției sale pe teren, a tăiat ba- 
onul în bucățele, lăsînd istoriei fotha- 
tilui maghiar probleme- de rezolvat...

CLASAMENTE POLONEZE
Ziarul varȘoviari <le sport „Fr.szeglail 

iportowy” a alcfrtuit. clasamentul celor 
nai bune echipe europene de Totbal pe. 
inul 1973. Primul loc este ocupat de se- 
ecționata italiei, neînvinsă in acest an, 
n-mată de Iugoslavia, R.F. Germania, 
’olonla, Anglia etc.
Echipa europeană a 

Ie același ziar, este 
Italia), Burgnieh 
R.D.G.). Beckenbauer 
Italia). Bremner (Scoția). Deyna (Polo
na). Rivera (Italia), Crtij-rr (Olanda), 
.ubanski (Polonia). Riva (Italia).
In urma unei anchete organizate de 

darul „Sport" din Katowice în rîpdul 
■elor 16 antrenori al echipelor Diviziei A 
i campionatului polonez de fotbal, cel 
nai bun fotbalist polonez al anului a 
ost desemnat cunoscutul Internațional 
lazimej Deyna, care activează în for- 
națla Legla Varșovia. Pe locurile urmă- 
oare au fost clasați Leslaw Cmlkewica 
1 Robert Gadoeha (ambii de la Legi* 
tarșovla). Ejl Gorzonj (Gomlk Ztabrze), 
mton szlmankowikt (Wlsla Cracovia) 
4c. Portarul Jan Tomaszewski, a ocu- 
>at locul 7 In acest clasament.

CU ACOMPANIAMENT 
MUZICAL

Unul din sistemele presupus moderne, 
>• care antrenorii clubului Atletico Ma- 
Lrld le-au impus jucătorilor in cadrul 
intrenamentelor, a fost... acompania
mentul muzical. Se presupunea că acor- 
urlle muzicale inspiră și mobilizează 
e jucători, făcînd ca efortul să fie mal 
utin simțit. Se pare că în această pro- 
e’mă există și o chestiune de... reper- 
riu. deoarece, după înfrîngerea sufe- 
► ă. în campionatul Spaniei din partea 
thîpei Real, toți jucătorii au fost de. 
?ord că una din cauzele slabei lor evo- 
itii o constituie faptul că se antrena- 
‘ră necorespunzător din cauza muzicii, 
u se știe din re cauză ultimele ședințe 
e antrenament se desfășuraseră în am- 
>le acorduri ale muzicii wagneriene.

FOTBALUL SI CRIZA DE 
ENERGIE

Restricțiile la consumul de combusti
bil șl energie electrică au adus modb 
flcărl serioase in buna desfășurare a 
campionatelor de fotbal din țările vest- 
europene. Se știe că Olanda a dispus 
suspendarea circulației automobilelor 
particulare in zilele de duminică. O 
primă consecință, cu efect® financiare 
sensibil negative, a fost programarea în- 
Wnlrflor de campionat În zilele de slm- 
b&tă șl joi. Unele cluburi au Închiriat 
autobuze ale rețelei transportului public 
pe care le-au pus la dispoziția suporte
rilor, astfel că pentru a ajunge la sta
dion aceștia nu mal așteaptă autobuzul 
obișnuit, cl autocarul pe car© scrie 
Feyenoord sau AJax. De asemenea, toate 
meciurile fn nocturnă au fost anulate 
sau trecute In orele zilei.

Măsuri asemănătoare au fost luate în 
Italia. Anglia șl R.F.G., unde utilizarea 
instalațiilor electrice pentru meciurile 
de campionat programate Inițial in noc
turnă a fost interzisă. Ultimele trei eta
pe ale campionatelor din țările respec
tive s-au disputat ziua.

Criza de energie electrică influențează 
șl fotbalul italian. Parkingnrile din ju
rul stadioanelor oferă acum alte aspecte 
datorită miilor de biciclete. folosite de 
,.t foși".

Printre măsurile luate in R.F. Germa
nia pentru reducerea consumului de ener
gie electrică și combustibil se află și ace
ea a interzicerii organizării meciurilor

de campionat în nocturnă. Federația vest- 
germană a hotârît ca meciurile de cam
pionat să se desfășoare numai după amia
ză. la lumină naturală. Și numărul me
ciurilor internaționale sau ai celo-r din 
cupele europene programate în nocturnă 
se xya reduce în mod simțitor. După un 
calcul sumar, noua măsură duce într-o 
singură lună la economisirea cîtorva- 
milioane de kilowațl-oră.

BRINDISI — DECORAT
In csdrul unei festivități care a 

loc la Buenos Aires, președintele 
gentlnei. Juan Peron, a înmînat o . 
dalie de aur jucătorului de fotbal Miguel 
Angel Brindisi pentru merit© sportive și 
fidelitate față de fotbalul national. Brin
disi. esre este considerat In momentul 
de față unui dintre cel mal buni fotba
liști argentinieni, a jucat fn întreaga ** 
carieră numai la cluburi argentinlene 
«ub culorile echipei reprezentative 
tării sale.

PENTRU A PATRA OARĂ, 
IVO VIKTOR

în fiecare an, în Cehoslovacia, ca 
alte țări, sînt aleși ■ cei mal buni 
baliști ai anuilui. De data aceasta, 
cheta^ a fost ffăcută de revista 

dumul a fost organizat de ziarul .,Ces- 
kosiovenskv y^port“ din capitala Ceho- 

‘întrebarea pusă : „care au 
buni fotbaliști ai anului 

..răspuns 40 de antrenori și 
urma puhe- 

De primul ioc s-a clasat 
\ ‘ - 1 echipei

al naționalei cehoslovace.

avut
Ar- 
me-

sa
Si
n

înșl fot- 
an- 

Stadion" 
din Fraga, duffpă ce anul trecut referen-
koslovensky » 
slovaciei. La î 
fost cei mai 
în 1973“ ? au 
ziariști de spe . ,
telor realizate, 
detașat Ivo
Dubla Fraga ș ' ’ktor. portarul

cu un
urmat . .
tislava) cu 349 p și Șamek (Dukla Fra
ga) cu 270 p. Reamintim că Ivo Viktor 
este declarat pentru a patra oară și a 
treia oară consecutiv cel mai bun fot
balist a! Cehoslovaciei (în 1968, 1971,
1972 și 1973), performanță fără prece
dent în acest sens. în anii ’anteriori, * cei 
mai valoroși fotbaliști cehoslovaci au 
fost Popluhar (1965), Masopust (1966), 
Geleta (1967), Kuna (1969) și Dobias 
(1970).

SUSPENDAT PENTRU 
DOPING I

Tot mal numeroase au devenit cazurile 
de dopare a fotbaliștilor brazilieni. Iată 
de ce, federația de specialitate face din 
ce în ce mal multe controale pentru a 
stăvili avalanșa folosirii doplngurilor. Re
cent. la meciul dintre Atletico Minelro 
șl Vasco da Gamma, m urma controale
lor efectuate prin sondaj, jucătorul Cam
pos a fost descoperit că a folosit sub
stanțe Interzise de medicina sportivă. 
Drept urmare, federația braziliană de 
fotbal l-a suspendat pe Campos pe 
două luni șl este posibil ca șl clubul 
Atletico Mlnciro să fie sancționat.

NOUL ANTRENOR AL 
SELECȚIONATEI ARGENTINEI

Federația argentiniană de fotbal a 
confirmat numirea lui Vladislao Cap în 
funcția de antrenor ai echipei naționale, 
în locul lui Omar Sivori. Noul antrenor 
conduce în prezent pregătirile echipei 
columbiene ..Deportivo“, de care este 
legat prin contract pînă Ia 31 decembrie.

Anual, odată cu primii fulgi 
de zăpadă, „circul alb" își începe 
peregrinările de-a lungul și de-a 
latul lumii. Cupa mondială la 
schi — acesta este așa-zisul 
„circ alb" — și-a propus pentru 
sezonul care a debutat în prima 
săptămînă a lunii ‘ decembrie 
„numai" 38 de reprezentații, 
deci oarecum o reducere a pro
gramului față de ediția prece
dentă. care a cuprins 48 de con
cursuri contînd pentru supre
mația schiului mondial. Timp 
de patru luni, Annemarie Proll 
— devenită acum Moser —. Gus
tavo Thoeni și toți ceilalți „co
legi de trupă" se vor muta de

Val d’Isere Ia Kitzbuhel, de 
Val Gardena la Grindelwald, 
la Maribor la Zakopane sau 
la Abetone la Vysoke Tatry.

Cupa mondială la schi a fost 
creată — dintr-o inițiativă fran
ceză — în anul 1967. De atunci 
încoace, ea nu a avut decît trei 
învingători : Jean-Claude Killy 
mai întîi, Karl Schranz după a- 
ceea și în clipa de față Gustavo 
Thoeni, vameșul italian care a 
învățat să schieze pe pantele din 
Stelvio — și patru învingătoare : 
canadiana Nancy Greene, în 
1967 și 1968, urmată de Gabl 
(Austria) și Jacot (Franța), pen
tru ca de trei ani la rînd Anne- 
marrie PrbII să apară ca imba
tabilă. Grație acestei Cupe mon
diale, concursurile de schi, altă
dată dispersate de-a lungul se
zonului, au căpătat un element 
de legătură, de sistematizare da
că se poate spune așa. Nu e mai 
pufin adevărat că această com
petiție mondială a schiului a avut 
numeroase exemple din care să 
se inspire. „Trofeul Super- 
Prestige" la ciclism, campiona
tul mondial al automobiliștilor 
de formulă I, campionatul mon
dial al motocicliștilor, chiar și

niai nou creatul „Marele Premiu 
— F.I.L.T." al tenisului, toate 
au fost competiții care au pre
cedat „Cupa mondială", inspi- 
rîndu-i pe organizatori. în toate 
se acordă puncte după fiecare 
concurs, se face adunarea la 
sfîrșitul sezonului și se acordă 
premii celor mai buni. Pare, la 
prima vedere, foarte simplu...

Și totuși, organizatorii fran
cezi care au creat Cupa mon-

CIRCUL ALB“
S A PUS

dială, probabil în greaua tenta
tivă de a descoperi mai binele 
binelui, au imaginat o formulă 
foarte complicată de acordare a 
punctelor, pentru care — spune 
Jacqufs Lecoq fn cotidianul bel
gian ,Les Sports" — esto neapă
rat nrcesar un carnet de soco
teli, o riglă de calcul și, 
bil, ui tub cu aspirine 
cînd cineva se apucă să 
iască clasamentul. Este 
țeles i> greșeală, pentru
mai lucrurile simple și ușor de 
înțeles ajung la masele de spec
tatori sau de iubitori ai sportu
lui. în competiția feminină, de 
exemplu, există 7 probe de 
coborîre. 7 de slalom și alte 7 
de slalom uriaș. La sfîrșitul lu
nii decembrie, se rețin numai

proba- 
atunci 

alcătu- 
bineîn- 
că nu-

primele 4 performanțe individu
ale din cele 6 curse disputate, 
în ianuarie se iau în conside
rație 6 din 10, iar în martie 
cele mai bune 3 rezultate din 
cele 5 curse programate. Se în
cearcă în acest fel să se păstre
ze integral șansele unui concu
rent accidentat sau doar neno- 
rocos într-unul dintre con
cursuri. La sfîrșitul fiecărei ..e- 
tape" va fi însă destul de greu 
de explicat neofiților în sport de 
ce. de exemplu. învingătorul 
unei curse nu mai poate acumu
la puncte, în vreme ce al doilea 
clasat are încă posibilitatea de 
a-și îmbunătăți punctajul. Să nu 
uităm că în sezonul trecut Anne
marie Proll a cîștigat trofeul 
mai ales însumînd toate puncte
le acordate în cele 8 probe de 
coborîre...

La toate acestea mai trebuie 
să adăugăm — ca ultimă ..des
coperire" în materie — și fai
moasa bonificație. imaginată 
pentru a-i stimula pe concurenti 
să participe, în egală măsură, 
și la probele de coborîre. dar și 
la cele de slalom. Schiorii cla
sați în cadrul aceluiași concurs 
în două probe pe unul din locu
rile pentru care se acordă puncte 
își vor vedea dublat punctajul. 
învingătorului din Cupa mon
dială a acestui sezon nu i se va 
mai putea reproșa — ca Anne- 
mariei Proll sau lui Gustavo 
Thoeni — că preferă numai pro
bele de coborîre sau. dimpotri
vă. pe cele de slalom.

în orice caz, chiar dacă acest 
complicat sistem de alcătuire a 
clasamentelor va mai comporta 
discuții contradictorii, deocam
dată un singur lucru este foar
te sigur: „circul alb" s-a dus 
din nou în mișcare. Reprezenta
ția a început!

Dumitru GRAUR

/

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Cursa automobilistică de 24 de ore de la 
Daytona Beach, programată la începutul 
anului viitor, se va disputa pe durata 
de numai 6 ore, ca urmare a crizei de 
carburanți, a anunțat Jim Foster, mem
bru al comisiei de organizare a compe
tiției — prima probă a Campionatului 
mondial al constructorilor de automobile.

Proba de simplu birbațl din 
neulul Internațional de tenis 
pentru Premiul televiziunii ______
tost dstlgatâ de suedezul Svensson, oare 
l-a învins In finală cu 8—4, 6—4, 7—5 pe 
jucătorul bulgar Bojldar Pampulov. In 
partida pentru locul trei, Emmerich 
(R.D.G.) l-a întrecut cu 6—7, 8—4, 6—1, 
6—0 pe Slojll (Cehoslovacia). în finala 
probei de dublu, perechea alcătuită din 
frații Bojidar șl Matei Pampulov a învins 
cu 6—2, 7—5, 6—3 cuplul Ghenov — Pe
trov,

cadrul tur
cie la Sofia 
bulgare a

La Sydney a continuat meciul de tenis 
■dintre echipele feminine ale Australiei și 
S.U.A. După două zile, scorul este de 
2—1 în favoarea selecționatei Australiei, 
în proba de dublu, perechea Melville 
— Harris a învins cu scorul de 6—3. 
6—2 cuplul Teegarden — Newberry.

hi cadrul competiției internaționale de
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schi Cupa Europei, la Alpe d’Huez s-a 
disputat o probă de slalom special, care 
» fost cîștlgată de Italianul Erwin Stri
cker, cronometrat în cele două manșe 
cu timpul de 104,84. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Rolland Roche (Fran
ța) — 105,68 șl Ilaro Pegorani (Italia) — 
105,80. Proba de slalom uriaș, contînd 
pentru Cupa Europei va avea loc la 
Plaine.

Gonșenlca — 57:43 și Truhan — 59:13. în 
cursa feminină de 5 km, pe primul loc 
s-a situat Helena Zapotocznaia, crono
metrată în 21:53.

Zlarul Italian «II Messagero** l-a desem
nat pe Marcelo Flasconaro șl Novella 
Callgarls drept cel mal buni sportiv! 
Italieni al anului 1973. Același ziar 11 
clasifică pe înotătorul american Riek 
Demont cel mal bun sportiv din lume 
al anului, locul doi fiind atribuit auto
mobilistului scoțian Jackie Stewart.

Pe trambulina de La Kavgolovo, tn apro
piere de Leningrad, s-a disputat primul 
concurs de sărituri cu schlurile al nou
lui sezon de iarnă. Pe locul tntil s-a 
clasat Aleksei Borovitln cu 238,6 p (cele 
mai lungi sărituri 72,5 m șl 72 ml, ur
mat de VLaceslav Seerbakov — ssa.6 
puncte, Iuri Kalinin 232,1 p.

După disnitarea a 12 runde, tn Campio
natul masulin de șah al Albaniei, care 
se desfășură la Tirana, continuă să 
onnrinră -aestru.1 Adtiami, cu 10 p. Pe 
locul secu£j:r*£lpustlna cu 91/2 p 
o partidă

icial de schi fond a fost des- 
Sezonul oîlonia printr-un concurs des
chis în pzakopane. în proba masculină 
fășurat la victoria a revenit lui Jozef 
de 15 km timpul de 57:13, urmat de 
Rysula, cu_______________________ ________

In localitatea columbiană Medellin au 
luat sfîrșlt întrecerile turneului 
pentru Cupa campionilor 
Sud la volei. Titlurile au 
la masculin și feminin, de 
bului brazilian Panllstano.

final 
Americil de 
fost cucerite, 
echipele ciu

Concursul internațional de 
Bruxelles s-a încheiat cu 
obstacole. în care victoria ___________
glezuiui Harvey Smith („Licht House") 
cu timpul de 65.2. Pe locurile următoare 
s-au clasat brazilianul Nelson Pessda 
(„Alcatraz") și francezul Pierre Durand 
(„Pitou“). Campionul vest-german Alwin 
Schockemohle („Weiler“) s-a situat pe 
locul șase.
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