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• Astăzi, de la ora 16, in sala Floreasca, o mare serbare cultural-sportivă

PROLETART DIN TOATE ȚĂRILE UNIȚT-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA-Șl SPORT

Sala Floreasca găzduiește astăzi, de la ora 16, o 
festivitate cu totul inedită. După cum am mai 
anunțat, C.M.E.F.S. București organizează, în întîm- 
pinarea aniversării Republicii, o gală dedicată tine
rilor remarcați în activitatea sportivă de masă, acti
viștilor și asociațiilor cu cele mai bune rezultate 
în acțiunea de atragere a cetățenilor spre practicarea 
exercițiilor fizice.

Cu aproape 10 luni în urmă, la cîteva zile după 
apariția Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie, organizația sportivă a pri
mului oraș al țării răspundea sarcinilor trasate în 
importantul document de partid inițiind o serie do 
nouă mari crosuri populare, menite să relanseze 
activitatea sportivă de masă din Capitală. De la o 
întrecere la alta, numărul concurențâlor a crescut 
permanent, ca și anvergura competiției.

Spre a stimula tineretul, Consiliul municipal a 
făcut cunoscut că toți cei care vor concura la mi
nimum cinci curse și le vor termina, au dreptul 
să participe la o loterie cu premii în materiale și 
echipament sportiv. Rezultatul acestei inițiative a 
fost peste așteptări. Astăzi, aproape 1 OOo de tineri

și tinere, prieteni fideli ai alergării, candidează Ia 
recompensele ce le-au fost promise.

Cu ei, și cu mulți alții ne vom întîlni astăzi, sub 
cupola sălii Floreasca. în ambianța cîntecului și a 
dansului, printre reprizele de gimnastică, momen
tele vesele, coruri și recitări, se 
urnă . ~
pioni, de talia celor sărbătoriți joi, în Sala Pala
tului. ~ 
stima 
fapt — filonul inepuizabil din care apar mereu vii
torii eroi ai arenei. Ei sînt, la urma urmei, baza 
trainică pe care se clădește, cu trudă și migală, 
edificiul performanței sportive românești și 
de a le mulțumi și a 
admirabilă.

După cum la fel de 
noștință față de activiștii voluntari ai mișcării

vor extrage din 
premiile. Pe scenă nu vor urca mari cam-

Dar, acești anonimi ai sportului merită toată 
și considerația, pentru că ei reprezintă — de

le strînge mîna ni se

frumos este gestul de

ideea 
pare

recu- 
spor- 

tive, oameni care își consacră cu pasiune și dăruire 
o bună parte a timpului liber cauzei propășirii miș
cării noastre de educație fizică și sport și fără de 
care această activitate ar fi, probabil, de necon
ceput.
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VACANTA ȘCOLARĂ ANIMĂ „CUPA TINERETULUIu

Cițiva dintre participanții concursului de deschidere a sezonului oficial de schi, urcă pîrtia Clăbucetul Taurului 
Foto : Dragoș NEAGU

PREDEAL, 23 (prin telefon). încă din 
primele ore ale dimineții, cîteva mii de 
schiori șl spectatori, în majoritate elevi 
și stadenți aflați în prima zi de va
canță, urcau în șiruri lungi, neîntre
rupte, spre pîrlia Clăbucet — locul de 
adunare și de Întrecere ale concurențllor, 
veniți la invitația federației pentru con- 
cursul-demonstrațle de debut.

O zi splendidă, însorită, și un decor 
de un alb imaculat, înviorat de stegu- 
lețele albastre și roșii ale porților de 
slalom ne-au întîmpinat binevoitor. Fan
fara militară a vînătorllor de 
prezentă ca în atltea alte ocazii la 
bătorile schiului, a creat o plăcută 
bianță.

In această atmosferă sărbătorească 
dat starturile probelor : slalomul,

munte, 
săr
am-

s-au 
_____________  ,---------- . —. . pe 
Clăbueet șl fondul pe Valea Pollștoaca, 
La slalom, cîteva nume prestigioase, 
Cristea, Brencl, Viideanu, Manta, au 
asigurat încă din start atractlvltatea șl 
atmosfera de luptă specifice acestui gen 
de Întreceri. De fapt, publicul aștepta 
să fie — șl, a și fost — martorul unei 
confruntări între generații. De o parte 
Cristea, Brenci, Focșeneanu, adică cei 
care au un nume de apărat, de altă 
parte, Cavași, Manta, Szabo Nandor, a- 
dică cel care au un nume de cîștigat. 
Din această confruntare a rezultat un 
splendid spectacol savurat de întreaga 
asistență și aplaudat la scenă deschi
să. Pîrtia de pe Clăbucet șl proba m 
sine nu au constituit un test deosebit 
de dificultate, de fapt nici nu a existat 
un asemenea scop. Concursul a reușit 
să fie o frumoasă demonstrație de schi 
și o bună propagandă pentru toți spec
tatorii. Cu siguranță că astăzi, din rln- 
durile asistenței s-au recrutat, în Plus, 
cîteva sute de schiori activi, entuzias
mați de frumusețea schiului. Din punct 
de vedere tehnic, concursul a fost pal
pitant, mal ales în prima manșă, cînd 
multiplul campion Dan cristea s-a Văzut 
depășit în ordine, de loan Cavași, Ale
xandru Manta șl Virgil Brencl. In aceste 
condiții, replica din manșa a doua a fost 
deosebit de dinamică, oferind momente 
de ridicată spectaculozitate. Tînărul cam
pion Cavași, copleșit de emoții șl de 
responsabilitatea de a fl întrecut pe 
Dan Cristea, a pornit vijelios, dar pre; 
cipitat, a omis o poartă, a căzut— Ș> 
a abandonat. Cu toate acestea, evoluția 
sa, mai mult decît promițătoare, ne dă 
încredere în ceea ce îl privește pentru

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 3-a)
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eși a început... oficial la 21 decembrie, odală cu lunga noapte a solsti
țiului, iarna nu prea vrea sâ se supună previziunilor meteorologice, leii, 
penultima duminică a anului 1973, o fost — aproape în toată țară — o zi 

caldă, însorită, .cu adieri primăvăratece, invitind mai de grabă la plimbări și 
visare. „Sporturile albe" s-au simțit, desigur, stinghere în aceasiă ambianță... me
diteraneană, iar întrecerile din cadrul „Cupei tineretului" s-au limitat — cu 
mici excepții — Ia ping-pong și șah. Pe ici, pe colo, unde soarele a cruțat 
derdelușurile, s-au desfășurat concursuri de săniuțe.

Dar, interesul și preocupările față de marea competiție de masă cu 
caracter republican se află în creștere, ceea ce promite ca îndată ce vor 
exista condițiile prielnice să se poată porni cu... motoarele în plin.

de participant! la concursul inaugu
ral și mulți sportivi bine pregătiți. 
Arbitrilor — în aceste 
le-a fost destul de greu 
învingătorii :

Categoria 52 kg. : P. 
nu ; 68 kg. : A. Moldoveanu; 81 
kg. : Fl. Donduc ; 87 kg. : N. Lupșe- 
neanu ; peste 87 kg. : M. Deșliu.

Interes față de întrecerile pentru 
„Cupa tineretului" este de semna
lat și. în școlile generale nr. 6, .7 și 
8 din municipiul Călărași precum 
și în cîteva comune ale județului 
Ialomița — Andrășești, Sărățeni, 
Mihai! Kogălniceanu ș.a.

De semnalat, totodată că organele 
locale au luat toate măsurile pen
tru pregătirea condițiilor în vederea 
organizării și a altor întreceri spor
tive din cele prevăzute în „Cupa 
tineretului" (schi fond, patinaj, să- 
niuș etc.). Și, în funcție de pre
zența zăpezii — mult așteptată și 
dorită de elevi, aflați în plină va
canță — vor fi programate și con
cursurile. Tovarășul C. Bărbulescu, 
președintele Consiliului municipal 
Călărași pentru educație fizică și 
sport, ne-a dat toate asigurările că 
tinerii din localitate, aflați printre 
fruntași in toate competițiile de 
masă, își vor păstra acest atu și 
acum... (T. ST.),

0

TENIS DE MASĂ Șl ȘAH, 
IN AȘTEPTAREA ZĂPEZII

întrecerile pentru „Cupa tinere
tului" se află în atenția tineretului 
școlar din municipiul Călărași. La 
reușita lor își aduc contribuția atît 
colectivele catedrelor de educație 
fizică cît și consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport.

La Liceul nr. 1, de pildă, la or-, 
dihea zilei s-au aflat concursurile 
de tenis de masă, desfășurate pe 
categorii de vîrstă, separat pentru 
băieți și fete. Băieții, și-au desem
nat cîștigătorii în persoana lui Emil 
Craiu, Vasilică Iorfiță și Marin 
Ivan, fetele au avut cele mai bune 
sportive în Maria Moldovanu și 
FLorinela Olteanu.

La același liceu, de mult interes 
se bucură concursurile de șah. în 
primele întreceri s-au evidențiat 
Constantin Groapă, Ion Moise, Eleo
nora Iorga și Claudia Tomescu.

Șahul reține atenția și iubitorilor 
de sport de la Liceul ©«fcnomic. La 
primul concurs au ținut să semne
ze prezența nu mai puțin de 80 de 
elevi și eleve. Evidențiați — Ion A- 
postol. Vasile Pîrlea, Victorița Bă
lan, Lili Ilie și Marieta Petcu.

Spre deosebire de cele două uni
tăți de învățămînt sus-amintite, la 
Liceul agricol elevii manifestă pre
ferințe pentru trîntă. Aproape 50

CAMPIONATELE NAȚIONALE LA TIR CU AER COMPRIMAT

STEAUA (pistol juniori) Șl DIM (pușcă junioare)
întrecerile campionatelor naționale 

pe anul 1973 Ia arme cu aer com
primat, care s-au disputat la Plo
iești, au relevat buna pregătire a 

la juniori,unor echipe, mai ales 
atît la pușcă cit și la 
pistol. Două dintre 
formațiile campioane 
la juniori, cea de pis
tol a clubului Steaua 
și cea de pușcă a clu
bului Dinamo au sta
bilit cu această oca
zie și valoroase recor
duri naționale.

Cele opt titluri 
campioane ale țării pe 
echipe au revenit clu
burilor Dinamo (4 —
Ia pușcă senioare și 
junioare, la pistol se
niori și senioare). Stea
ua (2 — la pușcă se
niori și pistol juniori), 
Unirea Focșani (1 
la pușcă juniori) 
U. T. Arad (1 — 
pistol junioare).

Dintre noile formații 
campioane ale țării 
vom menționa doar pe 
cele de juniori. care 
au avut o comportare 
excelentă. Pe pri
mul plan se situează 
echipa de pistol Steaua 
care, avînd în frunte 
pe Liviu Stan, care a 
cîștigat titlul 
dual cu un 
foarte bun — 
a stabilit cu 
mină 
„Cupa Petrolul", 
nou record republican 
cu 386 p, a depășit și 
cele mai optimiste aș
teptări. Ceitrei 
pistolari, 
Trușcă 
Andrei 
numai - 
locul I 
categorică, dar

indivi- 
punctaj 

383 — și 
o săptă- 

în urmă,

tineri
L. Stan, M. 

(379 p) și I. 
(377 p) nu 

că au cucerit 
de o manieră 

cifra

condiții — 
de a stabili

Bucureștea-

DUMINICĂ BOGATA
LA „172“

Bulevardul 1 Mai, în 
generale nr. 172 din 

cîțiva copii alergau o

ccrtea 
Bucu- 
minge

pe care au realizat-o — 1139 p 
— depășește cu 7 p „vechiul" 
record stabilit tot de ei în 
ziua de 15 decembrie anul a- 
cesta. Punctajul celor trei jumiori,

de

la 
un

Juniorul nr. 1 al campionatelor naționale la 
pistol — Liviu Stan (Steaua).

AL TREILEA TURNEU DE BASCHET AL DIVIZIEI MASCULINE A

MECIURI VIU DISPUTATE ÎN ULTIMA ZI
TIMIȘOARA, 23 (prin telefon). în 

sala Olimpia din localitate au con
tinuat meciurile celui de al treilea 
turneu al diviziei masculine A de 
baschet. Iată rezultatele și cîteva 
amănunte :

POLITEHNICA CLUJ — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 67—58 (dis
putat sîmbătă). Sportivii de pe So
meș au abordat întîlnirea cu calm, 
cu încredere în forțele lor și, avînd 
in Barna un excelent realizator (33 
puncte înscrise, au obținut o victo
rie nescontată, dar pe deplin me
ritată. Studenții bucureșteni nu 
și-au găsit cadența nici în această 
partidă și, o dată cu aceasta, au 
pierdut și 
victorie în 
Au înscris 
man 9, S. 
Moisin 3 pentru 
respectiv Dudescu 
lin 13, Anghel 6, 
și Șerbănescu 2.

șansele de a realiza o 
turneul de la Timișoara 
Barna 33, Voicu 10, Ro- 
Vidican 8, Moraru 4 

Politehnica Cluj. 
14, Szell 13, Mo- 
Rusu 6, Casari 4

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— VOINȚA TIMIȘOARA 80—60 
(disputat sîmbătă). Aproape 25 de 
minute din timpul efectiv de joc, 
studenții au comis greșeli tehnice, 
tactice, nu au depus eforturi pentru 
victorie. Adversarii lor, deși for
mează o echipă „subțire", în care 
mereu tînărul Viciu duce greul, au 
evoluat bine, s-au apărat cu îndîr- 
jire și au menținut multă vreme o 
diferență mică de scor. în ultimele 
10 minute, studenții și-au luat rolul 

serios, au alergat mai mult și 
cîștigat clar o partidă care, doar 
unele momente, a avut atribute 
„derby". Au marcat: Mănăilă 
Cîmpeanu 23, Czmor 14, Minius 
Ionescu 5, Roxin 1 pentru Uni

versitatea, respectiv Lup 15, lan
cea 12, Ivanici 8, Viciu 13, 
covici 4, Pescaru 3, Csordas 
onte 2.

I.C.H.F.—C.S.U. GALAȚI 
(37—34). Ultima partidă de sîmbătă

în 
au 
in 
de 
■u,
16,

Adrei-
3, Le-

71—64

a oferit o dispută aprigă, deschisă 
oricărui rezultat. Handicapați de 
indisponibilitățile din echipă, stu
denții gălățeni nu s-au lăsat inti
midați și au răspuns curajos la iu
reșul adversarilor lor. Echipele au 
mers „cap Ia cap" pînă aproape de 
final, cînd bucureștenii au dominat 
ambele panouri (prin Dikai și Cîm- 
peanu) și au reușit să recupereze 
multe baloane, care au fost hotărî- 
toare în obținerea victoriei. Au în
scris : Tudoși 16, Cîmpeanu 13, Mă- 
lușel 11, Andreescu 8, Anastasiu 8, 
Antonescu 3, Dikai 6, Niculescu 4, 
Chiciu 2, pentru I.C.H.F., respectiv, 
R. Martinescu 26, Tudose 12, Magoș 
9, St. Martinescu 6, Anton 9, Pri
cep 2.

Paul IOVAN
Constantin CREȚU

(Continuare în pag. a 4-a)

antrenați de T. Coldea, reprezintă 
o Aediă foarte valoroasă-, 379,66 p 
de trăgător. Evidențiem, de aseme
nea, echipa de pușcă junioare a 
clubului Dinamo, devenită o meri
tuoasă campioană a țării, tot cu un 
nou record național — 1124 p, cu 
31 de puncte mai mult decît ve
chiul record ! “ 
tei frumoase
Dumitra Matei 
rică (378 p) și

REZULTATE
chipe: pușcă seniori : 1. Steaua I 
1138 p, 2. Steaua II 1481 p, 3. Di
namo 1463 p ; senioare : 1. Dinamo 
1091 p, 2. Olimpia București 1047 p 
(au participat doar două echipe !) ; 
juniori : 1. Unirea Focșani 1101 p 
(la un punct de record), 2. C.F.R. 
Arad 1098 p, 3. Steaua 1095 p ; ju
nioare : 1. Dinamo 1124 p, 2. Acti
vul Brașov 1064 p. 3. Medicina Iași 
1021 p. Pistol, seniori : 1. Dinamo 
1486 p, 2. Steaua 1481 p, 3. I.E.F.S. 
1461 p; senioare : 1. Dinamo 1092 
p, 2. Olimpia Buc. 1027 p ; juniori : 
1. Steaua 1139 p, 2. Dinamo 1106 p, 
3. U.T.A. 1060 p : junioare : 1. U.T.
Arad 1064 p, 2. Metrom Brașov 
1036 p.

Pe
Școlii 
rești, 
de fotbal. Alții exersau aruncarea 
la coș, dînd roată panoului de bas
chet. Atmosfera de sport care ne-a 
întîmpinat — aveam să consta
tăm — era doar* prologul a ceea ce 
se desfășura, de astă dată, orga
nizat. în sala de gimnastică a 
școlii.

Aici, în sala mică (cea mare găz
duia niște cursuri de pregătire 
pentru educatoare, ca și cum în 
tot sectorul nu ar exista un loc 
potrivit pentru asemenea activități li 
la două mese de ping-pong, elevii

Copiii așteaptă cu nerăbdare zăpada pentru a-și măsura forțele pe der- 
deluș, ca în această imagine surprinsă la finalele întrecerilor pentru „Să
niuța de argint" incluse acum în cadrul ediției 
retului”.

claselor a VII-a își disputau drep
tul de promovare într-o etapă su
perioară a „Cupei tineretului". 
Jocurile, urmărite cu interes de 
către zeci de colegi se desfășurau 
pe tăcute. Educatoarele din sala 
alăturată nu trebuiau deranjate...

„Este greu să ții în frîu entu
ziasmul copiilor — ne mărturisește

de iarnă a „Cupei tine'

de educație fizică Stefan 
dimineață, de la ora 9,

profesorul 
Bujor. De
mj tot străduiesc să păstrez liniș
tea. Înaintea elevilor dintr-a VII-a, 
au fost aici și au jucat ping-pong 
cei dintr-a VlII-a. Este prima du

(Continuare în pag. a 2-a)

Realizatoarele aces- 
performanțe sînt : 
(380 p) Angela Tudo- 
Anca Iuga (366 p). 
TEHNICE — pe e-

NUMEROASE ACTIVITĂȚI SPORTIVE PIONIEREȘTI9

J
este marcată de 
acțiuni sportive

în Sala sportu-

de „cartier general" 
competiții polisportive

desfă- 
comu- 

unde 
bucură

anvergură
girul organizatoric al

Vacanța școlară 
cîteva interesante 
rezervate copiilor.

Astfel, la Iași, 
rilor, a început o competiție in
ternațională de mini-fotbal pentru 
sportivi pînă la 13 ani. Primele 
meciuri au avut loc ieri.

Două întreceri de 
poartă
C.N.O.P. La Sibiu sa vor întrece 
șahiști și șahiste din 11 județe, 
în timp ce la Miercurea Ciuc vor 
avea loc concursuri de patinaj vi
teză și artistic, hochei pe gheață 
și judo. Capitala județului Har
ghita va deveni, de la 26 decem-

brie, un fel 
al acestei 
pionierești.

Turneul de hochei își va 
șura seriile preliminare în 
nele Dănești și Ciuman, 
sportul cu crosă și puc se
de o mare popularitate și bene
ficiază de excelente condiții mate
riale. Finala pentru locurile I—IV 
va fi găzduită de una din princi
palele „scene" de gheață ale țării, 
patinoarul artificial acoperit 
Miercurea Ciuc. unde se vor 
trece și patinatorii.

Ca și turneul șahiștilor de
Sibiu, concursurile de la Miercurea

din 
în-

la

DRUMUL DINTRE DOUA SEZOANE
TRECE PRIN
în vacanță, fotbaliștii tînjesc 

după minge. Avea să ne-o spună 
Moldoveana, în trenul de Hercu- 
lane: „După două-trei zile ți se 
face un dor nemaipomenit de a 
juca !“. „Atunci de ce mergi la 
băi și tu, și Octavian Ionescu, aici 
de față, și toți ceilalți care se gă
sesc acum pe malul Cernei sau la 
„Felix", lingă Oradea ?

Costică Moldoveanu a zîmbit su
perior și a aruncat un „Eicîn- 
tat, expresie care concentrează o 
sumedenie de date, imposibil de 

două cuvinte. Aîmpărtășit în 
adăugat. apoi:

— Mai bine
Stănescu. Este 
țiune.

vorbiți cu doctorul 
și dînsul in sta- 

supraveghindu-ne vacanța.
★

Doctorului Nicolae Stănescu, în 20 
de ani de activitate, i-au trecut 
prin mină cam trei generații de 
fotbaliști. El este astăzi medicul 
echipei Sportul studențesc, dar a- 
ceastă apartenență ne pare mai 
mult administrativă. Biografia pro
fesională și experiența sa îmbracă 
o sferă largă, complexă și dacă 
Sportul studențesc este doar echi
pa lui, el este cu siguranță al tu
turor fotbaliștilor, în general. Chiar 
aici, la Herculane, asistă nu numai 
Pe „cei 14" studenți bucureșteni.
ci, dimpotrivă, lasă ușa cabinetului 
deschisă și pentru Oblemenco
Bălan, Manta, Beraeanu, Velea 
Marcu, Țarălungă de la „U“ Cra
iova ; pentru ceilalți fotbaliști din 
straturi 
runte, veniți 
și refacere : 
Vîță (Metalul 
Pelea, Tacoj

competiționale mai mă 
aici pentru odihni 
Profir, Omer, Sebe 
București). Stanciu, 
(Electroputere Cra 

iova). De aceea relația 
cretă, nucleu masiv de 
dic-tratament cu ape

aceasta con- 
jucători-me- 
termale, su-

• •• BAZINUL CU APE
prapusă iu
totală" a 
răsturnat prejudecata că între în
cheierea turului și reluarea pregă
tirilor ar fi un spațiu în care ope-

• rează atotputernicia oalei cu sar
male și a turneelor de plăcere,

— Doctore Stănescu, în fond de

timp peste „vacanța 
jucătorilor, ne-a cam

exodul acesta spre Herculanece
sau Felix ?

— N-aș spune 
din proprie inițiativă aici, departe 
de tumultul marilor orașe. O fac, 
bineînțeles, Ia recomandarea medi
cului sportiv. Este un mic sacri
ficiu, impus de pretențiile marii

că fotbaliștii vin

ELEVILOR
în
că 

or- 
de-

Ciuc vor reuni pârtieipanți din 
11 județe. înscriindu-se printre 
principalele manifestări sportive 
ale vacanței școlare.

De Ia locul de desfășurare a 
trecerilor ni se face cunoscut 
au fost luate toate măsurile 
ganizatorice pentru reușita
plină a acestor acțiuni. Consiliul 
național al organizației pionierilor, 
consiliile județene pentru educație 
fizică și sport, inspectoratele șco
lare județene respective au cola
borat într-un mod rodnic.

Nu ne rămîne decît să urăm suc
ces deplin tuturor competitorilor!

DE FOTBAL
TERMALE

performanțe. Vacanța fotbalistului 
are două scopuri principale: asi
gurarea sănătății și a refacerii. 
Prin analogie, fotbalul de perfor-

lon CUPEN

(Continuare în pag. a 3-a)

■'««ft

Fotbaliștii de la Sportul studențesc, dintre care unii cu soțiile, fac o fotografie. Pe spatele pozei 
gur: „Amintire de la Herculane, vacanța lui 1973—’74“,

vor scrie desi-
Foto: Ion MIHAICÂ
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PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI FEDERAL DE SCRIMĂ

ANUL 1974, HOTĂRÎTOR PENTRU
f "

PREGĂTIRILE ÎN VEDERE

IMPORTANTE MĂSURI ADOPTATE 
DE MINISTERUL TURISMULUI PENTRU 
STIMULAREA PRACTICĂRII SCHIULUI

CAMPIONATUL DE POPICE

IA JUMĂTATEA DRUMULUI

Plenara lărgită a Comitetului fe
deral de scrimă (la care au partici
pat — ca invitați — sportivi, antre
nori și delegați de cluburi și aso
ciații sportive) a prilejuit o amplă 
trecere în revistă a realizărilor în
registrate în acest sport olimpic.

Darea de seamă prezentată de 
iov. D. Tepșan, secretar general- al 
federației, a reliefat cîteva rezulta
te meritorii ale scrimerilor români : 
locul I la floretă fete (echipe) la 
Universiada de la Moscova, 7 locuri
1 la Campionatul balcanic, un loc
2 la Universiadă, în turneul indi
vidual de floretă (Mihai Țiu), locu
rile 3 la C.M. de la Goteborg (flo
retă fete, echipe) și la Universiadă 
(Irimiciuc, la sabie), poziții de frun
te într-o serie de concursuri de 
anvergură — turneul internațional 
de la Moscova, turneul țărilor so
cialiste de la Sofia, turneul Arma
telor prietene, patrulaterul de la 
Paris, „Cupa Hungaria“ (Buda
pesta).

Și totuși, în ciuda acestor reușite, 
față de exigențele ce le recomandă 
Hotărîrea de partid, rezultatele scri
merilor noștri în 1973 n-au fost în 
toate cazurile satisfăcătoare, mai 
ales ceîe de Ia C.M. din Suedia, 
unde comportarea reprezentanților 
României a apărut inegală, conse
cință a unei slabe pregătiri și a 
unor carențe de ordin moral-volitiv.

Cauzele unor rămâneri în urmă 
pe ansamblul acestui sport trebuie 
căutate și în felul cum se desfășoa
ră munca în secții, unde saltul ca
litativ așteptat, încă nu s-a produs

integral. Selecția a rămas și acum 
un deziderat de infăptuit, numărul 
sportivilor legitimați și clasificați 
este încă redus, în loturile repre
zentative se lucrează cu un număr 
restrîns de trăgători, ceea ce lasă 
posibilitatea de a se instaura un a- 
numît senatorism de drept.

Sînt carențe pe care planul de 
măsuri pe anul 1974 își propune să 
le lichideze. Evident că federația 
singură nu va putea realiza un ase
menea obiectiv, dacă secțiile, în to
talitatea lor, nu vor aduce o con
tribuție mai directă. Oricum, faptul 
că întregul birou federal va răspun
de de felul cum se desfășoară acti
vitatea în secții, pornind de Ia se
lecție, constituie o premisă în fa
voarea îmbunătățirii radicale a 
muncii.

Toți cei care au luat cuvîntul au 
recunoscut necesitatea de a cola
bora mai strîns pentru a asigura 
scrimei românești locul pe care îl 
merită. O colaborare care vizează 
multiple aspecte, de selecție, in
struire (cele 1 000—1 200 de ore de 
pregătire — anual — constituie doar 
un element de referință), asigura
rea de condiții materiale cît mai 
aproape de actualele cerințe etc.

în alocuțiunea sa, tovarășul Miron 
Olteanu, secretar al C.N.E.F.S. a ți
nut să sublinieze că posibilitățile 
scrimerilor români sînt cu mult 
mai mari decît cele etalate în anii 
din urmă și în special in 1973. Be
neficiind dc tehnicieni de valoare 
mondială, de condiții materiale me
reu mai bune, sftrimcrii noștri pot

să-și vadă împlinite multe năzuințe 
— locuri de frunte în toate marile 
competiții de pe continent și din 
lume, la J.O. de la Montreal, de 
altfel, obiectivul nr. 1 al pregătiri
lor în 1974, an hotăritor în crista
lizarea loturilor pentru Olimpiadă. 
Ceea ce se cere, în principal, spor
tivilor mușchetari este un volum 
sporit de muncă, o pregătire con
știentă, perseverentă, dorința fermă 
de a se perfecționa.

In cuvîntul său, tovarășul Vasile 
Ionescu, președintele F.R. Scrimă a 
asigurat pe cei prezenți că întregul 
birou federal este hotărît să con
tribuie la îmbunătățirea muncii în 
secții, la loturi, astfel ca roadele 
să se facă simțite într-un viitor a- 
propiat.

în încheierea lucrărilor au fost 
cooptați noi membri în comitetul 
federal, care numără 35 de membri. 
Printre ei, foști și actuali sportivi 
de frunte (Olga Szabo, Maria Vicol, 
M. Țiu, D. Irimiciuc), antrenori, 
(Ad. Gurath, O. Feisthamel, A. Co
vaci, M. Echimenco, St. Toth), acti
viști (R. Mocanu, H. Stoiculescu, 
M. Lovin, E. Ișoveanu).

Biroul federal își va desfășura 
activitatea în următoarea compo
nență : Vasile Ionescu, președinte; 
FI. Panaitescu, vicepreședinte; D. 
Tepșan, secretar general ; V. Che- 
laru, antrenor federal ; Ruxandra 
Ionescu, I. Halmagyi, T. Mureșanu, 
C, Pelmuș, O. Vintilă, membri.

Ca urmare a numeroaselor solicitări 
formulate de amatorii de schi șl dru
meție de lamă, precum și a sugestii
lor formulate in presă, Ministerui Tu
rismului a inițiat în stațiunile Poiana 
Brașov, Predeal șl Sinaia o serie de 
măsuri cu aplicabilitate imediată, mă
suri destinate să faciliteze Învățarea Ș* 
practicarea schiului, să stimuleze dez
voltarea tuturor sporturilor de iarnă 
Măsurile luate în această perioadă re
prezintă un, valoros suport materia 
pentru organizarea unei vacanțe de iar 
nă cu caracter sportiv.

Pentru a afla amănunte, ne-am adre 
sat tov. ing. loan Furtună, directori’ 
Agenției <le prestații turistice și tran 
sporturi pa cablu Brașov care ne-, 
adus la cunoștință următoarele :

ȘCOALA DE SCHI PENTRU TURIȘTI 
ROMANI. La Predeal, Poiana și Slnai: 
funcționează nuclee ale Scolii nalio 
nale de schi unde predau instructor 
l'ormați în cursuri speciale de câtr. 
Federația română de schi. Amatori
— adulți și copii — se pot adresa 1; 
centrele de inițiere în schi și de ma 
terial sportiv ale Ministerului Turis
mului (unde ființează șl sediile cursu 
Iul de învățare), la care se pot face 
angajamentele contra cost. Tarifele sta
bilite sînt următoarele : curs complet 
de fi zile : adulți — 120 lei ; copii — 
100 lei ; curs complet de 5 zile ; adulți
— 100 lei, copii — 80 lei ; curs de 4 
zile : adulți — 80 ici. copii — 60 Ie! ; 
lecții particulare : adulți — 40 Iei, co
pii — 40 lei pe oră.

ABONAMENTE CU TARIFE REDUSE 
PENTRU MIJLOACELE MECANICE DE 
URCARE. Venind în întîmplnarea ce
rerilor formulate de. elevii ailați în ta
bere de vacanță, de sportivii în pre
gătire ca și pentru turiști, la casele de 
bilete ale mijloacelor mecanice din 
stațiunile amintite, Se vînd abonamente 
pentru urcare și coborîre. valabile pen
tru toate instalațiile mecanice (urcări 
nelimitate) din stațiunile respective. Ta
rifele stabilite pe diferite termene sînt 
următoarele : abonamente pe o zi — 40 
Iei î abonament pe trei zile — 100 lei î

VACANTA ȘCOLARĂ ANIMĂ „CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

minică de vacanță și copiii sînt 
fericiți. Dar nu și eu. Pe o aseme
nea vreme este păcat să faci sport 
în sală, mai ales cînd încăperea 
esto mică. Ping-pongul e bun pe 
viscol, cînd nu prea ai ce căuta 
afară. Pe o asemenea vreme însă... 
O soluție, totuși, am găsit. După 
ce termină băieții o partidă îi în
demn afară, la minge. Si fiecare 
joacă după gust : fotbal, baschet, 
volei.

La Școala generală nr. 172 va
canța și sportul s-au înfrățit iar 
„Cupa tineretului" demarează...

PREGĂTIRILE AU FOST 
ÎNCHEIATE

în curtea Liceului „Dumitru Pe
trescu" din Capitală erau mulți 
elevi. Bineînțeles fără uniformă, e 
doar vacanță. Intrăm încrezători 
în biroul directorului, ne așteptam 
ca aici Cupa tineretului să fie în 
plină actualitate. Dar...

„Ați venit cu... o zi mai de
vreme. Acțiunile din cadrul marii 
competiții încep la noi de abia pe 
24. Poftiți mîine, dacă vreți să vă 
convingeți..."

Și tovarășul director Vasile Io
nescu, pe care-1 știm ca un fidel 
susținător al sportului, ne conduce 
mai întîi în săli. Mesele de ping- 
pong, tablele do șah sînt pregătite, 
în jurul ior se mai agită, totuși, 
cîțiva „meșteri de-o șchioapă" care 
vor cu orice preț ca mîine (adică 
uzi) totul să fie pus la punct în 
cele mai mici amănunte. Pe cori
dor, afișe. Nu unul singur, ci patru 
cheamă elevii la întrecere.

Intrăm din nou în. biroul direc
torului. Are o evidență precisă a 
acțiunilor desfășurate pînă acum. 
Ne spune că profesorii de speciali

tate Leia Harco și Virgil Ștefan 
au fost prezenți. cu schimbul, de 
dimineață pînă seara în școală Se 
plînge, însă, că ieri a fost soare și 
concursurile de săniuțe nu s-au 
putut desfășura. în acest timp, 
sîntem întrerupți aproape în per
manență. Elevi din mai toți anii 
bagă capul pe ușă și, scuzîndu-se, 
întreabă: „Tovarășe director, ne
dați și nouă o cazma sau o lopată ?“ 

în curtea școlii, animația e și 
mai mare. Vreo 50—60 de băieți 
și fete curăță ultimele urme ale 
zăpezii de pe terenurile de sport. 
Ei știu că nu toți pot juca deo
dată tenis de masă și. pînă le vine 
rîndul, s-au hotărît ca azi să-și 
facă încălzirea cu o minge de 
handbal sau de baschet...

G. R.

O INTERDICȚIE 
DE NEÎNȚELES

• Copiii nu au acces In...
Parcul Copilului

Dacă ne-ar cere cineva să numim 
un liceu unde propaganda pentru 
sport se află la loc de cinste, am 
spune fără să ezităm, „Aurel Vlai- 
cu“. în această privință, liceul a- 
mintit excelează. Aici, pe culoare și 
în holuri, și-au găsit loc portretele 
celor mai buni sportivi ai țării, fo
tomontaje cu aspecte dintre cele 
mai reprezentative ale activității 
noastre de educație fizică, panouri 
ilustrînd campionatele asociației, a- 
viziere cu programări de jocuri, ar
bitraje etc. și, bineînțeles, în toată 
această ambianță, un loc de frunte 
îl ocupă afișele, care popularizează 
„Cupa tineretului".

în asemenea condiții nu ne-a 
surprins activitatea vie pe care am

întîlnit-o duminică, în ziua vizitei 
noastre la acest liceu. în holul 
mare al școlii era instalată o masă 
de ping-pong, de o parte și de alta 
bănci pentru spectatori, Iar separat, 
la o oarecare distanță, stăteau fru
mos aliniate, nu mai puțin de șase 
mese lungi, cu 12 garnituri de șah.

Profesorul de educație fizică Va
lentin Gugui, prezent la datorie 
era, de fapt, un supervizor, întrucît 
elevii, foarte bine organizați, cu 
arbitri recrutați din rîndurile lor, 
cu foi de concurs, întocmai ca la 
orice întrecere de anvergură, se 
gospodăreau singuri.

L-am întrebat pe profesor la ce 
alte activități au mai participat și 
participă elevii liceului, în cadrul 
„Cupei tineretului".

„Pentru „Cupa tineretului" — 
doar tenis de masă și șah. Altceva 
nimic ! Și o spun cu tot regretul. 
Am fi putut, de pildă, să facem 
schi. Și chiar azi, pe vremea aceas
ta splendidă. Există zăpadă în Par
cul Copilului. Acolo, soarele nu a 
avut putere s-o topească. Spre pă
rerea noastră de rău, însă, tocmai 
acum, in vacanță, secretarul asocia
ției sportive Grivița Roșie, tovară
șul Ion Ghcorghe ne-a interzis să 
mai frecventăm terenurile bazei. 
De ce ? N-aș putea să vă spun. 
Cert este că din această pricină 
sîntem obligați să ne desfășurăm 
întreaga activitate în holurile și 
sala de sport a liceului. După... in
terdicție, am suspendat și meciurile 
din cadrul campionatului asociației 
la fotbal. Deși se aflau în întrece
re nu mai puțin de 12 echipe. Secre
tarul asociației Grivița Roșie ne-a 
stricat vacanța".

Șl PROFESORI DE ALTE 
SPECIALITĂȚI...

TIMIȘOARA (prin telefon) Chiar 
din primele zile ale vacanței de 
iarnă a elevilor, activitatea spor
tivă a marcat o puternică efer-

vescență. Astfel, la Școala gene
rală nr. 6 au fost desemnați cam
pionii la tenis de masă (Marcel 
Comșa și Ion Frunză) și la șah 
(Marius Tămas și Nineta Oswat). 
O frumoasă participare am notat 
ți la Școala generală nr. 19, unde 
printre cei mai buni jucători de 
ping-pong s-au numărat Mircea 
Manta. Alexandru Eremia, Georgeta 
Spîrlea, Constantin Gruia și Gheor- 
ghe Dobrov, iar la sah Elisabeta 
Nistor și Marius Crăciunescu.

Un frumos exemplu, ce trebuie 
subliniat, il constituie contribuția 
unor profesori de alte specialități 
la buna organizare a întrecerilor 
din cadrul Cupei tineretului. Să-i 
amintim pe profesorul de geografie 
Petru Popovici (Școala generală 
nr. 6) și profesorul dc matematică 
Alexandrii Ghica (Școala generală 
nr. 5) foarte activi în această pri
vință.

Tot duminică. în sala clubului 
muncitoresc C.I.L.T. au avut loc 
întrecerile primei faze la tenis de 
masă — la start fiind prezenți 64 
de concurenți

Petre ARCAN-coresp. jud.

SPORTUL CU BALONUL OVAL, 0 DISCIPLINĂ MULT
ÎNDRĂCITĂ IN ȘCOLILE DIN REȚEAUA HT.Tc.
Cîteva aprecieri pe marginea campionatului

republican al celor 28 de echipe de elevi
Am relatat la timpul respectiv 

despre lăudabila inițiativă a Minis
terului Transporturilor și Teleco
municațiilor de a continua și în 
acest an — într-o formulă mult îm
bunătățită — organizarea unui cam
pionat republican școlar de rugby. Nu 
mai puțin de 28 de echipe au răs
puns la această acțiune, dindu-și ade
ziunea, cu însuflețire, la realizarea 
unei acțiuni ce are drept scop forma
rea unui prețios schimb de miine în
tr-un sport al curajului și al bărbă
ției.

CEL PUȚIN 12 ECHIPE LA VALOAREA 
FRUNTAȘELOR CAMPIONATULUI RE

PUBLICAN DE JUNIORI I

Turul competiției a relevat faptul 
că' formațiile prezente in întrecere, 
acordind o grijă deosebită selecției și 
pregătirii jucătorilor, au evoluat la o 
valoare tehnică cu mult peste aștep
tări. Sigur, meritul principal revine 
antrenorilor și profesorilor de edu
cație fizică în calitatea lor de desco
peritori de veritabile talente, dar și 
muncii tinerilor rugbyști, a căror do
rință de afirmare a fost. în multe ca
zuri, remarcabilă. O statistică înioc-

PLENARĂ FEDERAȚIEI
ROMÂNE DE PATINAJ

Marți 25 decembrie, ora 9 
dimineața. Ia sediu) Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport, are loc ple
nara anuală a Comitetului 
Federației Române de Pati
naj

mită de direcția de resort a M.T.Tc. 
apreciază că nu mai puțin de 12 echi
pe dintre cele 28 înscrise in campio
nat ar putea oricînd evolua la nive
lul celor mai bune formații care ac
tivează in campionatul republican de 
juniori. Ar fi de evidențiat în această 
privință echipele Liceului industria) 
de transporturi navale din Galați, 
Școlii profesionale PTTR Oradea și 
Școlii profesionale C.F.R. Oradea, Șco
lii profesionale IMMR Pașcani, Școlii 
profesionale IMMR Cluj, Școlii pro
fesionale de transporturi Iași, Școlii 
profesionale c.f. Constanța, Școlii pro
fesionale PTTR Bacău sau Școlii pro
fesionale auto Ploiești. In aceste 
echipe pregătirea fizică a jucătorilor 
a fost asociată cu temeinice cunoș
tințe tehnice, cu multe elemente de 
tactică, iar acțiunile de joc au fost 
frumos concepute, bine gindite, de- 
monstrind preocupare pentru strate
gia rugbyului. Și dacă evităm, deo
camdată să relevăm jucători (aștep
tăm și returul pentru a avea impresii 
mai certe), în schimb ne simțim da
tori să evidențiem cîțiva antrenori 
dintre cei mai pricepuți și mai entu
ziaști. I. Mandache, M. Filip (ambii 
din Galați), Si. Szvercsak și V. Vînă- 
toru (din Oradea). D. Piniilia (Paș
cani). Al. Ștefu (Cluj). D. Gida (Iași), 
Al. Muscata (Ploiești), iată dascăli 
adevărați, serioși și ambițioși, cu vo
cație incontestablă în profesiunea 
aleasă.

EXEMPLUL INGINERULUI 
MIRCEA RUSU...

Mulți dintre cei care au cît de cit 
afinități cu rugbyul își mai amintesc, 
desigur, de Mircea Rusu, laboriosul 
jucător al Griviței Roșii, din anii ei 
de glorie și in repetate rînduri titular 
ti naționalei. Acum, ing. M. Rusu este 
director al Școlii prof. IMMR Cluj, 
un director a cărui pasiune pentru 
rugby nu s-a stins.

Și exemplul ' ing. Rusu este copiat 
de foarte mulți directori — ing. Al. 
Moraru (Pțșcani), ing. I. Teodorov 
(Galați), ing. II. Enache (Constanța), 
ing. I. Zaharia (Bacău) ș.a. Sînt con
ducători de școli care au creat con
diții bune pentru practicarea rugby
ului. care stimulează moral elevii me
rituoși la sport și la carte. Nu de 
puține ori ei își găsesc timp și pen
tru a insoți echipele, atunci cînd 
acestea participă la competiții. Este 
ușor de imaginat ce valoare morală 
prezintă pentru elevi această prezență 
a directorului de școală la sportul 
pe care ei l-au îndrăgit !

UN ANTRACT IN MOD CHIBZUIT 
FOLOSIT

Direcția de resort a M.T.Tc., care 
cuprinde oameni nu mai puțin entu
ziaști ca și profesorii-antrenori sau 
directorii de șepli sus-amintiți (unul 
dintre ei fiind, de pildă, inspectorul 
I. Dan, cel care răspunde direct de 
acest campionat) a folosit unele su
gestii pentru ca acum în pauza dintre 
tur și retur să inițieze cîteva cursuri 
de perfecționare. Primul dintre aces
tea se va desfășura pe plan loca! 
între 26—31 decembrie la Cluj, cu 11 
profesori, altul, de la 4—9 ianuarie, 
la București, cu 28 de cadre didactice. 
Un alt curs (partea a Ii-a) este pro
gramat in vacanța de primăvară și 
in fine, un al treilea, în vară. Con
duse de antrenorul Dumitru Ionescu, 
aceste cursuri își propun să îmbună
tățească continuu gradul de cunoștin
țe al antrenorilor, atît în domeniul 
tehnicii jocului, cît și al interpretării 
regulamentului.

încheiem aici referirile la ^ceasta 
reușită care înseamnă campionatul de 
rugby al școlilor din rețeaua Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor, cu intenția de a reveni pen
tru a aborda alte, aspecte importante 
legate de această problemă, a felului 
cum competiția a contribuit, de pildă, 
la dezvoltaroa bazei materiale a spor
tului din școlile respective. /

Tiberiu STAMA

abonament pe 6 zile — 190 lei j abona
ment pe 10 zile — 300 lei.

ORARE PRELUNGITE DE FUNCȚIO
NARE A MIJLOACELOR MECANICE 
DE URCARE. La Poiana Brașov.. tele- 
cabina va funcționa fără pauză de la 
orele 9 la 17, in zilele de marți, 
miercuri, joi, vineri și simbătă, iar du
minica de la ora 8 la 17.30. Luni este 
zi de revizie tehnică pentru telocabl- 
r.ă. dar funcționează toate teieschiurile.

La Predeal, orarul stabilit este ur- 
nătorul : de Ia ora 9 Ia 13.30 și de ia 
11.30 la 17.30 in toate zilele săptămînli. 
ar duminica, de la ora 8 la 18. La 
’redeal, va fi aprinsă instalația de ilu- 
ninat a pîrtiei sîmbăta seara. cînd 
.•or funcționa și cele două teleschiuri 
'.lăturate.
La Sinaia orarul de funcționare 

.'uțuror instalațiilor este de la ora 3,30 
a 17, în zilele de marii, miercuri. Joi. 
.'inert, sîntbătă și duminică. Lunea, te- 
'ecabina are zi de revizie, dar în 
;chimb funcționează telescaunul. de la 
Hotelul alpin Ia virful Furnica. Acce
nt! zilnic pînă la Hotelul alpin este 
asigurat prin autobuze.

APROVIZIONAREA BUNA A CEN
TRELOR DE ÎNCHIRIAT. Fiind prelua
te de Agenția de prestații turistice și 
transporturi pe cablu Brașov. vechile 
contre de închiriere ale Oficiilor ju
dețene de turism din predeal, Sinaia Și 
poiana Brașov. au fost aprovizionate 
suplimentar cu un variat și bogat ssr- 
timent de materiale și" echipament spor
tiv de iarnă. Astfel, amatorii își vor 
putea procura, la prețuri accesibile, 
schiuri de dimensiuni diferite, bocanci, 
pantaloni, pulovere, bastoane, legă
turi, săniuțe etc.

PREGĂTIREA PÎRTITLOR. în toate 
cele trei stațiuni amintite, s-au luat 
măsuri pentru amenajarea traseelor de 
schi, in așa fel incit să se asigure un 
flux turistic continuu de coborîre și 
să fie practic eliminate cauzele de ac
cidentare. La Poiana șl Predeal, ame
najarea se face mecanic cu mașini 
speciale de bătătorit zăpada, iar la 
Sinaia cu amenajator de pirtii, pentru 
a se evita ciocniri de schiori pe pirtii 
șl posibile accidente, se recomandă tu
turor turiștilor veniți la munte să res
pecte Indicațiile date de către sala- 
riațil mijloacelor mecanice de urcare 
precum și cele scrise în legătură cu 
accesul pe pîrtli. (M.B.)

Zilele trecute s-a Încheiat turul 
campionatului Diviziei A la popice, 
competiție în care activează 40 de e- 
chipe, 20 feminine și tot atitea mas
culine. în rîndurile ce urmează vom 
face o scurtă incursiune în campiona
tul masculin.

Despre această primă jumătate a 
competiției se poate afirma că s-a 
bucurat de un succes organizatoric, 
în sensul că s-a respectat desfășura
rea etapelor, nu au avut loc nepre- 
zentări, iar asociațiile șl cluburile s-au 
îngrijit de asigurarea celor mai bune 
condiții materiale de joc. Marea ma
joritate a arenelor sînt regulamenta
re, au mai rămas doar cîteva popica
rii ale căror piste (datorită „canali
zării" lor), prezintă un avantaj con
sistent jucătorilor echipei gazdă, cum 
Sint cele ale formațiilor Gloria Bucu
rești, Flacăra Cîmpina și C.F.R. Tg. 
Mureș.

Cele mai bune formații ale turului 
S-au dovedit a fi Constructorul Galați 
(locul I în seria Sud) și Voința Cluj 
(locul I în seria Nord), ambele tota- 
tizînd cite 14 puncte, ca urmare a 
faptului că au pierdut cite două par
tide din cele nouă susținute. O com
portare meritorie au mai avut și e- 
chipele Rafinăria Teleajen, Dacia Plo
iești și Gloria București (clasate în 
această ordine, după Constructorul 
Galați), precum și „nordicele" Jiul 
Pctrila, C.F.R. Tg. Mureș (la egalitate 
de puncte cu Voința Cluj) și I. C. 
Oradea. Aceste formații au fost, de 
regulă, omogene, avînd jucătorii me
reu în formă.

Față de campionatul trecut. ' acum 
se *-oate spune că lupta a fost mult 
mai strînsă. chiar și în seria undo 
activează Constructorul Calați, care 
acum un an avea un avantaj substan
țial de puncte, fără să fi pierdut nici 
un joc. In seria Nord, bătălia pen
tru șefie a fost deosebit de intere
santă, cel puțin patru echipe candi- 
dind la poziția de lider lot timpul 
turului. Voința Cluj a reușit această 
performanță datorită numărului mai 
mare de popice doborîte în deplasare 
(19794, față de 14746 și, respectiv, 
14594 cite au realizat Jiul Petrila și 
C.F.R. Tg. Mureș, care însă au avut 
cu cite un joc mai puțin... afară). Se 
cuvine să amintim numele acelor e- 
chlpe care au reușit să Învingă pe

cele două lidere de toamnă, ele slnt î 
Rafinăria Teleajen Ploiești șl Gloria 
București, Învingătoare în fața Con
structorului Galați, I. C. Oradea șl 
Jiul Petrila, care au întrecut pe Voin
ța Cluj, evident, toate aceste victorii 
au fost realizate pe arene proprii.

Urmărind comportarea jucătorilor 
din lotul național în turul campiona
tului putem spune că ea a fost cores
punzătoare în cea mai mare parte. 
Jucători ca I. Tismănaru. L Băiaș. I. 
Bice (Constructorul Galați), Gh. Sil
vestru (Rafinăria Teleajen), Gh. Du
mitrescu, Al. Cătincanu (Gloria Bucu
rești) au fost mereu printre principa
lii realizatori ai echipelor lor. El au 
obținut, chiar și în deplasare, punc
taje ridicate, avînd tot timpul prin
cipalul rol în echipele lor. Băiaș și 
Tismănaru, de pildă, se pot mîndri 
că în jocurile turului au avut me
diile cele mai mari, 942, respectiv, 
927 de popice doborîte din 200 lovi
turi mixte. Nu același lucru se poate 
spune, de exemplu, despre P. Bran
chi, introdus recent în lot, care nici 
in echipa sa (Constuctorul București 
— ejasată pe ultimul loc în seria Sud) 
nu era totdeauna cel mai eficient ju
cător.

O problemă care trebuie să stea în 
atenția secțiilor — chiar și a' federa
ției de specialitate — este cea a ju
niorilor. în campionatul masculin se 
constată o adevărată penurie de ju
cători tineri. Cu toate că regulamen
tul prevede că fiecare formație tre
buie să aibă cel puțin un junior (pe 
teren și care nu poate fi înlocuit în 
timpul partidei decît cu un alt junior) 
totuși persistă sărăcia de elemente 
tinere talentate în toate cele 20 de 
formații. Un tribut pentru o astfel de 
concepție, de a nu crește juniori în
zestrați, plătesc acum multe echipe 
divizionare, cum sint, Voința Tg. Mu
reș (fosta campioană a țării in urmă 
cu trei ani, acum pe ultimul loc în 
serie), Constructorul București, Vic
toria Bod și Lemnul Satu Mare cla
sate pe locuri puțin onorabile.

în pauza pînă ia reluarea campio
natului conducerile secțiilor au datoria 
de a analiza cu simț de răspundere 
desfășurarea primei părți a campio
natului și de a trage concluziile de 
rigoare.

T. RABȘAN '

LA JUMĂTATEA ÎNTRECERILOR, ÎN DIVIZIA B DE VOLEI

Intre aspirațiile la barajul pentru „r
Șl TENTATIVELE DE SALVARE

S-a încheiat și al doilea tur al diviziei 
B de volei. La feminin, cu pretenții de 
a participa la barajul pentru turneul 
final, de promovare în primul eșalon, se 
prezintă echipele C.S.U. Galați și Uni
versitatea Iași (seria A). Spartac Bucu
rești și Universitatea București (seria B), 
Voința Brașov și Voința M. Cluo (seria 
C), Corvinul Deva și Medicina Tg. Mu
reș (seria D).

Aceasta fiind situația în fruntea cla
samentelor la jumătatea întrecerilor, nu 
putem trece cu vederea evoluția mai 
slabă, decît ne-am fi așteptat, a fostei 
divizionare A, Ceahlăul P, Neamț (seria 
A), care va trebui să Iacă un adevărat 
tur de forță în tururile 3 și 4 pentru a 
ocupa un loc pentru baraj. De asemenea, 
va fi interesant de urmărit și duelul me
dicinistelor din Tg. Mureș și Timișoara 
pentru ocuparea locului secund în seria 
D. situația perfectă la puncte (nu șl la 
setaveraj) a formațiilor Tomistex Con
stanța și Știința Bacău (seria A). Viito. 
rul București șl Flacăra roșie București 
(seria C). aflate în subsolul clasamente
lor. este un motiv în plus pentru întă
rirea disputelor In tururile următoare 
Surprinzătoare, evoluția slabă a fostei 
divizionare A, Constructorul Arad care, 
în eventualitatea unui eșec în partida 
restanță cu p.S. Zalău, va prelua lan
terna roșie în seria D și va trebui să 
lupte. în continuare, pentru a se salva. 
In seria C, I.G.C.M. Brașov nu face față 
diviziei.

La masculin, un salt spectaculos a fă
cut C.S.M. Suceava (seria A), care a 
cîștigat toate partidele turului II. trecind 
în fruntea clasamentului, in dauna fostei 
divizionare A, Unirea tricolor Brăila Și 
a Politehnicii Iași. Cu o formație aproape 
nouă. Delta Tulcea (seria B) s-a impus 
net in fața unor echipe prezente, mai 
de mult sau mal curind. în A : Farul 
Constanța și Electra București, cărora 
nu le-a mai rămas decît o șansă : lupta 
dintre ele pentru locul 2.

După o încercare nereușită de a re
veni in prima divizie, iată că anul a- 
cesta Petrolul Ploiești (seria C) își anun
ță. de pe acum, candidatura la bara;,, 
împreună cu Voința Alba lulia sau 
C.S.U. Brașov. Seria D este cea mal echi
librată. patru echipe avînd șanse egale în 
lupta pentru ocuparea primelor două 
locuri 1

In subsolul clasamentelor, cu excepția 
seriei A, unde trei echipe vor lupta pen

tru evitarea retrogradării. In celelalte trei 
serii. Confecția București, Electroputere 
Craiova și C.F.R. Cluj au șanse reduse 
de salvare.

Pavel PEANA
Iată clasamentele celor opt serii :

SERIA A

FEMININ

1. C.S.U. Galați 10 8 2 25:11 13
2. Univ. Iași 10 3 2 27:15 18
3. Ceahlăul P. Neamț 10 6 4 24:16 14
4. Confecția Buc. 10 4 6 17:22 14
5. Tomistex Constanța 10 2 8 13:26 12
6. Știința Bacău 10 2 8 11:27 12

SERIA B

1. Spartac Buc. io :L0 0 30:10 20
2. Univ. Buc. 10 7 3 25:16 17
3. Progresul Buc. 10 5 5 20:22 15
4. C.P. București 10 4 6 20:22 14
5. Viitorul Buc. 10 2 8 19:27 12
6. Flacăra r. Buc. 10 a 8 10:27 12

SERIA C

1. Voința Brașov 10 10 0 30 : 3 20
2. voința M. Ciuc 10 1fi 2 27:11 18
3. Dacia Pitești 10 1i> 4 20:18 16
4. Drapelul r. Sibiu io :3 7 15:23 13
5. Voința Craiova io :3 7 13:22 13
6. I.G.C.M. Brașov 10 1D 10 2:30 10

SERIA D

1. Corvinul Deva 10 9 1 27:10 19
2. Medicina Tg. M. .10 7 3 25 :13 17
3. Medicina Tim. 10 7 3 26:17 17
4 Voința Oradea 10 3 7 14:25 13
6. C.S. Zalău 9 1 8 10:25 10

(Restantă : C.S. Zalău — Constr. Arad).

MASCULIN
SERIA A

1. C.S-M. Suceava 10 8 2 25: 7 18
2. Politehnica Iași 10 7 3 24:13 17
3. Unirea Tricolor Brăila 10 7 3 24:14 17
4. Raionul Săvinești 10 3 7 16:24 13
5. C.Ș.U. Pitești 10 3 7 12:27 13
6. Aurora Bacău 10 2 8 10:26 12

SERIA B

1. Delta Tulcea 10 10 0 30 : 8 20
2. Electra Buc. io : 3 24:13 17

NOI SUCCESE ALE TINERILOR 
ÎNOTĂTORI ORĂDENI

ORADEA. 23 (prin telefon). Ba
zinul acoperit (33 m) din localitate 
a găzduit șîmbătă și duminică un 
concurs internațional de înot la 
care au participat sportivii cluburi
lor Crișul Oradea și Ruda Hvezda 
Koșice. Ca și în întîlnirea din vara 
acestui gn desfășurată la Kosice, cîn- 
sportivii români au cîștigat 27 dir 
cele 40 de probe din program, îno
tătorii orădeni s-au impus cu ușu
rință, realizînd 32 de victorii în 38 
de curse rezervate juniorilor și 
copiilor din categoriile A, B și C.

Cele mai bune rezultate au fost 
înregistrate de tînărul Horațiu Nea-

Zrău, care a stabilit două noi recor- 
iuri naționale ale grupei B în ba- 
■in scurt : 2:17,4 la 200 m liber și 
if,2 la 100 m liber. Rezultate me- 
itorii au mai înregistrat Angola 
/amosi cu 66,0 la 100 m liber (fete 
■ateg. A), Adalbert Birini 62.9 la 
100 m liber (băieți categ. A) și 
Laurențiu Băruția cu 1:37,6 la 100 
m bras (categ. C). Din rîndurile 
oaspeților s-a remarcat Juros 
Hrouaa, învingător în cursa junio
rilor pe distanța de 100 m liber cu 
60,0.

Ilie GH1ȘA, coresp. județean

3. Farul Constanța 
■1. Medicina Buc.
5. Locomotiva Buc.
6. confecția Buc.

SERIA C

10 
io
10 
io

6 4
4 6
3 7
0 10

22:18 10 
18:21 14
13:22
5:30

13
10

1. Petrolul Ploiești
2. Voința Alba lulia
3. C.S.U. Brașov
4. Corvinul Hunedoara
5. Exploratorul Caransebeș
6. Electroputere Cv.

SERIA D

1. Alumina Oradea
2. Silvanla S. Silvaniei
3. Medicina Timișoara
4. Foresta Arad
5. ind. sîrmei C. T.
6. C.F.R. Ctuj

(Restanță: Foresta Arad

10 8 2
10 7 3
10 0 4
10 5 5

3
1

10
10

7
9

27: 3
21:20
21:16
19:18
16:24
11:29

23:11
22:16
22:17
18:11
14:22 
6:27

10
17
16
15
13
11

17
16
16
15
14

9

Pentru cîteva zile, lotul republi
can de judo s-a aflat la Herculane. 
După cum se știe, la începutul anu
lui viitor sportivii din acest lot vor 
participa la două importante com
petiții — campionatele internațio
nale ale României și turneul de la 
Tbilisi,

Azi, In sala Dalles:

„MOtlVAJlA ÎN &PORT“
CENTRUL DE CERCETĂRI 

ȘTIINȚIFICE ȘI DOCUMEN
TARE TEHNICA al C.N.E.F.S. 
Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și sport 
in colaborare cu Universitatea 
populară București — anunță 
ținerea cursului de reciclare — 
masă rotundă — cu tema : 
„MOTIVAȚII ÎN SPORT".

Masa rotundă condusă de 
psiholog Florin Vlădescu va 
avea loc în sala Dalles (B-duI 
N. Bălcescu nr. 18), azi 24 
decembrie 1973, orele 12.30.

Va urma un film artistic.
 I— C.F.R. Cluj)

Vițiîînd chiar qcțsm magazinele comerțului de stat, veți 
putea alege, fără dificultate, cadoul preferat care poate fi: 
o păpușă din material plastic — Carmen, Camelia, Lilia
na, Nicoleta, un tren electric, un avion și multe, multe 
altele.



Nr. 7634 wsm® Sportul - Pag. a 3-j

PE BUCLA TlRNAVEI, SPORTUL FACE PARTE 
DIN VIAȚA DE TOATE ZILELE A OAMENILOR

Însemnări
DE REPORTER

„Pe bucîa Tîrnavei, în noul car
tier Gura Cîmpului, este prevăzut 
prin schița de sistematizare a mu
nicipiului nostru, un complex spor
tiv care se va întinde pe o lungime 
de 3 kilometri".

îl ascultam pe primarul Mediașu
lui, Costică Porime, prim-secretar 
al Comitetului municipal P.C.R. cu 
cîtă siguranță prevedea — dacă se 
poate spune așa — ceea ce își pro-

mic cu mare, Iubitori și practi- 
canți ai exercițiului fizic, au rea- 
menajat, pas cu pas, perimetrul 
distrus.

IN ACEA PRIMĂVARA 
DIN MATCĂ

întrucît continuitatea 
competiționale căpăta

IEȘITA

activi- 
în acea

Ș1
tății
primăvară ieșită din matcă valoare 
de simbol, ca orice element capabil 
să sugereze și să stimuleze efortul 
de a înlătura prin muncă și abne
gație stihiile naturii, locuitorii ora
șului au făcut tot ce a depins de ei

cuprind^ un teren de fotbal în
cins de un brîu atletic și străjuit 
de tribune (capacitatea : aproape 
7 000 ' 
bazin 
lă de 
do, o 
grupuri sociale.

Dar, cum activitatea _ 
se poate limita la o singură bază, 
fie ea și la nivel de municipiu, 
malurile Tîrnavei au continuat să 
fie locul tradițional de întlnire a 
amatorilor de mișcare. Aci, com
plexele sportive Textila și A.S.A.

locuri) sub care se află un 
de înot cu apă caldă, o sa- 
pregătire pentru 
sală de atletism

box și ju- 
(42/8 m) și

sportivă nu

Pe locurile ruinei — în medalion, stadionul „Gaz Metan” după furia apelor 
un mindru stadion, populat de cei care, cu mîinile lor, l-au trezit din nou

Afară este iarnă, dar pentru micii cetățeni ai Mediașului, sub tribune, 
în bazin, e ca-n toiul verii.

puneau edilii municipiului de pe 
Tîrnava să înfăptuiască în dome
niul bazei materiale a sportului. 
Și intuiam dip cuvintele sale nu 
numai grija unei persoane investite 
cu responsabilități, nu numai cer
titudinile celui care cunoaște te
meinic posibilitățile urbei sale, di
recțiile concrete ale perspectivei 
trasate de organele de partid și de 
stat locale, ci și pasiunea anima
torului, a celui care 
tul, exercițiul fizic, 
și cu inima.

Și, fără să vrem, 
tors cu trei ani în 
măvara lui *70, cînd 
ale Tîrnavei, care atrăseseră de-a 
lungul vremii, ca un magnet pe 
malurile sale, toată zestrea spor
tivă a Mediașului, au crescut, au 
crescut și s-au zbuciumat atît, ie- 
șindu-și din matca lor, îneît au 
acoperit cu furia și mîlul distru
gerii peisajul sportiv clădit de mi
na omului. Și n-a mai rămas ni
mic. Decît solul, deprimant, în ur
ma întîlnirii cu furia apelor, deși 
acestea de ani și ani îi erau vecine 
bune Și tot mîna omului a fost 
aceea care trebuia — datorie fată 
ds ținuturile natale, față _ de anii 
pe care îi parcurgem, față de noi 
înșine ca oameni — sâ reclădească. 
Să readucă pe chipul orașului 
zîmbetul de neînlocuit,_ mereu tî- 
năr, al sportului. Medieșenii. cu

privește spor- 
și cu mintea

gîndul s-a în- 
urmă, în pri- 
domoalele ape

pentru ca și viața spprtivă să de
curgă normal, asemeni celorlalte 
domenii ale vieții cotidiene. Și, în 
timp ce peste mîlul așternut pe 
terenul „Gaz Metan”, nisipul a luat 
locul gazonului, pentru ca totuși 
campionatul de fotbal să poatfi con
tinua, Ia baza sportivă „Sparta" se 
lucra intens pentru a putea pre
lua, în anul 1971. obligațiile muni
cipale. Frontul de lucru s-a extins 
și — răspuns pe care numai forța 
colectivă a oamenilor îl poate da 
naturii — la un an după calami
tate, în mai 1971, apele Tîrnavei au 
fost obligate să-l servească din nou 
pe locuitorul Mediașului: ștrandul 
și-a redeschis porțile în haine com-

revărsate ale Tîrnavei — s-a înălțat 
la viață.
nu numai că au fost refăcute, ci 
și-au extins aria de cuprindere 
cu noi terenuri de tenis, volei, 
handbal, baschet, fotbal (gazon 
natural), pistă de atletism, ștrand.

SCHIȚA PENTRU MÎINE
„Din cei aproximativ G0 000 de 

locuitori ai municipiului nostru, 
ne-a spus primarul Mediașului, a- 
proape 11000 sînt elevi și circa 
10 000 sînt tineri care lucrează în 
fabrici și uzine".

Șl 
tățile 
re să 
ți rea 
fizice 
menajări, 
complexul de terenuri de handbal, 
tenis, volei, baschet (bituminate), 
fotbal redus, pista atletică de 100 
m și sectoarele de aruncări si să
rituri ale liceului Axente Sever, 
cele ale Școlii sportive și Școlilor 
generale nr. 1 și 6, sala de gim
nastică a Grupului școlar-petrol.

Primarul Mediașului a stat de 
vorbă cu noi avînd în față schița 
da sistematizare a municipiului cu 
locul precis, al perimetrului spor
tiv. Și spunîndu-ne. de pildă, că 
amenajarea buclei Tîrnavei va re
zolva, implicit, și necesitățile de 
mîine ale unui cartier ca acela al 
Vitrometanului, azi lipsit de tere
nurile pentru atragerea cetățenilor 
în activitatea sportivă, l-am cre
zut. Pentru că efortul și inițiativa 
dovedite pînă acum de locuitorii 

. acestei străvechi așezări — în po
fida tuturor greutăților — sînt o 
chezășie.

într-un oraș al tinereții, uni- 
de învățămînt se simt datoa- 
contribuie efectiv la îmbogă- 
bazei materiale a educației 

: și sportului. Dintre noile a- 
în acest sens, amintim

Paul TRAIAN

și-a redeschis 
plet noi. A A

SEZONUL
DE SCHI

(Urmare din pag. 1)

un sezon bun. La celelalte categorii de 
vlrstă. s-au Înregistrat rezultate aDro- 
ximativ scontate, care, în cea mai marc 
parte, vin să confirme ierarhiile sezo
nului trecut.

Lupta fondlștilor, ca și cursa lor, s-a 
desfășurat solitar, pe Valea Polistoaca- 
pe pîrtia care șerpuiește de-a lungul 
piciului, printre brazii împovărați de 
zăpadă. Traseul stabilit cu o zi înainte, 
în afară de rutina regulamentară, a ofe
rit dificultăți suplimentare, ce au constat 
în ocoliri, urcușuri scurte, coborîn, 
schimbări de direcție pe rază mică, so- 
Iicitînd pe lîngă rezistența specifică fon- 
distllor și apreciabile deprinderi tehnice 
Remarcabilă la startul probelor de fond 
a fost prezența numeroasă (140 de. con- 
curenți), în mare majoritate juniori, din 
județele Brașov. Prahova și Harghita.

REZULTATE TEHNICE : 
SPECIAL (500 m lungime, 150 m 
rență de_nlvel), senioare : 1. C- 
Răncilă (vinanio) 43,S; 2. Iu'" 
(Caraimanul Bușteni) 44,1 ; 3.
Munteanu (I.P. oradea) 44,1 ; 
1. Dan Cristea (Dinamo) 70.6 ; 
Manta (A.S.A. Brașov) 71,1 ; 3. 
Brenci (A.S.A Brașov) 71,2 : ...
1. Cornel Neguțescu (C.S.O. Sinaia) 40-0,
2. Szabo Nandor (Dinamo) 40.4 ; 3. Vla
dimir Olaru (LES predeal) 41.1 : juni
oare : 1. Angela Manole 47.7 ; 2. CnStina 
Ene 49 5 : 3. Eva Mezei (toate, LES Pre
deal) 31.4 ; FOND : 5 km. senioare : 1. 
Elena Băsa (Dlnamo) 21,0 ; 2. Rodica 
Cliriciu (Tractorul) 21,41 : 3. Lucia Ba- 
rabaș (Tractorul) 22.16 ; io km sL1'10Ț> • 
1 Gh Cercel (A.S.A.) 36,27 ; 2. N. Sfețea 
(i.P. Oradea) 37,25 ; 3. Moise Stoian
(A S.A.) 37.28 : 3 km junioare : 1. Cor
nelia Mltitelu (LES) 11.45 : 2. »
(v,c sp Vatra Dornei) 11,55 ; 3. Nxcoleta 
Scurttl (LES) 12,08; 5 km Juniori ;1. 
C. Măndruș (A.S.A.) 17,06 : 2. Moise Gtr- 
baeea (LES) 17,29 ; :. Ferenc-z Fonco
(Dinamo) 17,33.

SLALOM 
dife

rența oe mveij, scutere ; j; Georșeta 
Băncilă (Dinamo) 43.6; 2. Iudith Tomon - — j« Daniela

seniori : 
2. Alex. 

Virgil 
juniori :

DIALOG DE VACANȚA CU DOMIDE

„ÎN RETUR TREBUIE SĂ FII
CU OCHII ÎN PATRU
în toamna lui 1966, într-un meci 

la Arad cu Universitatea Craiova, 
apărea în formația echipei U.T.A., 
Domide. Avea 20 de ani, îi împli
nise în mai, și ceilalți 10 coechi
pieri ai partidei de debut se nu
meau Gornea, Birău, Bacoș, Czako 
Mețcas, Chivu, Schiupu, Axente, 
Tîrlea, Igna. Doi se mai află și a- 
cum sub tricourile alb-roșii — Bi- 
rău și Axente. Alții s-au retras, 
unii sînt în B. Destul do controver
sată pînă atunci, cariera lui Domi- 
de se reactualiza, prin inspirația lui 
Nicolae Dumitrescu, și avea să re
prezinte una dintre cele mai reușite 
implantări în unsprezecele arădean 
din ultimul deceniu. Antrenorul A- 
lexandru Dan lucrase mult cu zvă
păiatul cu ciuf roșu și privea, cu 
emoție, dintr-un colț al tribunei, 
intrarea în arenă a puștiului de 
odinioară.

Ne reaminteam toate astea, cu 
cîtva timp în urmă, la Arad, într-o 
discuție destinsă cu internaționalul 
de la U.T.A.. una din „laturile" 
triunghiului care înseamnă tehnica 
și inspirația echipei: Broșovschi- 
Domide-Kun. Suporterii de pe Mu
reș zic că, atunci cînd merg cei 
trei merge și U.T.A. ; și — pripită 
doză de slăbiciune pentru cei trei 
ar exista în vorba asta — cuprinde 
și mult adevăr.

Domide a avut, și mai are, în e- 
chipa lui, norocul de a fi întîlnit 
mai mult decît înțelegere la antre
norii sub mîna cărora a evoluat. El 
nu s-a izbit de îngrădiri decurgînd 
din strategia echipei în cutare sau 
cutare joc. Și Nicolae Dumitrescu și 
Toma Jurcă au știut că sînt mai a- 
vantajați dacă vor lăsa liberă in
spirația acestui neastîmpărat, decît 
dacă ar încorseta-o. Poate au re
gretat-o. uneori, dar s-au și bucu
rat adeseori pentru realizările lui. 
Domide înțelege perfect situația sa, 
tactic discutată. „Știu că posibili
tățile mele s-au exprimat mult mai 
convingător prin atitudinea antre
norilor mei. Știu că, în același 
timp, ani exagerat și eu in rolul 
jucătorului cu cele mai pu
ține obligații tactice. Cred că de 
ambele părți s-au făcut revizuiri de 
poziții în ultima vreme și spun cu 
toată sinceritatea că am o mai 
mare grijă pentru disciplina jocu
lui. M-au învățat să 
zător și mai scump 
mingii, momentele 
din toamnă. Și-apoi, 
dintre cei mai 
formație. Sînt nr. 3, după Axente și 
Birău. Locul acesta de... mai bătrîn 
are obligații în plus".

Despre prima parte a 
{ului, Domide crede și 
cum ne spusese puține 
înainte Brjșovschi — într-o perioa
dă nr. 2 de pregătire, una din mers,

BBI

grăbită de semnele

CEI TREI (D)IRIJORI...
Dumitru... Dinu... Dobrin...

O sosire pasionantă, ca în finalul derby-ului de la Epsom.

Ancheta revistei „Fotbal” respectă în totul ordinea triplă a Ma
relui selecționer, Publicul.

Cei trei D reprezintă, in aceiași timp, trei direcții de fond.
Dobrin, primul laureat cronologic, care a cucerit sufragiile acum opt 

ani. aparține de mult folclorului nostru fotbalistic. El a apărut pe neaștep
tate, în fotbalul european, culegînd aplauzele lui Sepp Herberger, la 
Ludwigshafen.

Și a continuat să joace, în stilul său inimitabil, fără să pară obsedat 
de legea și speranțele echipei. La Neapole, Dobrin avea să primească 
elogiile lui Herrera, mai ales după acel frumos gol marcat în poarta 
squadrei azzura. Timp de trei ani, Dobrin a fost marele favorit al lui 
Oană și Covaci, care au refuzat orice calcul tactic (sau aritmetic) in 
fața rafalelor de fente ale copilului din Trivale.

Primul laureat al revistei 
gazonul românesc 
măcar in noaptea 
de onoare, într-un

„Fotbal" și-o trăit tinerețea risipind flori pe 
și pe cel al Europei. El nu a reușit să se crispeze nici 
de la Zurich, cind 
meci care nu mai

a marcat — și acolo I — un gol 
avea nevoie de acel gol.

Dinu.
s-a schimbat. Echipa României a 

■s—’ renunțat sâ piacă doar prin flori de stil și a început să-și ordo
neze jocul. In acest ansamblu, care și-a refuzat, în mare măsură, bucu
ria jocului, Dinu a fost fotbalistul de angajament, care a reușit-să schimbe 
starea de spirit a unei întregi echipe. Dar, pentru că Dobrin și Dumitrache 

' au continuat să seducă, la răstimpuri, tribunele, Echipa a acceptat pînă 
și situația specială de a permite celor doi să cînte la rampă, fără să se 
preocupe prea mult de truda extraordinară a celorlalți nouă.

Momentul Dinu, încoronat în 1970 și apoi, din nou, anul trecut, prin 
trofeul 1972 al revistei „Fotbal", a fost, la urma urmei, recunoașterea 
trecerii de la momentul folcloric la cel al meșteșugului onest, o trecere 
nu întotdeauna aprobată, dar care reprezintă o treaptă incontestabilă in 
fotbalul nostru.

După Dobrin, a venit momentul 
Pe neașteptate, fața gazonului 
renunțat să nirră dnar arin fii

fiu mai preva
la distribuirea 
noastre șreie 

am ajuns unnj 
vechi jucători din

campiona- 
el — așa 
clipe mai

DINU Șl DELEANU 
PĂRĂSESC LITORALUL

Pentru unii jucători perioada de 
tratament din această vacanță se 
apropie de sfîrșit.

Astfel, dinamoviștii Dinu și De- 
leanu, aflați la Eforie Nord, se vor 
întoarce mîine în București. Peste 
cîteva zile se vor întoarce acasă și 
Moldovan și Lucuță, aflați la Băile 
Felix, împreună cu coechipierul lor 
Sătmăreanu II.

A FOST PIVOTUL...
i

Din stadionul „Gaz Metan" ră
măsese în picioare, după inundații, 
doar mica tribună din beton. Lu
crările de reconstrucție au avut 
de ales dintre cîteva proiecte. In 
toamna acestui an, soluția optimă 
pentru care s-au hotărît atunci e- 
dilii orașului, s-a întrupat înțr-un 
impunător complex sportiv, re
prezentativ pentru municipiu și 
care domină, prin funcționalitate și 
aspect estetic, împrejurimile, inau
gurat oficial la sfîrșitul lunii sep
tembrie 1973, stadionul municipal

O TRIBUNA

înfrigurată și 
rele de pînă la jumătatea turului. 
„Noroc cu acea întrerupere a cam
pionatului. Am avut un moment nu 
numai ca să întreprindem ceva nou 
in programul antrenamentelor, mii 
avut și clipele de răgaz spre a ne 
aduna, a ne regăsi". Mai crede că 
returul rămîne „pe muche de cuțit 
pentru multe echipe. Diferențele 
de puncte sînt așa de mici și... zona 
retrogradării așa de mare îneît 
buio să fii cu ochii in patru pc 
care metru al parcursului de 
măvară al campionatului".

Știm că reprezentativa e un 
biect gingaș pentru Domide. A 
cat meciuri capitale pentru echipa 
națională, de fiecare dată în con
juncturi diferite și cu rezultate di
ferite. A fost în echipa de pe Wem
bley, a îmbrăcat tricoul și în acel 
meci cu Elveția, din preliminariile 
C.M. 1970, de la București, cînd a 
îndepărtat orice emoții asupra re
zultatului, fortificînd scorul cu un 
gol care îl urma pe cel al lui Du- 
mitrac’ne și, în sfîrșjt, a devenit în 
cîteva secunde, prin accidentarea 
lui Dembrovschi, titular la Belgrad 
în partida de baraj cu selecționata 
Ungariei. E reținut în vorbe la su
biectul acesta, dar desprindem din 
atitudinea lui că preferă vorbelor, 
eventualele răspunsuri prin fapte. 
Așa am încheiat aici mica convor
bire de vacanță.

Ertimie IONESCU

TRECE PRIN
(Urmare din pag. I)

tre- 
fie- 
pri-

su- 
ju-

manță seamănă, să zicem, cu prima 
scenă lirică. Așa cum un cîniăreț 
de operă nmblă cu termometrul 
în buzunar pentru a verifica tem
peratura apei din paharul cu care 
iși potolește setea, tot așa și ju
cătorul e dator să facă acum un 
tratament balnear de minimum 14 
ședințe pentru vindecarea trauma-

CE SE IMWLA CU MULT AȘTEPTATA
PISTĂ DE GHEAȚĂ DIN MIERCUREA CIUC 7

în urmă 
ziarului

am anun- 
nostru că 

se
Cu cîtva timp 

țat în coloanele 
la Miercurea Ciuc și Tușnațl 
vor da în folosință, după o între
rupere de ani de zile, pistele de 
patinaj viteză de dimensiuni olim
pice. Vestea a stîrnit, în mod firesc, 
bucurie în rîndurile antrenorilor și 
„viteziștilor” de toate categoriile și,

prin urmare, toată lumea spera că 
actualul sezon va începe sub cete 
mai bune auspicii. Am spus „spe
ra", deoarece satisfacția a fost re
dusă la jumătate. Să ne explicăm...

Dacă, la Tușnad. aria lacului 
Ciucaș a fost mărită și în prezent 
se fac eforturi pentru pregătirea 
calitativă a „inelului" de gheață

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM „CARPAȚI"- BUCUREȘTI

și U.R.S.S. (cu tren 
și avion 7, 8, 9 și

stațiunile baineo-cli-
Aurora, Eforia

aflați in concediu 
Sinaia, Predeal,

îri 
Bușteni,

neficiază de bani de buzunar în vaiuia țării vizitate, 
in funcție de durata excursiei și primesc adeverințe 
pentru schimbul valutar, conform normelor în vigoa
re.

Informații și înscrieri la toate oficiile județene de 
turism din țară și la agenția din București, Calea Vic
toriei nr. 100. telefon 16.44.31.

Agenția de excurșii cu 
turiștii români în străinătate 
organizează în trimestrul I 
1974 excursii in R.P. Bui 
garia (cu autocarele, 2 ș 
3 zile), R.D. Germană (c‘ 
tren 12 zile, incluv 
excursiile prilejuite de ed: 
ția de primăvară a Tîrgulț 
internațional de la Leip 
zig), R.P. Polonă (cu tre 
7, 9 și 10 zile), R.P. Ungari 
(cu tren 5 și 6 zile), R.S 
Cehoslovacă (cu tren 8 ș 
12 zile) ’
sau tren
11 zile).

Turiștii 
mnterice _____ , „--------- , .■■■■■■
Nord, Eforie Sud, Mangalia se pot înscrie la excursiile 
de scurtă durată în R.P. Bulgaria, iar cei aflați la 
Felix și 1 Mai, in R.P. Ungară.

De asemenea, la cererea colectivelor se organizea
ză și excursii pe alte itinerare.

Pe lingă excursiile incluse în program, turiștii be-

naturală. în schimb, la Miercurea 
Ciuc sîritem informați că pista de 
lingă patinoarul artificial este 
practicabilă numai pe o singură 
turnantă. Motivul ? S-a constatat 
că pîrtia are o denivelare de circa 
60 cm, iar sursa de apă nu poate 
asigura debitul necesar pentru a 
acoperi întreaga suprafață a pîr- 
tiei din lipsa unor ustensile cores
punzătoare. Și cînd te gîndești că 
amenajarea acestei baze sportive de 
iarnă se tărăgănează de cîțiva ani, 
că au existat fonduri și suficient 
timp pentru a fi terminată de 
mult!

Se știe că finala pe țară a cam
pionatului republican este progra
mată în a doua parte a lunii ia
nuarie la Miercurea Ciuc și, după 
cum se vede, C.J.E.F.S. și condu
cerea S.C. Miercurea Ciuc nu se 
prea grăbesc, să asigure oficiul de 
gazdă în bune condițiuni. Apoi, în 
reședința județului Harghita sînt 
aproape 200 de patinatori de viteză 
■onsacrați și începători, care aș
teaptă nerăbdători să șe antreneze 
și să-și dispute întîietatea pe un 
raseu regulamentar. Sezonul de a- 
,ța a debutat și vremea nu este 
recută pentru ca cei vizați să-și 
■especte promisiunile.

Troian IOANIȚESCU

ANUNȚ

(PUBLITURISM)

ifiireprlnderea CONcCT- Bucu
rești, Bd. Dumitrie Fompei nr. 
10 sect. 2 (sediul întreprinderii 
Electronica) autobuz 101, 104, 
106, tramvai 17, anaa’ează de 
urgență, în condițiile legii 12/ 
1971, ingineri tehnologi, ingi
neri mecanici și proiectanți, cu 
practică îndelungată în pro
iectare.

Astăzi, votul acordat lui Dumitru este un pas înainte în procesul de 
maturizare a tribunei. Momentul Dobrin nu mai poate fi reactua
lizat, pentru că fotbalul s-a depărtat tot mai mult de Jocul care a 

fost cîndva. Momentul Dinu și-a făcut datoria cu o ardoare care a 
consumat literalmente o echipă, sau poate chiar o generație.

lată de ce, în acest final do an, publicul l-a votat în primul rînd pe 
Dumitru, făcrnd proba unei intuiții speciale, care simte nevoia unei schim
bări. Dumitru este jucătorul polivalent, capabil să joace în multiple to
nalități. In decurs de numai trei ani. Dumitru a fost „ucenic vrăjitor" la 
Guadalajara, șef de orchestră în Giulești și consilier de stil la Steaua. 
In toate aceste trei ipostaze, Dumitru s-a prezentat în primul rînd cu a- 
tributele Talentului său, el neavînd — deocamdată — personalitatea 
distinctă a predecesorilor săi.

Acum cîteva zile, Publicul a decis ca Dumitru să fie conducătorul de 
i°c al tricolorilor 1974. Să sperăm că Dumitru va primi o partitură a- 
decvată, pentru a putea fi mai mult decît romanticul Dobrin si realistul 
Dinu.

loan CHIR1LA

ȘI C.S.M. REȘIȚA A OPTAT
PENTRU BĂILE FELIX

în
sînt

Și _____ _____ __
decis tot pentru acest loc din Bihor. 
Numai că antrenorul Reinhardt și 
elevii săi vor pleca la Băile Felix 
după... 10 ianuarie, și nu la trata
ment ci în perioada de pregătiri.

Pînă atunci, vacantă plină pen-

această vacanță, Băile Felix 
foarte căutate de fotbaliști, 
echipa reșițeană C.S.M. s-a

tru cei mai mulți dintre jucătorii 
reșițeni, care susțin în acest final 
de an diferite examene școlare. A- 
bia la 3 ianuarie se va termina va
canța reșițenilor. Primul antrena- . 
ment se va ține la 5 ianuarie, iar 
după cinci zile petrecute în locali
tate, echipa va pleca la Băile Felix 
pentru o pregătire de zece zile.

DINTRE DOUĂ SEZOANE
BAZINUL CO

tismelor și refacerea proceselor me
tabolice dintr-o serie de țesuturi și 
organe suprasolicitate, cu semne 
de uzură. O vacanță ideală mai 
presupune și menținerea unui mi
nimum de încărcătură fizică (5—10 
la sută) prin folosirea unor mij
loace cit mai diferite de efort, cum 
ar fi sporturile de iarnă, înotul, 
plimbările etc.

★
Herculane nu este ve-Viața la

selă. Băile sînt „tari", te îndeamnă 
la somn și masă bogată. Ședința 
cotidiană, la ore fixe este un fel 
de pivot în jurul căruia gravitează 
programul de voie. Acesta din 
urmă constă în jocuri de rummy, 
excursii sumare, vizionări de filme, 
lectură. Cînd și cînd. Mihaj Iorga 
de la Sportul studențesc își ia 
chitara și „zice" cu talent șlagăre 
melancolice. Poate că băieții tîn- 
jesc nu numai după minge, ci și 
după casă. Poate de aceea, Suciu. 
Ion Constantin și Tănăsescu au

APE TERMALE
venit cu familiile, cea a lui Ion • 
Constantin mai numeroasă, micul 
Laurențiu Ion, blond ca un scan
dinav și isteț nevoie mare, fiind 
mîngîiat de toată lumea și purtat 
din brațe în brațe. în dialogurile 
lor spontane, fotbaliștii derulează 
filmul turului de campionat, iar 
dimineața își trimit „reprezentanți", 
în piață, la' chioșcul de ziare, pen
tru a procura neapărat presa spor
tivă.

Cînd am fost noi în mijlocul lor, 
se publicase tocmai clasamentul 
„Trofeului Fotbal ’73“ t se căutau 
cu toții, discret, pe tabel, dar nu
mai Oblemenco figura acolo și, fi
rește, a primit felicitările tuturor.

Par cam stingheri tinerii aceștia 
care se agită și se duelează băr
bătești în jteren. în atmosfera de 
liniște și de „oblojeală" dintr-un 
perimetru balneoclimateric. Dar 
știu cu toții că numai așa vor fi 
mai tari și mai dîrji în marile sau 
micile bătălii ale lui =74.

MINI-FOTBALUI. IN ACTUALITATE

în

în
au

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE LA IAȘI

IAȘI, 23 (prin telefon). Azi (n. r. 
ieri) a început în Sala sporturilor 
din localitate atractivul turneu de 
mini-fotbal rezervat copiilor năs
cuți în 1960 și mai mici, turneu 
organizat de clubul Politehnica 
colaborare cu Casa pionierilor.

Dimineața, sala a fost plină, 
acordurile fanfarei pionierești
defilat ceie șase echipe prezente 
la competiție : Casa pionierilor 
Iași. Politehnica, F. C Nistru Chi- 
șinău (U.R.S.S.), „U“ Cluj, Petrolul 
șt cîștigătoarea din acest an a 
„Cupei speranțelor", Pescărușul 
Constanța. Acestor formații li se 
va adăuga Liceul cu profil de fot
bal din București, care a sosit du
minică la amiază, Cuvîntul de 
deschidere al micii festivități ■ a 
fost rostit de prof. S. Chiriac, di
rectorul Casei pionierilor.

PRONOSPORT
AȘA ARATA U VAK1AMA (a 13 RE
ZULTATE EXACTE LA CONCURSUL 
PRONOSPORT ETAPA DIN

BRIE 1973
Cagliari — Juventus 
Cesena — Sampdoria 
Genoa — Bologna 
Intemazlonale — Lanerossi 
Napoli — Milan 
Roma — Fiorentina 
Torino — F’oggia 
Verona — Lazio

9. Bari — Como 
10. Brindisi — Brescia 
IL Catania *- Atalanta
12, Catanzaro — Taranto
13. Palermo — Parma 

Fond de premii : 339 959
Plata premiilor de la acts!

se va face astfel : în Capitala

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

lei.

1 
1 
X
î
2
X 
X
2 
X
1
1
1 
X

concurs
_______ de la 28 

decembrie is<3 pînă la 23 februarie 1974 ; 
în țara de la 3 ianuarie pînă la 23 fe
bruarie 1974 (inclusiv).

In aplauzele spectatorilor, lovi
tura de începere a fost dată de 
actrița Liana Mărgineanu-Navrot, 
de la Teatrul Național. Au intrat 
apoi „în scenă" micii fotbaliști, 
care și-au disputat cu dîrzenie' 
fiecare balon, oferind numeroase 

. faze mult gustate de cei prezenți. 
în primul meci, Politehnica a pier- 

f c JJisțrtj 
(I—0). Urma
șă consemne- 
„U" Cluj cîș-

dut în fața echipei 
cu scorul de 3—1 
toarea partidă avea 
?e prima surpriză : 
ligă cu 2—1 (0—1) în fața forma
ției Pescărușul Constanța. Al trei
lea meci al programului inaugural 
a dat cîștig de cauză echipei Casei 
pionierilor, învingătoare cu 4—3 
(2—0) în fața ploieștenilor.

După-amiază, Petrolul a cișticat 
cu 4—1 (2—0) întîlnirea cu F. C. 
Nistru, dovedind că nu a pierdut 
speranțele într-un loc truntaș după 
meciul pierdut dimineață. Ultima 
întîlnire, Casa pionierilor Iași — 
Pescărușul Constanța, s-a terminat 
cu un rezultat nedecis : 2—2 (1—1).

întrecerile continuă luni.
RULMENTUL BÎRLAD INVITA

între 27—28 decembrie, clubul 
Rulmentul Bîrlad organizează un 
turneu de mini-fotbal și un con
curs de îndeminare tehnică deschis 
copiilor născuți după 1 ianuarie 
1961.

Au fost trirpise 
ticipare echipelor 
Dinamo București, 
Bacău, Ceahlăul 
Casa pionierilor 
Galați. Casa 
F. C. Constanța.

invitații de par- 
Politehnica Iași.

Steaua, S. C. 
Piatra Neamț.

Constanța. F. C. 
pionierilor Iași și



AL HANDBALIȘTILOR NOȘTRI
Ar fi, desigur, o 

am pretinde acum, 
să așternem pe 
impresiile legate 
sezon internațional al handbaliștilor 
români, că vom epuiza toate as
pectele legate de această interesan
tă perioadă de 6 luni. Nu se poate 
acest, lucru, în primul rind pentru 
că sezonul nu este încă terminat 
(între paranteze fie spus, el se va 
încheia odată cu epuizarea parti
delor din campionatul mondial. în 
luna februarie a anului viitor) și, 
în al doilea rind, pentru că activi
tatea internațională a jucătorilor 

: -noștri în ultimele 6 luni a fost atît, 
de intensă îneît a stîrnit mirarea 
și. firește, curiozitatea tuturor spe
cialiștilor europeni, care au căutat 
— fiecare în felul lui — să expli
ce acest lucru, ceea ce a produs 
pînă la urmă o oarecare confuzie.

Dar, să revenim la fapte. Este 
cunoscut că după Jocurile Olimpice, 
adică din august 1972, selecționata 
masculină de handbal a țării noas
tre a... „dispărut” brusc din circui
tul internațional, absentînd de la 
toate marile turnee și confruntări 
tradiționale. După o pauză cam 
lungă (10 luni !), timp în care, din 
motive legate de reconstruirea for
mației, din care plecau unii din 
componenții de bază și apăreau o 
serie de tineri, mulți dintre ci deja 
afirmați, s-a dat cale liberă căm

exagerare dacă 
cînd încercăm 

hîrtie cîteva din 
de neobișnuitul

total 4

(19-17,
din 3

24—14)

17—11, 13—10, 19—17), în 
victorii din 4 jocuri ;

cu R. D. GERMANA 
21—20, 13—20) 2 victorii
jocuri ;

cu U.R.S.S. (20—22, 21—21,
o victorie, un rezultat de egalitate 
și o înfrîngere ;

cu UNGARIA (18—13, 19—13,
20—18) 3 victorii din 3 jocuri ;

cu IUGOSLAVIA (13—12, 13—14) 
o victorie și o înfrîngere ;

cu R. F. GERMANIA (17—15, 
14—15) o victorie și o înfrîngere.

Ce se desprinde din această enu
merare (în care nu am cuprins vic- 
torile, cîte una, asupra Suediei, Da
nemarcei etc.) ? Un lucru destul de 
interesant și anume acela că noua 
echipă de handbal a României, in 
primul său sezon de activitate, nu 
are palmares negativ, la nici una 
dintre selecționatele cu renume. Ea 
este egală cu puternicele repre
zentative ale Uniunii Sovietice și 
Iugoslaviei, ceea ce nici nu-i de mi
rare dacă ținem seama de faptul 
că lotul român a fost serios împros
pătat, debutanții de ieri, adică din 
preajma Jocurilor Olimpice, deve
nind azi titulari, ba unii dintre ei 
chiar personalități în lumea hand
balului mondial, cum este cazul 
lui Radu Voina, Werner Stockl, A- 
drian Cosma, Constantin Tudosie. 
ca să nu mai vorbim de Ștefan 
Birtalan, care a preluat cu curaj

pentru a putea retușa ce mai este 
de retușat la această nouă selecțio
nată a țării, care joacă altfel decît 
cea anterioară.

Poate tocmai așa se explică și 
abundența de jocuri aglomerate pe 
un spațiu de timp așa de scurt. Era 
absolut necesar ca înaintea C.M. 
să se facă o verificare TOTALA 
(termenul aparține unuia dintre 
antrenori) a jucătorilor și, nu 
în al doilea rind, a concepției tac
tice a echipei în condiții diferite, 
cu adversari cît mai mulți, adepți 
ai unor stiluri variate de joc. A- 
ceasta chiar cu riscul ca, uneori, li
mitele rezistenței fizice și nervoase 
să fie atinse sau chiar depășite. 
Spunem depășite, deoarece, cel pu
țin în direcția st&pîjiirii nervoase, 
ultimul turneu a fost edificator, 
echipa română fiind trecută în cla
samentul disciplinei cu 32 de minu
te de eliminare. Este pentru prima 
oară cînd handbaliștii noștri se află 
într-o astfel de situație și ea își 
are, fără îndoială, cauza numai și 
numai în absența lucidității, calmu
lui și a vigoarei fizice.

Acum, după întoarcerea de ia Pa
ris, va urma o altă perioadă de 
pregătire. Ultima dinaintea C.M. 
Ultima și cea mai importantă. Con
cluziile ei, avem speranța, vor bu
cura pe toată lumea...

RECOMANDASCHIMBARE DE LIDER

SEZONULUI SPORTIV AUTOMOBILISTICIN „CUPA MONDIALA 4 LA SCHI
VIENA, 23 (A-

gerpres). — „Cu
pa mondială" la '
schi a programat

Călin ANTONESCU

surprinsă într-una din confruntările handbaliștilor români și iugoslaviBirtalan în plină acțiune. Fază

la Schladming (A- 
ustria) o nouă 
probă masculină 
de coborîre, în 
care victoria a re
venit austriacului 
Franz Klammer, 
cronometrat cu 
timpul de 1:41,77. 
Elvețienii Roland 
CoRombin și Bern- 
hard Russi s-au 
clasat pe locurile 
doi — 1:42,12 și, 
respectiv trei — 
1:42.13. Canadia
nul Jim Hunter a 
ocupat locul Datru 
în 1:42,43. Schio
rul austriac Da
vid Zwilling, unul 
dintre favoriții 
cursei, s-a situat 
pe locul cinci, cu 
timpul de 1:42,77. 
Pîrtia a măsurat 
3 145 m, cu o di
ferență de nivel 
de 915 m.

în timpul co
borîrii, italianul 
Gustavo Thoeni 
s-a accidentat 
(fractură Ia clavi
cula stingă) și nu 
a mai putut con
tinua cursa. După 
un prim examen 
medical s-a co

municat că schio
rul italian nu va 
mai putea 
acest sezon, 
mondiale".

în urma victoriei obținute 
această probă, Franz Klammer a 
trecut pe primul loc în clasamen- 
tui individual al „Cupei mondiale". 
Klammer totalizează acum 51 
puncte și este urmat de Piero 
Gros (Italia) — 46. puncte și Hans 
Hinterseer (Austria) — 46 puncte, 
în clasamentul pe echipe continuă 
să conducă detașat Austria — 447 
puncte, urmată de italia — 145 
puncte. Elveția — 117 puncte etc.

Noul lider al „Cupei mondiale", schiorul austriac 
Franz Klammer, în timpul coborîrii sale victorioase

participa
,1a concursurile „Cupei

probabil în

in

PARIS, 23 (Agerpres). — Comisia 
sportivă a Federației internaționale 
de automobilism (F.I.A.), întrunită 
la Paris, a procedat la un studiu 
amănunțit al efectelor ce le poate 
avea asupra sportului automobilis
tic criza de carburanți. Relevînd 
faptul că întrecerile de automobi
lism contribuie la căutări fructuoa
se în domeniul industriei de auto
mobile, Comisia sportivă atrage a- 
atenția asupra faptului că de o ju
mătate de secol cursele organizate 
în diferite țări ale lumii constituie 
teste de neînlocuit pentru progre
sul industriei, în ceea ce privește 
echipamentul specific : motoare, 
cauciucuri, frîne, lubrifianți etc. în 
materie de consum al carburanți
lor, ancheta efectuată de tehnicieni 
demonstrează că în sportul automo
bilistic cantitatea de carburanți este 
infimă în raport cu 
neral. Astfel, se dă 
faptul că un avion 
consumă pe traseul 
York (tur și retur) o

consumul ge- 
ca exemplu 
„Boeing 747“ 
Londra—New 

___  __ ____  _ cantitate , de 
benzină mai mare decît cea folosi
tă în toate Marile premii organiza
te în decursul unui an. Cu toate a- 
cestea, comisia consideră că snortul 
automobilistic, într-un spirit de so
lidaritate civică trebuie să contri
buie la efortul general 
sire a carburanților.

în consecință, ținînd 
actuala conjunctură, se 
autorităților sportive naționale 
procedeze imediat la o reducere a 
consumului de benzină. Practic, co
misia sportivă recomandă reducerea 
numărului de curse, scurtarea tra
seelor și limitarea numărului antre
namentelor oficiale. Automobil-clu-

de economi-

seama de 
cere tuturor 

să

Telefoto : A. P. — Agerpres

A

burile naționale vor avea în conti
nuare întreaga libertate de a fixa 
fiecare programul de competiții și 
de a folosi, după necesități, circui
tele speciale, dînd însă proritate 
celor afectate pentru cercetări în 
domeniul industriei automobilistice, 
precum și pentru realizarea de noi 
carburanți.

ANATOLI KARPOV

PE 1973
în urma anchetei internaționale 

Ia care au participat 78 de zia- 
rișiti de specialitate din diferite 
țăn, titlul de cel mai bun șahist 
din lume al anului 1973 a fost a- 
tribuit. marelui maestru sovietic 
Anatoli Karpov, recentul învingă
tor al turneului de la Madrid "și 
participant la meciurile turneului 
candidaților la titlul mondial. Pe 
locurile următoare au fost clasați 
în ordine : Boris Spasski (U.R.S.S.), 
Lajos Portisch (Ungaria), Victor 
Korcinoi (U.R.S.S.), Mihail Tal 
(U.R.S.S.), Tigran Petrosian (U.R.S.S.), 
Costa Mecking (Brazilia), Bent 
Larsen (Danemarca), Robert Byrne 
(S.U.A.) și Lev Polugaevski 
(U.R.S.S.).

Încep pregătirile participantelor în turneul final al CM
pionatului intern, selecționata Ro
mâniei a reapărut în arena inter- 
aiațională, aliniindu-se la startul 
unei mari întreceri: „Trofeul iugo
slavia". Era la sfîrșitul lunii iunie 
1973 și, spre surprindere generală, 
handbaliștii noștri au eîștigat, după 
foarte multă vreme, trofeul pus in 
joc, luîndu-și și revanșa asupra ju
cătorilor echipei gazdă, în fața că
rora pierduseră in semifinale la 
J.O. De atunci și pînă în prezent, 
deci timp de aproape 6 luni, echipa 
română a susținut nu mai puțin de 
44 de jocuri internaționale, ceea ce 
înseamnă mai mult dc 7 partide 
intr-o lună, medie care constituie 
un record absolut pentru handbalul 
nostru, reprezentînd în același timp 
un fenomen puțin întîlnit și pe 
plan internațional.

Înainte de a încerca să explicăm, 
măcar succint, cauzele unei atît de 
dense participări la înttlnirile in
ternaționale, se cuvine — credem 
— a face cîteva observații pe mar
ginea acestor confruntări. în pri- 
niul rind, este necesar să precizăm 
că în cele 44 de partide internațio
nale sînt cuprinse și cele 14 jocuri 
disputate in cadrul unor turnee-ful- 
ger (Leipzig, Magdeburg, Aarhus), 
unde — se știe — meciurile au o 
durată redusă, cu reprize de 10 sau 
maximum 15 minute. Chiar și așa. 
nsă, activitatea internațională a 
handbaliștilor români din această 
perioadă rămîne, totuși, neobișnuită. 
?u atît mai mult cu cît ea se în
scrie ca atare, atît pc plan CAN- 
HTATIV. cit și pe plan CALITA- 
ITV. Deoarece —- și aceasta 
'apt, principala observație 
eam s-o facem — echipa 
nascuiină de handbal nu a 
ormații de „mina a doua", 
naresul ei 
ind. (și nu 
ele mai bune reprezentative din 
urne, in fața cărora a ieșit, de cele 
nai multe ori. învingătoare. Iată și 
m scurt „rezumat" în această pri- 
ință :
cu CEHOSLOVACIA (19—12,

era. de 
ce . do- 
noastră 
întîlnit 
în pal

pe aceste 6 luni, figu- 
o dată !, unele dintre

sarcina deținută pînă nu de mult 
de marele handbalist Gh. Gruia. 
De altfel, Birtalan a progresat vă- 
zînd cu ochii, el fiind și 
echipei pe aceste 6 luni 
goluri înscrise.

Pentru a încheia acest 
semnificațiilor cifrice, să 
maiorilor de statistici și palmaresul 
general din aceste 6 luni al selec
ționatei masculine de handbal a 
României : 44 de meciuri jucate ; 
37 cîștigate ; 1 egal ; 6 pierdute ; cu 
un golaveraj dc 739 de goluri în
scrise și 561 primite.

Problema care se pune acum este 
aceea dacă un asemenea efort (pen
tru că la numărul de jocuri tre
buie adăugate deplasările cu tre
nul, avionul sau autocarul, unele 
dintre ele în condiții atmosferice 
dificile, altele la ore tîrzii de noap
te, frecventele schimbări de orașe, 
alimentația, diferită) a fost sau nu 
indicat, tocmai în perioada imediat 
premergătoare campionatului mon
dial ? Cel mai bun răspuns în a- 
ceastă direcție îl vor da, firește, 
comportarea și rezultatele echipei 
la campionatul mondial. Dincolo 
însă de acest lucru rămîn cîteva 
certitudini. Prima ar fi aceea că la 
ultimul turneu Ia care a luat parte 
(Rostock, R.D. Germană) reprezen
tativa noastră a dat evidente sem
ne de oboseală fizică și nervoasă. 
Numai așa se explică lipsa de vi
goare, caracteristică tinerei echipe 
alcătuită de antrenorii N. Nedef și 
O. Vlase, ca și apatia ei din pri
mele și ultimele minute ale fiecărui 
joc. Semnificativ : 
melor reprize din 
negativ (48—52)1 
cert este și faptul 
handbalului nostru masculin a că
pătat o bogată, mai ales variată, 
experiență internațională. în plus, 
atît cei doi antrenori, cît și medi
cul C. Șerpe sau metodistul M. 
Cojocarii, care are meritul de a fi 
știut să „fotografieze" statistic fie
care jucător, au acum la îndemînă 
un foarte interesant și util material

golgeterul 
cu 166 de

capitol, al 
oferim a-

golaverajul pri- 
acest turneu este 
Dar, tot atît de 
că „noul val" al

MECIURI VIU DISPUTATE
(Urmare din pag 1)

DINAMO — POLITEHNICA 
UCUREȘTI 97—73 (56—33). Ulti- 
la zi a turneului a debutat cu un 
icces facil al campionilor. Antre- 
orul Dan Niculescu a rulat între- 
jl lot avut la dispoziție, mai pu- 
n Diaconescu. Studenții, deși au 
rut în Czell un bun realizator — 
i de puncte, nu au, încă, o echi- 
i închegată. Au înscris Haneș 16. 
hivulescu 16, Georgescu 14, Rota- 
i 16, Niculescu 8, Visner 6, Popa 

Dumitru 12 și Cernea 2 pentru 
vingători, respectiv Czell 25, Du- 
;scu 18, Diolin 12, Crisbay 8, Ne- 
;lcu 4. Steav 4. Anghel 2.
I.C.H.F. — VOINȚA TIMIȘOA- 
X 78—56 (33—33). Bucureștenii
-au luat rolul în serios în renriza 
cundă (mai ales că de la Timi- 
ara, ei pleacă într-un turneu în 
ilonia), și, ca urmare, au obținut 
victorie categorică în fața Voinței 
n localitate. în echipa gazdelor, 
ciu (bine marcat de Antonescu) 
i a mai fost realizatorul eficace 
ntotdeauna și I.C.H.F. a cucerit 
uă puncte deosebit de prețioase 

clasament. Au marcat : Anto- 
scu 7, Dikai 8, Bulat 3, Niculescu 
Mălușel 25, Tudoși 4. Anastasii!

. Cîmpeanu 18 pentru bucureșteni, 
spectiv Ivanici 8, lancea 2. Viciu 
Andreicovici 4, Lup 10, Pascaru 

, Ilea 2, Csordas 1.

5, Iones- 
respectiv 
Popescu

8. Vinti-

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
•— RAPID BUCUREȘTI 86—73 (42 

— 40). Apărarea Rapidului (foarte 
activă) a incomodat în mod vădit 
pe studenții timișoreni, care numai 
în partea a doua a jocului, atunci 
cînd au reușit să se mobilizeze, 
s-au desprins de echipa Rapid. 
Menționăm buna comportare a ju
cătorilor Mănăilă — 24 p și Cîm
peanu — 20 p, a căror dăruire în 
joc a determinat în bună parte ob
ținerea victoriei. Au înscris : Mă
năilă 24. Cîmpeanu 20, Czmor 11, 
Roxin 10. Minius 12, Gali 
cu 4 pentru învingători, 
Vlădescu 24, Florescu 13, 
12, Simulescu 8, Predulea 
lă 6. Tursugian 2.

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ 72—58 (33—29). Fără Tarău 
în formație, echipa bucureșteană a 
reușit să se impună cu greu în fața 
unei echipe care a jucat din elan 
și care a ratat multe aruncări la 
coș. Desprinderea s-a produs doar 
cu 6 minute înaintea terminării 
jocului, cînd resursele fizice ale 
studenților clujeni s-au epuizat. Au 
înscris : Oczelac 29, Savu 14, Cer- 
nat 12, Ioneci 8, Dumitru 4, Pîrșu 
3. Baciu 2 pentru Steaua, respectiv 
Roman 17, Zdrenghea 17, Naghi 11, 
Schuller 6, Ruhring 5, Antal 2.

POLITEHNICA CLUJ — I.E.F.S. 
62—72 (30—44).

FARUL CONSTANTA — C.S.U. 
GALAȚI 89—69 (50—35).

GHEATA SI PE ZAPADA
Componenții 

schi fond au 
unei curse de 13 km, desfășurată la 
Oberstdorf. Victoria a revenit lui Ed
gar Eckert, cu timpul de 39:50, în 
timp ce principalul favorit, Georg 
Zipfel, s-a clasat pe locul secund în 
40:05. Locul 
Franz Betz,

lotului vest-german de 
fost prezenți la startul

trei a fost ocupat de 
cronometrat în 40:36.

★
patinaj viteză în U.R.S.S.

In campionatul unional de hochei 
pe gheață, echipa Aripile Sovietelor 
a învins cu scorul de 3—1 (0—0, 2—0, 
1—1) pe Spartak Moscova. Echipa A- 
ripile Sovietelor din Moscova se află 
pe primul loc în clasament, cu 34 p 
din 21 de meciuri (golaveraj 108—57). 
Locul doi este ocupat de Ț.S.K.A. 
Moscova,

Echipa de fotbal a R.D. Germa
ne participantă în turneul final al 
C.M.. va întîlni la 13 martie, la 
Leipzig, într-un joc amical, selec
ționata Belgiei. Fotbaliștii belgieni 
au acceptat ca în primăvară să sus
țină o partidă și în compania e- 
chipei Olandei, participantă la ul
timul act al „Cupei Mondiale".

Federația poloneză de fotbal a 
stabilit planul de pregătire a echi-

pei reprezentative în vederea tur
neului final al campionatului mon
dial. In luna februarie, jucătorii 
din lotul național, antrenat de 
Kazimir Gorski, vor susține trei 
meciuri de control în Iugoslavia, cu 
formațiile Steaua Roșie Belgrad, 
Hajduk Split și Velez Mostar. în- 
cepînd de la 27 martie, echipa Po
loniei va disputa trei întîlnirj de 
verificare în compania selecționa-

telor Cehoslovaciei, Spaniei și Bel
giei. în lot au fost convocați 36 de 
jucători din care vor fi aleși 22 
pentru deplasarea în R.F. Germa
nia. Printre selecționabili se numă
ră portarii Tomaszewski și Kali
nowski, fundașii Simanowski, Mu
siul, Gut, Gorgon, Ostafinski, mij
locașii Deyna, Kosalik, Garlowski, 
înaintașii Lubanski, Gadocha, Szar- 
mak, Domarski ete.

Sezonul de .
a fost inaugurat la Sverdlovsk cu un 
concurs unional, în cadrul căruia Vera 
Krasnova a stabilit un nou record al 
țării în proba de 500 m (patinoare de 
șes), cu timpul de 43,5. Vechiul re
cord era de 44,1.

JOHNNY WEISSMULLER
INTERNAT IN SPITAL

NEW YORK, (Agerpres). Johnny Weiss
muller. fost campion olimpic de natație 
și strălucit actor de cinema, a fost vic
tima unei grave crize cardiace și este 
internat, de miercuri, într-un spital din 
Las Vegas (S.U.A.).

Johnny Weissmuller, în vîrstă de 69 de 
ani. a reprezentat Statele Unite la edi
țiile Jocurilor Olimpice din anii 1924 
și 1928, desfășurate la Paris și Amster- 

Weismuller a 
400 m liber, iar 
medalia de aur

, ■' *In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în Canada, reprezentativa 
secundă de, hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a jucat la Ottawa cu o se
lecționată regională, pe care a între
cut-o cu scorul de 12—2 (5—2, 2—0, 
5—9). Cel mai bun jucător al forma
ției învingătoare a fost Repnev, care 
a înscris trei goluri.

. ★In localitatea Dunaujvaros s-a dis
putat meciul revanșă dintre reprezen
tativa de hochei pe gheață a Unga
riei și formația Sparta Praga. lidera 
campionatului cehoslovac. Hocheiștii 
cehoslovaci au terminat din nou în
vingători, de data acesta cu scorul 
de 7—3 (3—1, 3—0, 1—2). în primul 
joc, desfășurat la Budapesta, echipa 
Sparta Praga a ciștigat cu scorul de 
5—4.

dam. în ediția pariziană, 
eîștigat probele de 100 și 
la Amsterdam a obținut 
la proba de 100 m.

După cum se știe, în ___ , ______
Weismiiller și-a făcut debutul ca actor 
de cinema la Hollywood, în rolul 
Tarzan.

1932, Johnny

★
In cadrul turneului internațional de 

hochei pe gheață de la Gdansk, re
prezentativa de tineret a Poloniei a 
învins cu scorul de 11—0 (4—0. 3—0, 
4—0) selecționata 
Germane. Intr-un 
cală „Stocznevec" 
(2—2. 2—0, 4—0) 
a Poloniei.

de juniori a R. D. 
alt joc, echipa lo- 
a întrecut cu 8—2 

formația de juniori
Venables, va izbuti să preia pe

Telefoto : A. P. — AGERPRES
...Și totuși nu va fi gol : căpitanul echipei Queen’’s Park Rangers, Terry 

piept șutul înaintașului Tommy Cassidy (în dreapta) de la Newcastle.lui

AGENDA SĂPTĂMÎNII
26 SCHI Concurs international de sărituri, la 

St. Moritz (Elveția).
26—1.1. TENIS Campionatele internaționale ale Aus

traliei, la Melbourne.
FOTBAL Olanda — Turcia (meci amical), la 

Amsterdam.
26—31 HOCHEI Turneul international, dotat cu „Cupa 

Spengler", la Davos (Elveția).
26— 8.1. Campionatul mondial de juniori, in 

Cehoslovacia.
27—31 YACHTING Concurs internațional dotat cu trofeul 

„Australia Gold Cup“, pentru clasa
„505“, la Sydney.

30 SCHI „Concursul celor 4 trambuline", la
Obersrdorf (R.F. Germania).

Slalom uriaș (bărbați), eontînd pentru 
Cupa Europei, la Ebnat-Kappe! (Elve
ția).

CAMPIONATE...
ITALIA : MILAN

ÎNVINGĂTOARE LA NEAPOLE!
BOLOGNA, 23 (prin telex, de la co

respondentul nostru). ~ -
principală a celei de a 
campionatului italian a 
foarte mare de asistență ___ _______  „
stadioanele din Neapole și Cagliari față 
de „arenele44 care au găzduit celelalte 
partide. La Neapole, pe stadionul „San 
Paolo4*, 80 000 de spectatori s-au înghe
suit pentru a vedea cu orice preț derby- 
ui etapei. în vreme ce poliția făcea mari 
eforturi în afara stadionului pentru a-i 
ține pe loc pe alți peste 10 000 de „ti- 
fosi”. care ar fi vrut să intre și r* -* 
„Sânt ’EIia“ din Cagliari au fost 
zenți 30 000 de spectatori,

Este de remarcat că, după prima 
frîngere suferită in campionat 
trecută, în fața echipei Lazio), _ . 
Napoli a înregistrat de această dată și 
primul insucces pe teren propriu, ce-

Caracteristica 
10-a etape a 
fost diferența 
înregistrată pe

In- 
feta pa 
echipa

TELEX © TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
Echipa Steaua Roșie Bratislava s-ă ca
lificat în semifinalele „Cupei campioni
lor europeni" la handbal masculin. In 
meci retur pentru sferturile de finală ale 
competiției, handbaliștii cehoslovaci au 
învins, in deplasare, cu scorul de 17—15 
(9—7) formația Iugoslavă Borac. 
primul joc, Steaua Koșie Bratislava 
eîștigat cu 20—16.

In 
a

La Sydney a continuat meciul de tenis 
dintre echipele feminine ale Australiei 
și S.U.A. o mare surpriză a furnizat 
Juiie Heldman (S.U.A.), care a învins-o 
cu 6—3. 1—6, 6—3 pe cunoscuta campioa
nă australiană Evonne Goolagong. Ja
net. Newberry (S.U.A.) a dispus cu 4—6. 
7—6. 6—4 de Kerry Harris (Australia), 
astfel că echipa S.U.A. conduce acum 
cu scorul de 3—2.

Slozil (Cehoslovacia;, în finală: Sven
sson — Pampulov 6—4, 6—l. 7—5.

Tradiționalul concurs internațional,____  de
ciclocros de la Wetzlkon (Elveția) a fost 
ciștigat în acest an de sportivul francez 
Andre Wilhelm, care a parcurs 22 km 
în 56:08. L-au urmat elvețienii Peter 
Frischknecht — la 35 sec.. Hermann 
Gretener — la 53 sec. și belgianul 
bert van Damme — la 1:06.

Al

dein cadrai concursului internațional 
natație de Ia Gotwaldow, sportivul ceho
slovac M. Grouda a ciștigat proba de 
100 m liber, cu timpul de 54.5, .urmat 
de înotătorul sovietic Smirnov ~ 55,6. 
în proba similară feminină, victoria a 
revenit campioanei olandeze Enith Bri- 
ghita, cronometrată în 59,7. Alte rezul
tate din 
ture — 
bras — 
bras — 
2:29,0.

concursul masculin : 100 m fiu-
Smirnov (U.R.S.S.) 1:00; 100 m
Spasov (U.R.S.S.) 1:07,4 ; 200 m 
Sporman (R.D. Germană) —

CUPE...
dînd în meciul cu Milan. In schimb, con
firmă forma bună Lazio, obținînd o pre
țioasă victorie în deplasare, la Verona. 
Succes care, coroborat cu înfrîngeriie 
lui Juventus șl Napoli, aduce echipa 
romană singură pe primul loc al cla
samentului. Iată rezultatele și marcato
rii golurilor : Cagliari — Juventus 2—1 
(Riva și Spinosi — autogol, respectiv Al- 
tafihi), Cesena — Sampdoria 2—1 (Ber- 
tarelll șl Orlandi, respectiv Improta, din 
penalty), Genova — Bologna 1—1 (Ghettl, 
respectiv Corradi), inter
2—0 (Facchetti și Boninsegna), Napoli — 
Milan 1—2 (Bigon șl Chiarugi; respectiv 
Cane). Borna — Fiorentina 0—0, Torino — 
Foggia 0—0, Verona — Lazio 0—1 (Gar- 
laschelli).

In clasament : Lazio 15 p, Juventus, 
Napoli, Fiorentina — 13 p, Foggia, Inter, 
Milan — 12 p. Bologna — 11 p. In cla
samentul golgeterilor conduce tot Bo
ninsegna (Inter), cu 10 goluri, urmat de 
Cuccureddu (Juventus) și Riva (Ca
gliari) — 7, Chinaglia (Lazio) și Chia- 
rugi (Milan) — 6.

City — Burnley 2—0 ; Queen’s Park 
Rangers — Newcastle 3—2 ; Shef
field United — Southampton 
4—2 ; West Ham — Stoke City 0—2; 
Wolverhampton — Chelsea 2—0.

La sfîrșitul primei părți 
pionatului, pe primul loc 
sament se află formația 
United, cu 36 p din 21 
ciuri, urmată de Liverpool 
și Burnley — 
puțin disputat).

a cam- 
în cia- 

Leeds 
de me- 
— 29 p 

26 p (un joc mai

Lanerossi

Cesare TRENTINI

c.

R. F. GERMANIA: BORUSSIA 
MONCHENGLADBACH — 

ELIMINATĂ DIN .CUPĂ

în optimile de finală ale Cupei 
R F. Germania, cea mai mare sur
priză a furnizat-o Hamburger S.V., 
care a eliminat pe Borussia Mon- 
chengladbach. deținătoarea trofeu
lui. După 120 de minute scorul a 
fost egal: 1—1. Apoi, după execu
tarea loviturilor de la 11 m. Ham
burg a marcat 3 
Borussia nu a 
decît unul. Alte 
Offenbach — F.
Arminia Bielefeld — F. C. Kaisers
lautern 1—L

goluri, în timp ce 
reușit să înscrie 
rezultate : Kickers
C. Niirnberg 3—2,

concursul internațional de ciclocros, des
fășurat în localitatea poloneză Zielona 
Gora, a fost ciștigat de cehoslovacul
Cervinek, cronometrat pe distanța de 
21 km cu timpul de ih 09.20. Pe locurile 
următoare s-au ‘ - - ■ - — •
nia) — ih 11,05, 
cia) — ih 11,15.

Echipa bulgară de lupte libere Beroe 
Stara Zagora. care întreprinde un turneu 
în Polonia, a evoluat la Poznan în com
pania formației locale ,.Uniu“. Luptă
torii bulgari au terminat învingă
tori cu scorul de 8,5—1,5 puncte. Sin
gura victorie a gazdelor a fost realizată 
de Sczensniak (categ. 52 kg), care 
întrecut la puncte pe " ’ ' 
tele categoriei 82 kg, 
minat la egalitate cu

___ ___ l-a 
Hristov. în limi- 
Krakowski a ter- 
Petkov.

clasat Polewiak (polo- 
Mudricha (Cehoslova-

cadrul campionatelor 
“ ’ Spaniei,

în

La Barcelona, în 
de tenis pe teren acoperit ale 
tinărul jucător H. Ruiz l-a învins, 
sferturile de finală, cu 6—3, 6—2 pe Ma
nuel Orantes.

Finala turneului internațional de tenis 
pe teren acoperit de la Sofia s-a dis
putat între suedezul Svensson și bulgarul 
Bojldar Pampulov. în semifinale, Sven
sson l-a învins cu 6—2, 6—1, 6—4 pe 
Emmerich (R.D. Germană), iar Bojldar 
Pampulov a dispus cu 6—3, 7—5, 6—2 de

de Judo de laTurneul internațional ____ _ ____
Rybnic (Polonia) a lost eîștigat de for
mația locală Row. care în finală a în
trecut cu 3—1 echipa AZS Varșovia, 
în meciul pentru locurile 3—4, echipa 
S.K. Leipzig (R.D. Germană), a învins 
cu 4—1 formația cehoslovacă Banik Os
trava.

Campionatul de șah al Bulgariei a fost 
eîștigat anul aresta de maestrul inter
național Nino Kirov, cu 11 p din 15 
posibile, urmat de marii maeștri Radu
lov, Pîdevski și Tringov. în vîrstă de 28 
de ani. Nino Kirov este absolvent al 
Institutului de științe economice din 
Sofia

R. D. GERMANĂ:
SEMIFINALISTELE CUPEI

Echipele Dynamo Dresda. F.
Carl Zeiss Jena, Dynamo Berlin 
și Energie Cottbus s-au calificat în 
semifinalele „Cupei R. D. Ger
mane".

Partidele retur ale sferturilor de 
finală s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Dynamo Dresda — F. C. 
Karl Marx Stadt 4—1 (în tur 0—0); 
F. C. Carl Zeiss Jena — Stahl 
Riessa 3—1 (în tur 5—1); Dynamo 
Berlin — F. C. Magdeburg 2—0 (în 
tur 2—0); Energie Cottbus — Dy
namo Dresda (II) 4—0 (în tur 0—2).

La 6 ianuarie

PRIMA „DUMINICA"11'

k FOTBALULUI ENGLEZ

ANGLIA : LA ÎNCHEIEREA
TURULUI

Rezultatele înregistrate în ultima 
etapă a turului campionatului en
glez de fotbal: Arsenal — Everton 
1—0 ; Coventry — Leicester 1—2 ; 
Derby — Tottenham Hotspur 2—0 ; 
Ipswich — Birmingham 3—0 ; Leeds 
— Norwich 1—0 ; Liverpool — 
Manchester United 2—0; Manchester

LONDRA, 23. —Federația engle
ză de fotbal a autorizat ca meciu
rile pentru „Cupa Angliei" progra
mate la 5 ianuarie să se dispute 
și duminică 6 ianuarie. în cazul 
cînd cluburile angajate în competi
ție vor dori aceasta. După cum se 
știe în urma interzicerii disputării 
în nocturnă a partidelor de cam
pionat și cupă, conducerea ligii en
gleze a propus ca unele întîlnirisă 
se joace duminica.
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