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BAZELE SPORTIVE
LA CAPACITATEA

MAXIMA?
IERI, IN SALA FLOREASCA

răspunsul este: NU!
a 2-a un amplu raidCitiți in pagina

anchetă realizat de reporterii noștriciștigătorii
la bazele sportive din București, Cluj,

duminică a vacanței de iarnă
Timișoara, Pitești și Ploiești în prima

Cițiva dintre tinerii cărora. în cadrul festiv din sala Floreasca, le-au fost oferite premii (de la stingă la 
dreapta): Mariana Dumitru, A. Păsat, Nina Stanciu, A. Angelescu și C. Bunge.

în cele moi multe locuri,

O reușită serbare cultural-sportivă, cu prilejul căreia au fost distinși
„Celor nouă crosuri" bucureștene

Festivitatea de ieri după-amiază, 
din sala Floreasca, a avut indiscutabil 
un punct comun cu manifestarea de 
joia trecută, găzduită sub cupola Sălii 
Ii platului Republicii Socialiste Roniâ- 
răa. Atunci, la 20 decembrie, au fost 
premiați și sărbătoriți cei mai buni 
10 sportivi români ai anului ; luni 
după-amiază au primit laurii meritați 
PERFORMERII SPORTULUI DE 
MASA !

La mai puțin de un an de la apa
riția Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului, pe tere
nul rodnic al muncii depuse de zeci 
și sute 
tructori
— am 
looo de 
dovedit 
fizic, numărindu-se 
panții constanți la suita celor nouă 
crosuri organizate de Consiliul muni
cipal București pentru educație fizică 
și sport. Incepînd de la copii, cei mai 
mulți elevi, și pînă la tinerii de peste 
25 de ani cu toții au considerat că 
un mijloc eficace de menținere a să
nătății, de fortificare, îl constituie 
alergarea.

Au fost prezenți, la cele nouă cro
suri, aproape 150 000 de participanți. 
Dintre aceștia o mie au rămas adep- 
țîi credincioși ai exercițiului fizic în 
aer liber, necostisitor și fără să nece
site o bază materială pretențioasă.

de activiști obștești, de ins- 
și profesori de educație fizică 
făcut cunoștință cu aproape 
tineri și tinere care și-au 
fidelitatea față de exercițiul 

printre partici-

Nu este mult, dar nici puțin, dacă 
avem în vedere faptul că foarte mulți 
dintre noi uitaserăm că pentru a 
ajunge in Cosmos, trebuie să facem 
mai întii îndelungi exerciții fizice, 
aici, pe pămînt...

Probabil, însă, că un număr mult 
mai mare de cetățeni au avut de 
ciștigat de pe urma valoroasei iniția
tive a C.M.E.F.S. București, chiar 
dacă luni după-amiază nu au primit 
premii de la organizatori. In cinstea 
acestora din urmă a avut loc o fru
moasă manifestare sportivă și cultu- 
ral-artistică. S-au recitat versuri, co
ruri de pionieri au executat cîntece 
patriotice, iar ansamblurile de gim
nastică modernă ale „Cutezătorilor" 
au oferit un reușit program de exer
ciții. In partea a doua a programului 
—- foarte mult aplaudată — cîteva sute 
din cele o mic de nume au fost in
troduse în urne, pentru ca sorții să 
aleagă numai 60 de concurenți, că
rora să le fie oferite premii. Și sorții 
au ales : pe Georgeta Mițoi, o fetiță 
de 11 ani, care a prezentat organiza
torilor 8 tichețe, ceea ce înseamnă că 
a alergat la opt crosuri ; pe Adrian 
Angelescu, pe Năstase Robitu, pc 
Vasile Manole, pe Gheorghe Dragnea 
și pe mulți alții. Sportivi de perfor
manță ai țării, foști și actuali cam
pioni mondiali și naționali, compo- 
nenți ai loturilor republicane Ia diferite 
discipline, Iolanda Balaș, Ivan Pa- 
tzaichin, Alexandra Nicolau, Gheor-

ghe Berceanu, Virginia Ioan, Cornel 
Oțelea, Constantin Gruiescu, Dumitru 
Hărădău și-au asumat misiunea de a 
le înmîna premii cîștigătorilor. S-a 
făcut, astfel, o legătură frumoasă și 
firească între sportul de masă și cel 
de performanță, fără' a mai vorbi de 
faptul că micii cîștigători vor ține 
minte mult timp imaginea momentu
lui cind Iolanda Balaș le-a strîns 
mina și i-a felicitat pentru mica lor 
performanță.

Prilejul a fost folosit de C.N.E.F.S. 
pentru ca unui număr de 21 de acti
viști sportivi obștești —a căror con
tribuție în dezvoltarea sportului de 
masă este remarcabilă — să le fie 
inmînate diploma și insigna „Merite 
deosebite în activitatea sportivă". 
Printe cei distinși se află Dumitru 
Chiose, președintele asociației spor
tive P.T.T.R. ; Mircea Dorojan, preșe
dintele asociației sportive Dîmbovița ț 
Ion Oprișiu, directorul Grupului șco
lar M.I.U. ; Crișan Staicu, inginer sef 
Ia întreprinderea Boranglcul și alții. 
Suita crosurilor s-a încheiat. Dar nu
mai a celor nouă. Pentru că odată cu 
venirea primăverii, ele vor fi reluate. 
Pînă atunci „Cupa Tineretului" este 
acțiunea numărul 1. Organizarea în 
cît mai bune condiții a acestei mari 
competiții republicane de masă va 
face obiectul, nu ne îndoim, al aten
ției generale.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUQAȚIE FIZICA Șl SPORT
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JUCĂTORI DE VALOARE MONDIALA
LA STARTUL „INTERNAȚIONALELOR"
DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

CHINEZĂ Șl JAPONIA AU
sediul Federației noastre de 

specialitate sosesc zilnic noi înscrieri 
pentru campionatele internaționale de 
tenis de masă ale României, progra
mate între 20 și 22 ianuarie, la Plo
iești. Astfel, in timp ce forurile de 
resort din U.R.S.S., Ungaria, R. D. 
Germană, Suedia, Cuba, Anglia și 
Eulgaria au confirmat participarea, 
urmînd să anunțe listele nominale cu 
sportivi, federațiile ele tenis de masă 
de la Pekin și Tokio au comunicat 
tabelul complet cu jucătoarele și jucă
torii care vor evolua la Ploiești.

R. P.
La

ANUNTAT LOTURILE DE SPORTIVI

IN BASCHET JUCĂTORII ÎNALȚ!
AU CUViNTUL HOTARITOR

• Dinamo și Steaua continuă cursa pentru titlu
în sala Olimpia, din Timișoara, 

s-a încheiat duminică un nou turneu 
(al treilea din cadrul primului tur) 
din actuala formulă de disputare a 
campionatului republican de bas
chet masculin. Rezultatele se cu
nosc. Fiecare echipă a încercat să 
realizeze cît mai multe puncte pen
tru clasament. Unele au reușit, al
tele nu. Despre fiecare meci am 
vorbit în cronicile respective. Azi, 
vom consemna cîteva constatări cu 
privire la evoluția jucătorilor, la 
noutățile tactice aplicate de unii 
antrenori, precum și la comporta
rea, în general, a formațiilor angre
nate în lupta pentru cucerirea ti
tlului de campioană republicană.

Majoritatea baschetbaliștilor s-au 
străduit să aplice în teren învăță
mintele de la orele de antrenament. 
Strădaniile lor au fost răsplătite 
uneori prin frumoase reușite din 
punct de vedere tehnic. La ora ac
tuală sînt cîțiva sportivi care au 
o deosebită îndemînare în mînuirea 
balonului. în această categorie pc‘ 
fi citați Diaconeseu și Niculescu 
(Dinamo), Dumitru (Steaua), Brabo- 
veanu (I.E.F.S.), Pașca (Farul), Ruh- 
ring și Zdrenghea („U“ Cluj), Mă- 
năilă (Universitatea Timișoara) ș.a. 
Dar, dacă am remarcat cîțiva ju
cători tehnici, nu este mai puțin 
adevărat că în loturile multor e- 
chipe se găsesc și 
pentru care acest joc 
încă multe... taine.

în altă ordine de

Loturile R.P. Chineze vor cuprinde 
cite patru sportivi și tot atîtea spor
tive. Vor lua startul „palete" de va
loare ca Van Ven-iun, Liao Fu-min, 
Sp Cin-min, Ien Ku-cian (băieți) si 
Yen Kue-li, Sui Cicn-yin, Lin Shib- 
suc și Sen Siao-hun (fele), iar selec
ționatele Japoniei — pentru prima 
oară in România — vor fi alcătuite 
din jucătorii Shigeo Ito (29 de ani) 
— fostul campion al lumii în 1969, 
Yujiro Imano (24) — fost de trei ori 
campion al țării sale, Kaisuytiki Abe 
(23), Hiroyuki Abe (17), Satorn Ama
no (17), Miehiakl Okada (16) și jucă
toarele Miho Hamada (26) — campi
oană mondială la dublu fete (îm
preună cu Maria Alexandru) — Sho- 
ko Takahashi (17) și Ayuini Inamori

spus că aproape toate formațiile se 
străduiesc să ridice media de talie 
a jucătorilor. Cîteva echipe au rea
lizat acest deziderat și continuă 
investigațiile în acest domeniu. Nu 
trebuie să mai vorbim despre nece
sitatea ca în fiecare echipă să exis
te jucători înalți. La ora actuală 
Dinamo și Steaua au rezolvat a- 
ceastă problemă. La unele echipe 
s-a văzut, însă, că fără jucători cu 
un gabarit corespunzător nu se pot 
realiza rezultate bune. în această 
situație să găsesc C.S.U. Galați, 
Voința Timișoara, Politehnica Bucu
rești etc, care la Timișoara nu 
ciștigat nici o partidă, din cele 
care le-au avut de disputat. La a- 
cest capitol este bine să spunem că 
Georgescu, Oczelak, Cîmpeanu, De- 
mian, Cernea, Ivașcenco, Roman 
și-au adus din plin contribuția la 
reușitele formațiilor lor.

Noutăți tactice puține. Mai mult 
în situațiile de apărare am remar
cat oarecare preocupări în acest 
domeniu. I.E.F.S. este printre puți
nele echipe care aplică, mai aproa
pe de realitate, apărarea agresivă. 
De cite ori a fost necesar, antreno
rul Mihai Nedef a indicat elevilor 
săi să folosească presingul și s-a 
constatat că adversarii nu știu să 
se descurce în fața unui asemenea 
sistem de apărare care, bine apli-

Paul IOVAN

ȘEDINȚA COMISIEI CENTRALE

pirtii, ca în
Tineretului"

acest instantaneu de la o întrecere 
în județul Harghita.

Nu încape îndoială că atunci cînd zăpada va fi din abundență, iubitorii 
de schi se vor avinta pe

pentru „Cupa

concurs de înot 
„23A „CUPEI TINERETULUI

Ieri a avut loc, la sediul 
C.N.E.F.S., ședința Comisiei cen
trale de organizare a „Cupei ti
neretului". Au luat parte repre
zentanți ai instituțiilor, organi
zațiilor de masă și obștești care 
colaborează la buna desfășurare 
a competiției, ai federațiilor care 
petronează ramurile sportive in
cluse în program, lucrători din 
cadrul aparatului C.N.E.F.S., zia
riști din presa centrală.

Tovarășul Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S., președintele 
Comisiei centrale de organizare, 
a făcut o informare asupra mo
dului cum s-au desfășurat pînă 
acum concursurile, de la startul 
oficial dat la 9 decembrie. Ară- 
tind că întrecerea a fost primită 
cu interes și se bucură de 
popularitate în rîndurile celor 
cărora le este adresată, vorbito-

rul s-a referit, mai cu seamă, 
lipsurile care s-au semnalat, in- 
sistînd asupra necesității inten
sificării mijloacelor propagandis
tice în jurul „Cupei tineretului", 
activizării comisiilor locale de 
organizare, acordării celei mai 
mari atenții fazelor de masă ale 
competiției, hotărîtoare pentru 
succesul ei final.

In cadrul discuțiilor care au 
urmat au fost ridicate și rezol
vate o serie de probleme tehni- 
co-organizatorice survenite în 
cursul întrecerilor, s-au luat mă
suri pentru asigurarea celor mai 
bune condiții de desfășurare a 
etapelor finale, care se apropie, 
și — totodată — pentru pregă
tirea startului în ediția de vară 
a acestei mari competiții cu ca
racter republican.

o ZI LA TlRfiOVIȘTE, PENTRU Ă VEDEA CE SE ORGANIZEAZĂ IN CADRUL „CUPEI TINERETULUI" 

„ÎNTRECIRI DL TEIWS DL MASĂ" - NE SPUNE (telefonic) PRiMUl- 
VICEPREȘEDINTE AL C.J.E.F.S. - DAR AM GĂSIE SĂLILE... ÎNCUIATE!!!
Luni dimineață, la prima oră a 

începerii programului, am avut o 
convorbire telefonică cu prim-vice- 
președintele C.J.E.F.S. Dîmbovița, 
tovarășul Paul Oiței. L-am rugat 
pe interlocutorul nostru, aflat în 
biroul dumisale din Tîrgoviște, să 
ne informeze pe scurt asupra ac
țiunilor ce s-au desfășurat dumini
că, în cadrul „Cupei Tineretului", 
în orașul reședință a județului. „Ac
tiviștii noștri, care s-au găsit pe 
teren, adică în unități școlare și 
asociații sportive sindicale, mi-au 
relatat că au predominat întreceri
le de tenis de masă și șah. De pil
dă, la Grupul școlar de construcții 
de mașini, „Cupa Tineretului a de
butat cu concursuri de tenis de ma-

La acest punct al discuției am 
intervenit, spunîndu-i tovarășului 
prim-vicepreședinte ca lucrurile nu 
stau tocmai așa...

Duminică, încă nu se luminase 
de ziuă cind am ajuns la Tîrgoviște, 
sosit în gară cu acceleratul nr. 151, 
care are plecarea din București la 
ora 5,25. în jurul orei 8, cu bună
voința paznicului, intram pe poarta 
grupului școlar de construcții de 
mașini, și citeam un anunț... se
ducător : „Catedra de educație fizi
că, în colaborare cu comitetul 
ȚJ.T.C., organizează, pe toată durata 
vacanței, activități sportive pentru 
elevi. în pavilionul nr. 9 se va pu
tea juca tenis de masă, în pavilionul 
nr. 13 veți găsi mese de șah, iar

patinajul poate fi practicat pe Iacul 
Chindia". Este drept, nu era scris 
nimic pe acest anunț—invitație des
pre „Cupa Tineretului" dar, ne-am 
spus, important este că elevilor li 
se oferă posibilitatea de a face 
sport. în sala unde urma să se joa
ce tenis de masă, cîteva femei fă
ceau curățenie, iar pe ușa pavilio
nului de șah era un lacăt mare... 
Nu-i nimic — ne-am încurajat, ia
răși. E prea dimineață. Poate mai 
tîrziu. Dar nici mai tîrziu activita
tea nu a început. La catedra de e- 
ducație fizică (formată din șase ca
dre didactice, toți profesorii fiind 
absolvenți ai I.E.F.S.) am discutat 
cu profesorul Gh. Tioușan, șeful a- 
cestui colectiv.

— Astăzi este a doua zi de va
canță, ne-am adresat șefului cate
drei. Am venit să vedem și să 
scriem despre acțiunile întreprinse 
de dumneavoastră. Am citit șl cele 
două anunțuri, prin care invitați 
elevii să facă sport. Activitate, în
să, n-am văzut. Ce s-a întîmplat ?

— Am fi dorit să deschidem as
tăzi cele două săli de sport ale 
școlii noastre, puse la dispoziția e- 
levilor pe timpul vacanței. Cred 
că abia incepînd de luni vom reuși...

Am plecat, apoi, cu profesorul Ti- 
cușan, la insistențele dumisale, să 
vedem sălile cu pricina. în timp ce 
urcam scările pentru a ajunge Ia 
etaj, ne-a pătruns în urechi oare
care larmă. Or fi venit copiii ? — 
mă întrebam. Dar din nou dezilu

zie. Nu veniseră elevii, ci un oare
care Zlătarii, care o amenința pe 
directoarea școlii, profesoara Elvira 
Morărescu : „Să nu prind picior de 
copil pe aici. Să nu aud de club, 
să nu aud de sport". Directoarea, 
oarecum descumpănită, încerca să-i 
ofere garanții... Zlătarului că, deși 
vor veni copii, deși se va deschide 
un club, elevii vor fi disciplinați. 
Apoi, tovarășa directoare ni s-a 
adresat nouă : „Acest Zlătaru, care 
se ocupă de pregătirea elevilor din 
fanfara școlii, dar care nu este sa
lariatul nostru, ne terorizează de cî
teva zile. A plecat, a luat cheile 
cu el, și nu am putut aduce în sală 
mesele de tenis. Dar de luni Înce
pem activitatea".

Nu punem la îndoială seriozita
tea afirmațiilor directoarei școlii. 
Ne-a confirmat, indiscutabil, că es
te o Iubitoare a sportului, că a în
țeles necesitatea ca pe timpul va- 
cdhței elevii rămași în Tîrgoviște să 
se poată întrece pentru „Cupa Ti
neretului". După ce l-a pus la 
punct pe... șeful fanfarei, sîntem 
siguri că lucrurile vor merge bine. 
Profesoara de matematici Emilia 
Petrescu, îndrumător U.T.C. al a- 
cestei școli, care numără aproape 
2 000 de elevi, ne-a asigurat, de ase
menea, că încă din prima zi a săp- 
tămînii care a început „activită
țile sportive ale vacanței vor intra 
în drepturile lor".

Am făcut următorul popas la 
Școala generală nr. 8. Aici, în mo

derna sală de sport, se disputa un 
turneu de handbal, contînd pentru 
campionatul de calificare al junio
rilor și școlarilor. Erau pvezente 5 
echipe de băieți și 7 de fete. Lîngă 
cei patru pereți ai sălii, cîteva sute

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

au 
pe

NAȚIONALE LA ÎNOT
In cadrul unui 

desfășurat la bazinul acoperit 
August" din Capitală, înotătoarea di- 
namor istă Anca Georgescu a par
curs distanța de 100 m bras în 1:20,4, 
Cifră care corectează propriul ei re
cord național cu o zecime (vechiul 
record 1:20.5 de la 6.08.1971). Alte re
zultate: Anca Groza 69,9 — 100 m 
delfin ; Ion Miclăuș 56,4 — 100 m li
ber.

La Cluj au fost corectate două noi 
recorduri de copii : Anca Cîmpeanu 
(C.S.M.) 32,9 — 50 m liber fete C și 
Alex. Szabo 1:20.0 — 100 m bras bă
ieți B.

baschetbaliști 
sportiv are

idei, trebuie (Continuare în pag. a 4-a)

LA UN ANTRENAMENT... FACULTATIV

ACOLO, UNDE AU CRESCUT
MULTI HANDBALIȘTI DE VALOARE
Am urcat Dealul Cotrocenilor cu 

mersul iuțit de gerul înserării. A- 
veam de gind că asistăm la un an
trenament al handbaliștilor de la 
„Universitatea" și de-abia cînd am 
trecut prin dreptul căminului In
stitutului Pedagogic ne-am amin
tit că viitorii profesori se aflau 
atunci în plină sesiune de exame
ne. în locul rumoarei, care răzba
tea de obicei dinspre ferestrele că
minului, ne-a întîmpinat o liniște 
deplină. Eram convinși că am dat 
greș ! Handbaliștii de la „Univer
sitatea" sînt și ei studenți și —• 
mai mult ca sigur, ne-am spus — 
la ora aceea erau aplecați deasupra 
cărților, citind în șoaptă pagină 
după pagină. Am intrat, totuși, în 
sală...

în stînga, la o catedră așezată 
pe colț, antrenorul emerit Eugen 
Trofin scria ceva, în jurul lui 
fiind râspîndite pe masă zeci de 
coli acoperite cu un scris ilizibil.

Cînd am deschis ușa și-a ridicat 
privirea spre noi, ne-a zîmbit cor
dial și a spus :

— Ați venit să vedeți antrena
mentul. Precis ! Dar azi avem pre
gătire ...facultativă. Vine numai ci
ne vrea și cine poate. Pe primul 
plan, sînt, acum, examenele...

— Și nu vrea chiar nimeni să 
facă antrenamente facultative ?

— Cine a spus asta ? Pînă la în
ceputul „orei" mai sînt încă 20 de 
minute, iar băieții mei nu au obi
ceiul să întîrzie.

Ca un făcut. în același moment 
s-a auzit ușa de la intrarea în hol 
și — odată cu ea — cîteva glasuri. 
Am mai vorbit de una — de alta 
cu interlocutorul nostru pînă s-au 
scurs și cele 20 de minute care ne

despărțeau de începutul antrena
mentului. Atunci, Ia ora fixă, ne 
ușa vestiarului au apărut băieții. 
Nu erau 4—5, așa cum ne-am fi 
așteptat, ci 12 ! Profesorul Trofin, 
care-și strînsese între timp foile de 
pe catedră (n a vrut să ne mărtu
risească ce carte are în lucru ..), 
a zîmbit enigmatic, a primit salu
tul echipei, i-a întrebat pe băieți, 
cum stau cu învățătura și antre
namentul a început.

Pe fondul paselor, al „suveicilor" 
și al secvențelor de joc derulate, cu 
încetinitorul (temele antrenamentu
lui erau cunoscute la perfecție de

Horia ALEXANDRESCU

CÎTEVA din turneele de iarnă 
ALE FOTBALIȘTILOR

F.C. Constanța-prima echipă de club românească în Japonia
La ora actuală, se cunosc cu pre

cizie cîteva din turneele de iarnă 
ale echipelor noastre de club.

Elementul inedit îl reprezintă ple
carea primei echipe românești de 
club în Japonia. Este vorba de vi- 
ce-liderul de toamnă F.C. Constan
ța care va pleca pentru 3 jocuri în 
Țara Soarelui Răsare la 10 ianua
rie, fapt pentru care echipa Ini 
Hașoti va începe perioada de pre
gătire mai devreme decît celelalte 
formații, chiar de marți 25 decem
brie.

Tot în ianuarie și februarie vor 
efectua turnee și alte Divizionare A. 
Astfel Rapid va pleca în Grecia, 
Steaua în Iran, Universitatea Cra
iova în Liban și Kuweit, iar Poli
tehnica Iași în Tanzania.

în privința jocului echipei națio
nale cu reprezentativa similară a 
Cehoslovaciei, el se va disputa la 
16 octombrie, la cererea federației 
cehoslovace, și nu la 25 iunie cum 
fusese stabilit inițial.

(Continuare în pag. a 3-a)

Trei dintre foștii elevi ai antrenorului emerit Eugen Trofin: Kicsid, 
Orban și Stef, astăzi componenți ai echipei țării, care se pregătește 

pentru participarea la Campionatul Mondial.
Foto : Dragoș NEAGU
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PlNĂ SEARA
PE BAZELE SPORTIVE DIN BUCUREȘTI, CLUJ, TIMIȘOARA, PITEȘTI Șl PLOIEȘTI
S

ezonul de iarnă o demarat de mal multă vreme. El a luat Insă 
un nou start odată cu vacanța școlară. La loc de cinste se află 
acum pîrtiile (despre deschiderea sezonului de schi am informat 
cititorii printr-o amplă corespondență din Predeal, publicată în 
numărul nostru de luni), patinoarele, sălile. In prima duminică de 
vacanță (23 decembrie) am întreprins un raid în Capitală ți intr-o 

serie de mari centre sportive (Cluj, Timișoara, Ploiești ți Pitești) pentru 
a vedea cum sînt folosite bazele sportive pentru întreceri. Aveam în ve
dere faptul că — așa cum auzim mereu în ședințe — există o perfectă 
colaborare între factorii cu responsabilități în desfășurarea activității sp - 
tive, că se conlucrează intens pentru a se asigura pasionațiior sportu
lui, îndeosebi celor de vîrstă școlară, un program atractiv. Reporterii 
noștri au colindat, de dimineața pînă seara, prin săli și patinoare, și-cu 
notat cele văzute, au ascultat explicații și scuze, au realizat imagini care 
scot în evidență bogăția ți, uneori, sărăcia evenimentelor sportive din 
această zi de vacanță, pe care o doream o zi record de întreceri.

Dorința noastră este ca „radiografia* acestei zile ți concluziile ce 
se desprind din „citirea” ei să stimuleze activul sportiv, profesorii ți an
trenorii, pe pasionați! sportului, astfel ca la viitoarele vizite să întîlnim 
pretutindeni tumultul caracteristic aprigelor dispute sportive, un program 
bogat și atractiv care să cuprindă marea majoritate a tineretului. Acesta 
este, de fapt, mobilul raidului nostru pe bazele sportive ale celor 5 pu
ternice centre sportive.

VIRGINIA Șl ȘERBAN IOAN: 4,15 m LA...

Raid anchetă cu concluzii care trebuie să-i pună pe gînduri 
pe unii activiști sportivi, profesori și antrenori

LINIȘTE, PREA MULTĂ LINIȘTE...
Dorind să subliniem în mod de

osebit o competiție excelent orga
nizată și onorată de un număr a- 
preciabil de participanți (150) — 
Cupa 30 Decembrie la haltere și 
culturism — inversăm ordinea vi- . 
zilelor făcute duminică pe bazele 
clujene, alegînd pentru început 
popasul de la „Clujana", sala gaz
dă a competiției sus-menționate. 
într-o animație specifică întrece
rilor cu miză, competitorii — de 
la C.S.U. Iași, C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Reșița, A.S.A. Tîrgu Mureș, Stea
ua, Clujana, municipiul Turda și 

ÎNĂLȚIME ÎN 1974!

Pînă la urmă, greutatea tot pe umerii soției apasă... Dar Virginia loan pare să nu se plingă de acest lucru.

școlile sportive „Șoimii" Sibiu, 
„Viitorul" Cluj și „Brașovia" Bra
șov — își continuau evoluțiile în
cepute încă de vineri, susținuți fi
ind în încercările lor de o asis
tență bogată și foarte activă. Prin
tre cei aplaudați deosebit, s-au nu
mărat ieșanul Ervin Goldhagen, 
realizatorul unul nou record re
publican la juniori mici, categoria 
90 kg stilul smuls (110 kg), halte
rofilii clujeni Ștefan Kiss și Ale
xandru Popovici. recordmani ai 
Cupei 30 Decembrie — competiție 
aflată la a yi-a ediție — cultu- 
riștii Gheorghe Crăciunescu (Stea
ua) și Holas Bella (Clujana).

întîietatea acordată popasului de 
la „Clujana" — de altfel ultimul 
în ordinea cronologică a raidului 
— are, însă, și o altă rațiune : să 
contrasteze cît mai pregnant cu 
lipsa sau anemia activității de per
formanță înregistrată, duminică di
mineața, în celelalte săli, la bazi
nul olimpic, pe patinoarul artifi
cial și cel natural.

Căci marea Sală a sporturilor — 
deosebit de ademenitoare prin cu
rățenie, căldură și lumină — n-a 
avut ca oaspeți decît două echipe 
județene de handbal (Clujana și

Voința Oradea) angajate întt-un 
„amical" ; patinoarul artificial n-a 
cunoscut decît „buclele" a patru 
sportivi din secția de performanță 
a „Olimpiei" (de subliniat că ei 
lucrau risipiți în public, „pentru 
că de trei zile orele afectate per
formanței au fost scoase din ora
rul patinoarului" — după cum ne 
relata antrenorul-coordonator al 
„Olimpiei", inginer Maxim Bindea, 
defect asupra căruia vom reveni); 
bazinul olimpic fusese predat pu
blicului, ca de altfel și gheața pa
tinoarului natural din Parcul ora
șului, unde își au sediul „viteziș- 
tii“.

Reținînd faptul că efectivele e- 
rau reduse la mai mult de jumă
tate — absențe explicate de an
trenorii Iudita și Alfred Molnar 
prin „concurența săniuței și a... fil
mului Daktari" — trebuie să tre
cem la pozitiv activitatea grupelor 
de copii ale secției de gimnastică 
de la C.S.M., care lucrau, în sala 
din strada Argeș. în compensația 
zilei de 31 decembrie.

în ansamblu, însă, liniște de... 
vacanță, liniște care nu stă deloc 
bine lăcașurilor menite să pro
pulseze performanta.

in decorul de basm al Herculanelor, cicliștii de la Steaua Iși continuă 
impasibili rulajul.

CU „MOTOARELE" ÎN PLIN!

O liniște neașteptată ne întîmpi- 
nă în preajma sălii de atletism „23 
August". Neașteptată pentru că 
știam că în această dimineață ur
mau să se dispute întrecerile zilei 
a doua a concursului pentru copii 
și juniori „Cupa 30 Decembrie", 
ultima competiție atletică a anu
lui. în locul sutelor de mici a- 
tleți, pe care ne așteptam să-i în
tîlnim, am găsit un panou maze 
pe care scria că ziua a doua a 
concursului — prima avusese loc 
șîmbătă — se va disputa luni 24 
decembrie.

Pe același panou erau afișate 
condițiile de participare ale clu
burilor din Capitală la concursu
rile organizate de comisia muni
cipală de atletism : Școala Sporti
vă de Atletism — 15 atleți. Viitorul 
— 10, Liceul 35 — 5 etc. Mai jos, o 
altă mînă adăugase — o avea vre
un amestec nota apărută săptămî- 
na trecută în ziarul nostru ? — că 
„în probele de sprint participarea 
este nelimitată"...

Chiar în condițiile faptului că 
întrecerea a fost amînată, goliciu
nea tristă a sălii ne-a făcut să 
credem că antrenorii copiilor care 
ar fi trebuit să se întreacă dumi
nică erau totuși prea mult cugîn- 
dul la vacanță, nici unuia nevenin- 
du-i ideea de a-și aduce 
la sală, măcar pentru un 
nament.

Liniștea a fost tulburată 
pariția grupei de săritori a 
patului antrenor Șerban Ciochină. 
Știam, din discuțiile anterioare cu 
antrenori din București că grupa 
lui Ciochină este una din cele mai 
harnice. Ne-am convins ieri, și 
sîntem siguri că în viitorul sezon 
Alexandru Abagiu, Costel lonescU, 
Dorina Cătineanu și ceilalți — 
chiar și „profesorul" Ciochină, ca-

re nu a abandonat activitatea com- 
petițională — ne vor oferi fru
moase surprize.

După o jumătate de oră coboară 
dintr-o Dacia 1300 soții Virginia 
și Șerban Ioan. Virginia este gata 
echipată în trening și, în timp ce 
Șerban ia drumul vestiarului, în- 
cepînd încălzirea. Cei doi ne promit 
pentru 1974 o săritură de... 4,15 m. 
Vă lăsăm pe dumneavoastră să 
stabiliți „cota" fiecăruia în acest 
total...

In acest timp, la bazin, termi

na lecția grupa antrenorului Gheor- 
ghe Dimeca. Bazinul nu rămine 
însă gol, pentru că urmează două 
grupe de învățare de la l.E.F S.

Pe programul bazinului, în 
dreptul dimineții de duminică — 
ca de altfel, în dreptul tuturor du
minicilor din luna decembrie — 
scria cu majuscule: CONCURSURI. 
N-a fost nici un fel de concurs 
duminică, dar, așa cum ne încre
dința tov. N. Popescu, responsabi
lul bazei, el avusese loc sîmbătă 
după-amiază...

DIMINEAȚĂ SĂRACĂ, 
DUPĂ-AMIAZĂ PUSTIE-IN TRIVALE

ii

elevii 
antre-

de a- 
proas-

Am urcat duminică dimineața în 
Trivale, unde zăpada dăinuie în 
ciuda soarelui primăvăratec din 
aceste zile, gîndindu-he că vacan
ța de iarnă va fi adunat acolo — 
la săniuș, patinaj sau la schi — 
sute de elevi din Pitești. Dar ani
mația bănuită nu era decît o pre
supunere. Poate că era încă de
vreme, poate că gerul matinal era 
prea aspru... Abia peste vreun 
ceas, cînd de pe coama dealului 
s-au revărsat razele călduțe ale 
soarelui, pe pîrtii și-a făcut apa
riția un grup de elevi ai Școlii 
generale nr. 12, din noul cartier 
din Trivale, pentru un concurs de 
săniuțe... Și atît. Am urcat pe 
fruntea dealului spre șirul de ba
ze rezervate marii performanțe pi- 
teștene, spre stadion și moderna 
sală a sporturilor... Nimic nu tul
bura liniștea arenelor în aer liber, 
dominate parcă ironic de pan- 
carda pe care stătea scris „Nici o 
zi fără practicarea exercițiilor fi

LA NOI NU EXISTĂ DUMINICI FĂRĂ SPORT"
...ne-a spus tovară

șul Ion Brujban, prim- 
vicepreședinte al Con
siliului Municipal pen
tru Educație Fizică și 
Sport Ploiești, cînd a 
aflat, motivul vizitei 
noastre. Am pornit, a- 
șadar, împreună prin 
oraș, oprindu-ne la să
lile și patinoarele un
de — conform planifi
cării — trebuiau să se 
desfășoare diferite 
competiții.

Sala Victoria ne-a 
întîmpinat eu freamă
tul caracteristic mari
lor întreceri. 'Un pu
blic numeros — chiar 
neașteptat de nume
ros pentru ora destul 
de matinală (8,30) —
încuraja echipele de 
handbal participante la 
„Cupa 30 Decembrie", 
competiție organizată 
de Consiliul Județean 
al Sindicatelor. în co
laborare cu C.J.E.F.S 
și Comitetul Județean 
U.T.C. Rezervat forma
țiilor de juniori, tur
neul a angrenat 8 e- 
chipe din orașele Bra- 
șov, București, 
șoara, Craiova, 
și Ploiești. Și 
că tot ne aflăm 
la Victoria să consem
năm și eficienta ei ex 
ploatare, pe program 
neexistînd decît două 
ore pe zi (în care se 
face curățenie și se a 
erisește) fără activita 
te.

Grăbiți. însă, să ve
dem și alte competiții

Sight- 
Buzău 
pentru 
la Sa-

organizate în Ploiești 
în această duminică, 
am plecat de la sală 
— nU fără puțiti re
gret, pentru că meciu
rile erau într-adevăr 
pasionante — și ne-am 
oprit la patinoarul na
tural amenajat pe La
cul din Parcul Tine
retului. Aici era plani
ficat un Concurs popu
lar de patinaj. Ajunși 
la marginea oglinzii de 
gheață — întinsă pe o 
suprafață mare, bine 
întreținută și chiar a 
demenitoare ! — 
avut surpriza să 
mărăm doar... 15 
tori de patinaj, 
nizatorii
metodiștii de la 
C.M.E.F.S. Ploiești, ca
re erau prezenți aco
lo cu diplomele gata 
pregătite, priveau cu 
îngrijorare acele cea
sornicului, care trecu
seră cu mult 
stabilită (9). 
Ion Brujban 
că, probabil, 
veni ceva mai tîrziu. 
dar că. în orice caz 
Consiliul municipal al 
pionierilor, desemnat 
să se ocupe de mobi
lizarea la 
curs, n-a 
achite de
revenea.

Următorul popas 
!-am făcut Ia Sala 
Constructorul, unde se 
desfășurau ultimele 
oartide din cadrul fi
nalei campionatului 
municipal de șah. în

am 
nu- 

arna- 
Orga- 

concursului. 
de

peste ora 
Tovarășul 
ne-a spus 
copiii vor

acest con- 
reușit să se 
sarcina ce-i

liniștea încăperii am 
consemnat, alături de 
participarea la între
ceri a unui mare nu
măr de elevi, eveni
mentul sărbătorit de 
micuțul Adrian Negu- 
lescu care, la 12 ani, 
obținuse în acest con 
curs categoria I de 
clasificare, lucru puțin 
obișnuit pentru o a- 
semenea vîrstă. Antre
norul său, maestrul in
ternațional 
viei, ne-a 
pre Adrian 
rugîndu-ne 
că micuțul 
anunță un veritabil ur
maș al lui Florin 
Gheorghiu (după cum 
se știe, plecat tot de 
pe meleagurile ploieș- 
tene).

La Liceul I.L. Ca- 
ragiale am găsit ace
eași 
curs, 
levi 
tenis 
sub supravegherea șe
fului catedrei de edu 
cație fizică, prof. Ște
fan Petra. Preocupări 
serioase și vizibile pen
tru activitatea sporti
vă din 
nică am 
Școala 
(prof. 
Școala 
(prof. 
Liceul 
școlar 
cum și 
sportive Voința, 
norul, 
l.T.A.V.

Cl. Rado- 
vorbit des- 
cu căldură, 
să notăm 
șahist se

atmosferă de con- 
peste 200 de e- 

întreeîndu-se la 
de masă și șah

această dumi- 
mai întîlnit la 
generală' 20 
Ion Oprea). 
generală 4

Elena Agapie) \ 
2 și Grupul 

Teleajen, pre
ia asociațiile 

Sâfi- 
I'lăcăra și

NUMEROASE COMPETIȚII PENTRU COPII
Amatorul de sport timișorean este obișnuit cu bogate manifestări 

sportive duminicale. Da această data, însă, ne-am dat seama abia după 
lecturarea programului competițional că majoritatea sporturilor intraseră 
în vacanță. Am pornit, totuși, la drum...

Primul popas — la Centrul de șah „Medicina", unde peste 200 de 
seniori se întreceau în cadrul semifinalei campionatului municipal, în timp 
ce 35 de pionieri, sub îndrumarea jucătorului I. Jicman, participau la 
concursul pentru cel mai bun șahist din școlile generale timișorene.

în drum spre Sala Olimpia, unde se desfășurau partidele ultimei 
zile a turneului de baschet masculin, divizia A, atenția ne-a fost atrasă 
de larma și încurajările unor copii care jucau fotbal pe terenul bituminat 
al Liceului C. D. Loga. Am aflat că aici se dăduse startul, în acea dimi
neață, în „Cupa 30 Decembrie”, competiție la care participă 27 de echi
pe de mini-fotbal, reprezentative de școli generale. în sala de sport a 
aceluiași liceu se desfășura un interesant concurs de tenis de masă, prin
tre competitori aflîndu-se elevii Octavian Popescu, Mihai Arsenie, Radu 
Munteanu, Mircea Tomoruga și Mircea Lazăr. Am reținut și faptul că în 
această sală se joacă zilnic — pe timpul vacanței — de la ora 8 pînă la 
ora 20 !

Activități Sportive susținute am mai găsit la Liceul 6 (competiție de 
handbal cu participarea a 20 de echipe!), la Casa Pionierilor (concurs 
de judo — 40 de copii înscriși) și la Clubul Tehnolemn (turneiil final al 
„Cupei Electrica" la tenis de masă).

Din păcate, însă, la toate aceste însemnări care ne-au dat satisfac
ție, trebuie să adăugăm faptul că la patinoarul artificial, deși era o mare 
afluență de public (circa 500 de amatori), nimeni nu s-a gîndit să orga
nizeze un concurs. Sau poate acest concurs n-a mai fost organizat din 
momentul^ în care administrația patinoarului (I.G.M. Timișoara) a refuzat 
sa permită participanților la „Cupa Tineretului" accesul gratuit pe oglin
da de gheață...

Activitate nonstop în bazinul a- 
coperit de la Floreasca, locul de 
întîlnire cotidian al poloiștilor din 
Capitală. Sînt programate ultime
le întreceri ale „Cupei Municipiu
lui București" și la capătul reuni
unii, ce se va încheia cu mult 
dtipă ora prînzului, medaliile au 
răsplătit eforturile celor mai buni.

Poloiștii bucureșteni nu-și per
mit un răgaz prea mare pentru 
odihnă. Odată încheiate competi
țiile republicane, echipele Capita
lei sînt reunite, eu regularitate, în 
competiții de genul aceleia la al 
Cărei final asistăm. Este perioada 
în eafe echipele din primul eșa
lon își rodează loturile împrospă
tate, iar formațiile de copii său ju
niori verifică continuu posibilită
țile celor mai tineri adepți ai jo
cului.

Alături, sub cupola bățrînei săli, 
am avut o veritabilă surpriză. E- 
chipe de minibaschetbaliști din

ziee". în sală însă era în toi com
petiția handabalistică „Trofeul Tri
vale", la care luau parte 8 echipe 
de băieți și fete, urmărite, în a- 
ceastă dimineață, de vreo două su
te de spectatori. Către ora prînzu
lui, meciurile s-au încheiat și sa
la avea să rămînă goală tot restul 
zilei. Am revenit pe pîrtiile de 
săniuș, în pădurea inundată de un 
aer tonifiant, unde am găsit 20—30 
de copii și părinți de prin apro
piere, coborînd cu săniuțele sau 
cu... pingelele.

„Este o duminică mai săracă — 
ne spusese la sală instructorul Zam
fir Georgescu — doar școlarii au 
un program sportiv mai bogat". Și 
ne-a pomenit cîteva întreceri de 
tenis de masă, de popice și șah. 
într-adevăr, la arenele Progresul 
și C.I.L. au fost programate două 
meciuri de popice din campiona
tul municipal, la Casa de cultură 
a elevilor și studenților un simul
tan de șah, iar la Liceul N. Bălces- 

cu, în sala Consiliului sindical mu
nicipal și la Casa pionierilor (un
de prof. Carol Doroșenco ne-a 
spus că deși a lansat invitații în 
școli, alături de membrii cercurilor 
respective nu au venit decît 4 e- 
levi) au avut loc concursuri la te
nis de masă...

Toate cele cîteva întreceri pro
gramate duminică la Pitești s-au 
încheiat în prima parte a zilei, du- 
pă-amiaza sala mare, precum și 
cele mici au rămas sub cheie. Și 
nici în aer liber (un aer așa de 
curat în Trivale !) nu au mai fost 
organizate competiții...

Popicăria de la Constructorul este tristă. Lipsită de tumultul întrecerilor s-a resemnat să-și etaleze frumu
sețea rece „ochiului" aparatului de fotografiat.

SPAȚIILE AFECTATE PREGĂTIRII - INCOMPLET FOLOSITE
Ne-am obișnuit să-i auzim deseori 

pe tehnicienii unor cluburi bucurcș- 
tene plingîndu-se că nu dispun de 
suficiente ore de pregătire in sălile 
proprii Am consultat programele de 
antrenament ale diferitelor săli din 
Capitală și am constatat că, de cele 
mai multe ori, de dimineața și pînă 
seara tirziu se lucrează in „flux con
tinuu", bazele sportive fiind folosite 
la maximum.

Duminică dimineața ne-am depla
sat la clubul din str. dr. Staicovici să 
luăm cunoștință de activitățile ce se 
desfășoară pe bazele sportive ale clu
bului Progresul Ora 10. Vreme fru
moasă. Frimul contact l-am luat cu

Luptătorii de la Progresul își încearcă abilitatea în dispută cu... mane- 
chinele. Dar nu vin ele întrecerile!...

patinoarul natural amenajat ne tere
nurile de baschet. Gheața eră perfect 
întreținută, dar aștepta zadarnic copiii 
ce se găseau de cîteva stilt- in vaean- 
|ă. Considerau oare această oră prea 
matinală pentru practicarea patinaju
lui (! ?). La 10,30, patinau vreo trei 
copii, iar la 11, numărul lor ajunsese 
la 14—15.

Vicepreședintele clubului, Mihai 
Angrhel, ne-a explicat absența copiilor 
de pe patinoarul rfespectiv : " „noi 
l-am amenajat și ne străduim să-l 
întreținem cît mai bine. Am făcui 
afișe, s-a publicat și in -ziar, am re
nunțat și la taxa de intrare. Ce pu
tem face mai mult ? Nu este niai 
puțin adevărat că, în primele zile de 
vacanță, au venit mai mulți elevi. 
Tzi, C.E.F.S. al sectorului — cel ce 
se ocupă de mobilizare — are o altă 
acțiune (da fotbal), la Palatul Pio
nierilor, care i-a atras pe eei mai 
mulți băieți".

Sala de box era pustie... Antrenorii 
Ion Vasilov și Mihai Voinea își lă
saseră elevii liberi in ziua respecti
vă, deși în asemenea condiții, cînd 
pe pugiliști nu-i așteaptă campiona
tul, se lucrează cel mai bine pentru 
perfecționarea tehnicii. Așa cUm pro
ceda, de altfel, antrenorul de la lup
te greco- romane, Vasile Constanli- 
nescu-Martac, cu cei 8—10 luptători 
ai săi. Aceasta a fost, la ora vizitei 
noastre, singura activitate susținută, 
Care poate fi apreciată că utiliza, în 
mod corespunzător, spațiul afectat pre
gătirii.

Tn sala mare de jocuri, antrenorul 
grupei de copii de la tenis, Vladimir 
Crevenciuc (care — după cum ne 
spunea vicepreședintele clubului, a 
obținut rezultate foarte bune) — lu
cra cu palru copii! La ora 11 sala 
avea să fie ocupată de secția de 
handbal (junioare), pregătită de an
trenorul Sava Becic.

R
aidul nostru a scos în evidență o seamă de as
pecte pozitive și, în primul rînd, concluzia că a- 
colo unde există preocupare, dorință de a folo
si vacanța de iarnă a elevilor pentru impufsio- 
anrea activității competiționaîe, se găsesc so
luții pentru realizarea unui bogat program de 
concursuri. La Timișoara, îndeosebi, la Ploiești, în une

le cazuri și în București, activiștii sportivi în colabo
rare cu ceilalți factori cu responsabilități în mișca
rea sportivă — au desfășurat o vastă activitate de 
cuprindere a tineretului în activități atractive. Exem
plul lor se cere a fi urmat.

Este imperios necesar însă să se analizeze de că
tre forurile responsabile lipsa de imaginație (și de 
preocupare) a unui mare număr de consilii ale clu
burilor și asociațiilor, consiliilflfc sportive iocale care au 
văduvit această frumoasă duminică de elementul esen
țial al unei vacanțe plăcute : activitatea sportiva. 
Terenurile de sport din Pitești, alte numeroase baze 
sportive au stat în majoritatea timpului nefolosite 
pentru că nu s-a găsit nimeni care să organizeze 
întreceri, să le popularizeze. Stau nefolosite — toc
mai în această perioadă, atit de prielnică — nu
meroase spații de sport. O intreagă după amiază, 
la Pitești a fost „relache", ca de altfel și în alte

Giurgiu, Urziceni și Slobozia îți 
dispută „Cupa 30 Decerpbrie". O 
splendidă inițiativă a C.J.E.F.S. Il
fov de a oferi tinerilor sportivi din 
aceste centre posibilități de între
cere într-o sală uftde au evoluat 
celebrități ale sportului mondial. 
Formațiile însoțite de antrenori — 
profesori de educație fizică și chiar 
de alte materii — și-au disputat 
trofeul cu multă ambiție. .Ce pă
cat însă că disputele lor s — din 
vina organizatorilor — s-au des
fășurat într-un anonimat deplin, 
tribunele fiind absolut goale, la 
ora raidului nostru. .

La patinoar, ca la fiecare sfîr- 
șit de săptămînă, nu puteai arun
ca un ac pe gheață. Zi plină pen
tru public, în marea majoritate 
tineri de vîrstă școlară. O adevă
rată plăcere să-i urmărești pe a- 
cești elevi șt alături de ei oameni 
maturi petreeîndu-și cîteva ore 
plăcute în aer liber. Au la dis
poziție, prin permanenta preocu
pare a administrației bazei, aproa
pe tot ce le-ar fi necesar pentru 
aceste ore de destindere : gheață 
de bună calitate, vestiare, atelier 
de reparat patine și instructori de 
specialitate. Un mic paradis al se
zonului de iarnă în acest colț al 
Capitalei.

VACANȚĂ PE... GHEAȚĂ
O inițiativă, de altfel nu Singura, 

a conducerii patinoarului „23 Au
gust" din Capitală, bază sportivă ca
re, prin dotarea ei, se înscrie mai 
mult în circuitul activității sportive 
de performanță, va da posibilitatea 
unui mare număr de elevi să petreacă 
multe și plăcute ore de destindere in 
zilele vacanței. Din dorința de 1 asi
gura tineretului bucurnștean cît mai 
bune condiții de petfeedre a zilelor 
de vacanță. I.E.A.B.S. si conducerea 
patinoarului „23 August" au decis ca 
în această perioadă gheața si fie la 
dispoziția elevilor în fiecare zi, între 
orele 17 și 19, iar duminica să fie 
rezervate școlarilor șt louâ ore '!<J— 
12) dimineața. în plus, la fel ca și în 
anii traciiți, s-au organizat cursuri 
de Inițiere Ia patinaj, care-și desfă
șoară activitatea, zilnic, intre orele 
J3—14.

Care este rezultatul practic al unor 
astfel de măsuri ? In vizita pe care 
ara întreprins-) duminică pe pati
noarul „23 August" am. constatat o 
mare afluență de tineri, care au luat, 
pur și simplu, cu asalt gheața. Și to
tul ar fi fost perfect, dacă..' Dacă a- 
cești Inimoși organizatori ar găsi și o 
soluție în Vederea întronării discipli
nei pe gheață, cauza Principală a 
unor destul de frecvente accidente, 
dintre care unele cu urmări neplăcu
te- Poațe eă ar ti bine, dacă dintre 
tinerii, jucători de hochei sau dintre 
foștii jucători s-ar alcătui un corp de 
ordine, cu un echipament distinctiv, 
care să asigure disciplina pe gheață.

In încheiere o pită constatare • la 
ora 8 pe gheața patinoarului se afla, 
în plină activitate de ir.strujre, echipa 
do juniori a clubului Dinamo Bucu
rești. Aproape 40 <e tineri, sub 15 
ani. dintre care unii erau așa de 
mici că înotau" în echipament, sp 
inițiali în tainele hocheiului, sub su
pravegherea antrenorului Garo Fie
rea Cu alte cuvinte, de Ia prime'e 
ore ale dimineții, gheața patinoarului 
„23 August" (în treacăt, fie spus, bine 
pregătită) a fost intens utilizată.

orașe. Ce părere au membrii consiliilor locale, cei 
ai comisiilor pe ramură de sport, cei din cluburi 
și asociații, profesorii de educație fizică și instruc
torii sportivi ? Ce se întimplâ cu planurile atit de 
frumos alcătuite (uneori desenate cu talent, in cu
lori vii), cu angajamentele luate în ședințe ? Rămîn, 
firește, vorbe goale. Se vor găsi (de fapt, s-au și 
găsit...) scuze, motivații. Ele n-au însă nici o vala
bilitate, certă fiind penuria de întreceri, lipsa de 
preocupare. N-are valabilitate — deoarece om au- 
zit-o de prea multe cri, fără să se fi realizat — 
nici promisiunea „veniți altă dată și veți vedea ce 
activitate vom organiza pe aceste terenuri !...".

Este drept, vacanța e abia la început. Dar nici 
aceasta nu este o scuză. Ea trebuia pregătită cu 
atenție cu multă vreme înainte. Dacă în multe locuri 
acest lucru n-a fost realizat, se impune ca măcar a- 
cum, în ceasul al... 13-lea, să se ia măsuri urgente 
pentru organizarea competițiilor, pentru cuprinderea 
tuturor pasionațiior sportului într-o activitate nonstop. 
Și totul trebuie să pornească de la colaborarea 
dintre^asociații și cluburi, dintre școli și comisiile pe 
ramură de sport, de la conlucrarea tuturor celor ce 
trebuie să-și aducă contribuția la dezvoltarea per 
manentă a educației fizice și sportului.

Pagină realizată de H. NAUM, C. ANTONESCU, H. ALEXANCRESCU, P. ARCAN, A. BREBEANU. N. DEMIAN VL MO. 
RARU, M. TRANCA ți A. VASILIU Fotografii de I. MiHAICA ți D. NEAGU
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DE POLO ALE CAPITALEI I
București". I 
precedent, |PE MARGINEA ANCHETEI DE LA O RETROSPECTIVA LA PERSPECTIVA

„Cei mai buni 10 sportivi români ai anului i Anii așieaptă prea mult valoarea

CÎȘTIGĂTORII PREMIILOR 
OFERITE DE ZIARUL NOSTRU

AU FOST DESEMNATE | 
CELE MAI BUNE ECHIPE I

Timp de două săptămîni — 
între 1 și 1.5 decembrie a.c. — 
colegul nostru, Ion Poștașu, ca
re cumulează de obicei cel mai 
mare număr de scrisori din par
tea cititorilor ziarului „Sportul", 
a trebuit să accepte situația 
de ...secund, majoritatea plicu
rilor avînd în acest interval 
mențiunea „Pentru concurs". La 
tradiționala anchetă a ziarului 
nostru pentru desemnarea celor 
mai buni 10 sportivi români ai 
anului am primit la redacție 
2 231 de răspunsuri. Pe baza a- 
cestora, punctajul acordat fiecă
ruia dintre favoriții cititorilor a 
definitivat tabelul de onoare al 
spartului românesc pe așnul 1973.

1. Ilie Năstase (tenis), 2. Ivan 
Patzaichin (caiac-canoe), 3. Si- 
mion Cuțov (box), 4. Maria A- 
Iexandru (tenis de masă), 5. 
Nicu Gingă (lupte), 6. Argentina 
Menis (atletism), 7. Virginia 
Ioan (atletism), 8. Gheorghe Bcr- 
ceanu (lupte). 9. Dan Grecu 
(gimnastică), 10. Doina Cojo- 
caru (handbal).

Această ierarhie a constituit, 
la rîndu-i, criteriul de triere a 
răspunsurilor în cadrul con- 
:ursului dintre cititorii ziarului.

Și faptul că nici unul dintre 
cele peste 2 000 de răspunsuri 
n-a menționat pe toți cei 10 
laureați, dovedește cit de grea a 
fost opțiunea. Ba. mai mult, 
dintre cele 21 de scrisori care 
au conținut nouă dintre primii 
10 sportivi ai anului, nici una 
n-a indicat ordinea exactă a 
primilor trei clasați ! Aceasta a 
și triat foarte sever candidații 
la premiile oferite de ziarul 
„Sportul".

Iată, deci, pe cititorii care au 
reușit să răspundă cit mai a- 
proape de ierarhia stabilită prin 
ancheta tradițională a ziarului 
nostru :

Brișan Grigore — Timișoara 
str. Paris nr. 2 A.

Bejenaru Ionel — Eotoșani — 
atr. Karl Marx nr. 9 bis.

Nicolae Teodor — Ploiești — 
str. Șantierului nr. 24.

Prata Ion — Aninoasa, jud. 
Hunedoara — str. Uzinei nr. 29.

Ștefănescu Camelia — Craiova 
— ștr. Brazda lui Novac nr. 34.

5 din 2 231 ! Acești cititori au 
fost premiați cu cite un abona
ment pe un an la ziarul SPOR
TUL.

SIDERURGIC - ANIMATORII ÎNTRECERILOR
DIN CADRUL „CUPEI TINERETULUI it

Etapa pc Combinat a „Cupei Ti
neretului", desfășurată (deocamdată) 
la tenis de masă, s-a bucurat de un 
deosebit succes in rîndul tinerilor si- 
derurgiști hunecoreni. Dovadă — nu
mărul mare de participant. în finala 
pe Combinat, luptă dîrză pentru cali
ficarea în etapa pe municipiu. Cîști- 
gător, Dionisio Sțanciu, muncitor tn 
secția aer-gaz, care l-a întrecut tn 
finală pe loan Cunțan de la secția 
aglomerator I.

în plină desfășurare se află între
cerile șahiștilor. Listele de partici
pant! numără nu mai puțin de 700 
de iubitori ai jocului pe tabla cu 
patrate albe și i’egrș.

în zilele în care am poposit la Hu
nedoara, zăpada se așternuse în strat 
subțire pe dealurile din împrejurimi. 
Prilej de bucurie pentru copii de a-și 
scoate săniuțele, în timp ce pe „Sta
dionul de gheață" și-au făcut apariția 
primii patinatori, ivirea zăpezii a a- 
Iertat organizatorii sportivi, preocu
pați acum de desfășurarea con
cursurilor de schi-fond, săniuța și pa
tinaj. Amatori există, așa că...

Ceea ce nu a reușit pînă acum să 
realizeze atît C.S. Corvinul Hunedoa
ra cit și comisia activităților de ma
să este antrenarea masivă a fetelor și 
femeilor din Combinat în întrecerile 
„Cupei tineretului".

Tovarășul Cristian Pefreanu, mem
bru în biroul Comitetului sindicatu
lui. cu care am stat de vorbă pe a- 
ceastă temă, a fost foarte autocritic: 
„Da, intr-adevăr, nu am folosit pinâ 
acum toate formele și toate mijloa
cele pentru atragerea fetelor și fe
meilor, tovarășele noastre de muncă, 
pe terenurile și în sălile de sport. 
Consider oă se putea face ceva tn 
această direcție, dacă ar fl existat o 
msî mare preocupare din partea 
noastră. „Cupa tineretului" va releva, 
însă, în curînd, prezența la întreceri 
și a tovarășelor din Combinat. Un 
plan special întocmit își propune să 
realizeze acest obiectiv"»

Departe de a pune Ia îndoială cele 
spuse de interlocutorul nostru — un 
recunoscut animator nl activității 
sportive — vrem să credem că atît 
tinerii cit și tinerele de la Combi
natul siderurgie vor da viață iniția
tivelor organelor sportive și celor 
sindicale locale, făcînd din „Cupa ti
neretului" a întrecere cu adevărat de 
masă. Așa cum a fost ea concepută, 
de altfel.

D. DUMITRESCU

Duminică s-au încheiat întrece
rile competiției de polo dotată cu 
„Cupa Municipiului F 
Spre deosebire de anii ț.______
de această dată, printr-o mai asiduă 
preocupare a comisiei de speciali
tate, turneele (seniori, juniori mari 
și mici și copii) au avut o desfășu
rare regulată, atingîndu-și în mare 
măsură scopul propus : asigurarea 
continuității în activitatea echipe
lor bucureștene pe perioada sezonu
lui rece și, totodată, un bun prilej 
de selecție a celor mai tineri jucă
tori.

întrecerile seniorilor au fost do
minate de formația Dinamo. actu
ala campioană, urmată in clasament 
de Rapid și Progresul. în ultima 
etapă, dinamoviștii au întrecut pe 
Școlarul cu 11—3 (2—2, 1
4— 0), iar Progresul a 
mod surprinzător pe
5— 4 (1—2, 1—0, 2—2, 1—0).'

Tot cu un succes scontat s-a 
cheiat turneul juniorilor mari. _ 
chipa clubului Școlarul (antrenor 
Paul Niculescu) s-a impus cu ușu
rință, precedînd în clasament pe 
Progresul și Dinamo. Ultimele re
zultate : Școlarul — Șc. sp. 1 11—1 
(3—0, 1—0, 3—1, 4—0), Dinamo — 
Șc. sp. 2 21—0 (5—0. 5—0, 6-0,
5—0) și Rapid — Progresul 3—2 
(0—1, 2—1. 1—0, 0-0).

Competiția juniorilor mici a fost, 
mult mai disputată. Avînd în for
mație o serie de jucători talentați 
și cu frumoase perspective (cel mai 
bun pare să fie Ungureanu), echi
pe Școlii sportive nr. 2 pregătită 
de antrenorul Gheorghe Dumitru 
a terminat turneul pe primul loc, 
devansînd formațiile Școlarul (an
trenor 
trenor 
tate : 
(1—0, 
- Șc. .
2—D, Școlarul — Rapid 9—1 (4—0, 
2—0, 3—1. 0—0).

Desfășurat Ia un nivel superior 
față de edițiile precedente, ca ur
mare a unei preocupări sporite 
pentru selecție, turneul copiilor a 
fost urmărit cu marc interes. Au 
cîștigat jucătorii de la Progresul 
(antrenor I. Miu), urmați de Șc. 
sp. 1 și Școlarul. Rezultatele din 
ultima etapă : Progresul — Rapid 
5—4 (1—2. 1—9, 2—2, 1—0) și Di
namo — Școlarul 11—3 (2—2, 1—1. 
4—0. 4—0).

La sfîrșitul întrecerilor, comisia 
municipală a atribuit medalii cîști- 
gătorilor și diplome primelor trei 
clasate la fiecare categorie de vîr- 
stă.

1, 4—( 
învins 
Rapid

•0. 
în 
cu

în-
E-

A. Zahan) și Șc. sp, 1 (an- 
N. Arsene). Ultimele rezul- 
Dinamo — Progresul 3—2 
0—0, 1—1, 1—1), Șc. sp. 2 
sp. 1 12—2 (5—0, 2—0. 3—1,
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DAR NOI AM
(Urmare din pag. 1)

de elevi asistau Ia meciuri. Am 
întreprins printre ei un scurt son
daj, punîndu-le întrebarea: „Parti
cipați la întrecerile „Cupei Tinere
tului" 7 Din cei T0 care ne-au răs
puns, doar unul nu știa de compe
tiție. Rîsul general care s-a stîrnit 
printre colegii acestuia, care i-au 
auzit răspunsul, ne-a confirmat că 
cei mai mulți au luat cunoștință de 
marea competiție de masă. Dar să 
transcriem din carnet cîteva răs
punsuri : Dorel Ghenadie : „Chiar 
acum o jumătate de oră am ju
cat puțin tenis aici, la o masă in
stalată pe un culoar. întrucît vedeți 
că sala este ocupată" ; Tudor Mai
eu : „La Grupul școlar petrol. In 
sala de sport, sînt instalate cîteva 
mese de tenis unde mal joc din cînd 
în cînd, deși nu sînt elev acolo".

Să mergem mai departe cu inves
tigațiile, șl să vedem ce s-a mai în
treprins duminică, la Tîrgoviște, în

Rezultatul tradiționalei anchete 
a revistei „Fotbal" reînnoadă șirul 
unor discuții mai. vechi pe mar
ginea mult controversatei probleme 
a echipelor de tineret-rezerve.

Primii trei clasați — Dumitru, 
Dinu, Dobrin — confirmă încă o 
dată ideea că un fotbalist de va
loare. clacă are ceva da spus, spune 
ia o vîrstă tînără și că, în general, 
insistențele legate de așteptarea ta
lentului întârziat sînt de cele mai 
multe ori sterile, 
excepțiile de

Dumitru a 
la 20 de ani. 
19 ani cînd a 
cou. Dinu e, 
fotbaliștilor care n-au. întîrziat 
să-și demonstreze valoarea la 20 de 
ani.

De ce amintim această triplă 
coincidență ?

Este vorba, in primul rînd. des
pre eforturile fotbalului românesc 
în direcția neirosirii timpului și a 
mijloacelor material pentru creș
terea fotbaliștilor de valoare.

Acum două luni, într-un interviu 
luat unui antrenor bulgar, Donkov
— reprezentant al unui fotbal cu o 
frumoasă ascensiune — interlocu
torul nostru punea sub semnul în
doielii sensul unui campionat de ti
neret-rezerve. căruia i-ar fi pre
ferat — în condițiile ritmului cres- 
cînd de dezvoltare a fotbalului în 
general — un campionat de juniori 
în condiții de dificultate sporită, 
adică un campionat de juniori al 
echipelor divizionare A, care să se 
desfășoare concomitent cu progra
mul diviziei naționale, prin jocuri 
susținute întotdeauna în deschide
rea „meciului seniorilor". Acest 
campionat — care ar stârni unele 
obiecții, legate în primul rînd de 
programul școlar al juniorilor, dar 
care ar putea fi, totuși, învinse,
— ar reprezenta un element de 
mare progres, știut fiind că struc
tura psihică labilă a adolescentului 
se poate supune mult mai bine 
unor solicitări superioare dacă a-

în fața unor 
să stimuleze

bineînțeles cu 
rigoare.
devenit internațional 
Dobrin nu împlinise 

i îmbrăcat primul tri- 
și el, din categoria 

care n-au

ceste solicitări au loc 
tribune pline, capabile 
orgolii și elanuri.

Problema existenței 
tineret-rezerve, în cadrul actualului 
sistem eompetlțianal. are numeroși

echipelor de

GAS1T SALILE... ÎNCUIATE!
cadrul „Cupei Tineretului". După 
cum am constatat și noi (tovarășul 
Paul Oiței ne-a confirmat în con
vorbirea telefonică pe care am avu
t-o), s-a jucat foarte mult șah. La 
clubul Petroliștilor, la asociația Vo
ința, la clubul C.J.E.F.S. și 
ia Grupul școlar de petrol 
s-au întrecut cîteva sute 
elevi în fața meselor cu 
de pătrățele, în etapele pe clase și 
pe școală ale competiției. în schimb 
s-a jucat foarte puțin tenis de ma
să. Cam asta a fost tot. Destul de 
puțin, după părerea noastră, dacă 
ținem seama de faptul că elevii se 
află în vacanță, și că altă perioadă 
mai bună pentru organizarea de 
întreceri în „Cupa Tineretului" nici 
nu s-ar găsi.

Ziua de... vară a iernii de dumi
nică nu a oferit posibilitatea mobi
lizării elevilor la practicarea spor
turilor albe. Patinoarul natural 
de pe lacul Chindia se dezghețase 
complet, iar zăpada de pe pîrtiile 
de la Mănăstirea Dealului se topi-

cie
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ACOLO, UNDE AU CRESCUT 
MULȚI HANDBALIȘTI DE VALOARE

(Urmare din pag. I)

întreaga echipă!) dialogul dintre 
reputatul specialist și reporter s-a 
țesut firesc și interesant:

— Ați pierdut întreaga echipă din 
campionatul trecut: acum porniți 
din nou Ia drum. Credeți în jucă
torii din această nouă generație a 
„Universității" ?

— Sută la sută 1 I-am adunat cu 
migală, i-am învățat aproape tot 
ce au știut și predecesorii lor, iar 
acum îi șlefuiesc. După primele 
jocuri au reușit să-mi dea și pri
mele satisfacții. Dar e greu, la fel 
de grâu ca în fiecare an. cînd pierd 
o întreagă echipă și pornesc de. la 
zero. Ba nu. de la... minus, 
că majoritatea jucătorilor 
divizia A cu lipsuri mari.

Antrenorul Trolin ne-a 
pentru cîteva momente. Cu 
ramentul său vulcanic, s-a 
tat asupra unui grup care 
ticnea la executarea unei secvențe 
de joc. Cîteva indicații — rostite 
pe un ton ce nu admitea replică 
—, o exemplificare și iată că totul 
începe să meargă bine. Cînd a re
venit lingă noi l-am întrebat:

— Cum reușiți să ambiționați e- 
chipa înainte de meciurile impor
tante ? Toate formațiile „mari" din

pentru 
vin In

părusii 
tempe- 
îndrep- 
se pe

campionatul nostru se tem de „U- 
niversitatea" tocmai din cauza dîr- 
zeniei cu care abordează partidele 
băieții dumneavoastră...

— Nu e nici un secret. Eu în
sumi sînt învățat Să nu mă gîn- 
desc niciodată la înfringere, așa 
că elevii mei trebuie să-mi urme
ze exemplul. înainte de fiecare 
meci — am spus fiecare, deci nu 
numai meciurile cu Steaua și Di
namo 1 — le spun același lucru: 
putem să obținem victoria, trebuie 
să obținem victoria, vom obține 
victoria. Bineînțeles, nu reușim în
totdeauna, dar esențial este că în
cercăm. Șl știți cîtă lume se uită 
la mine în timpul meciurilor, zîm- 
bind. Eu mă mișc, trăiesc fazele, • 
nu suport să dau indicații seci; mă 
simt acolo, în teren, alături de bă
ieți...

— Care credeți că a fost — de-a 
lungul anilor — cel mai bun „pro
dus" al dumneavoastră ?

— Mi-e pur și simplu imposibil 
să răspund. Ar trebui să sleg între 
Costache II Și Oțetea, între Moldo
van, Samungi, Gațu. Goran și Ma
rinescu, Kicsid, Orban, Voina, Cos- 
ma, Stef... Nu știu care dintre ei 
a fost și este cel mai bun !

Rostind toate aceste nume, antre
norul emerit Eugen Trofin s-a ui-

ANUNȚ!
Celor ce doresc să petreacă Revelionul în cadru familiar, 
I.T.H.R. — București le oferă posibilitatea de a comanda me
niuri speciale la prețuri variind între 80—100 lei, prin casele 
de comenzi:

— restaurant NORD — cal. Griviței tel. 50.60.81;
— restaurant LIDO — b-dul Magheru nr. 5 tel. 14.49.30 

Comenzile primesc incepînd de astăzi pînă la 30 decem
brie a.c. și se livrează în cursul zilei de 31 decembrie 1973.

(7558)

tat la cei 12 băieți care se antrenau 
eu rîvnă în fața noastră. Ne-a ară
tat pe cîțiva dintre ei, șoptindu-ne 
la ureche nume aproape necunos
cute, despre care ne spunea că vor 
deveni, în curînd, la fel de fami
liare ca acelea de mai înainte.

Am înțeles atunci că antrenorul 
Trofin își iubește cu patimă elevii, 
lucru care avea să ne fie confir
mat și de un jucător din generația 
tfnără. Ion Vărgălui. Cînd l-am 
întrebat pe acesta ce crede despre 
antrenorul lui, mi-a răspuns:

— Cred numai în antrenorul 
meu I E drept ți aspru ca un ta
tă...

se. Totuși organizatorii, și în pri
mul rînd activiștii de la C.J.E.F.S., 
au făcut prea puțin pentru ca în 
școli, în primul rînd, chiat dacă 
nu toata dispun de săli de sport, 
să fie instalate mese de tenis pe 
care elevii să le aibă la dispoziție. 
După cum ne-am convins, ei, ac
tiviștii, s-au aflat foarte puțin pe 
teren în această zl care ar fi tre
buit să fie „plină:. Iar metodiștii 
care s-au aflat în școli și asociații 
sportive, l-au informat eronat pe 
primul-vicepreședinte al C.J.E.F.S., 
— ca să nu spunem că l-au... dezin
format — asupra acțiunilor des
fășurate. Altfel nu se poate explica 
convingerea cu care tovarășul Paul 
Oiței ne-a vorbit la telefon despre 
întrecerile de tenis de masă de 
Grupul școlar de construcții 
mașini. întreceri care nici nu 
avut loc, după cum am văzut.

Duminică, pe baza sportivă (as
faltată) din curtea Școlii generale 
Vasile Cîrlova nu se mai afla nici 
pic de zăpadă. Se putea juca hand
bal, se putea juca volei. Cîțiva co
pii au încercat să pătrundă în 
curte, dar lacătele... prea mari care 
zăvorau cele două porți, i-a spe
riat. Nici țipenie de om nu se afla, 
de asemenea, la Liceul economic, 
deși și aici se putea face sport în 
aer liber, evident nu în cadrul 
„Cupei Tineretului", dar se putea 
face sport...

O zi petrecută la Tîrgoviște ne-a 
demonstrat, în concluzie, că preo
cuparea pentru demararea și orga
nizarea de acțiuni continue în ca
drul „Cupei Tineretului" este încă 
debilă, chiar foarte debilă și că se 
impune, din partea C.J.E.F.S., dar 
și din partea organizațiilor U.Ț.C., 
mai mult interes. Profesorii de 
educație fizică, întrucît s-a făcut 
un plan pe zile, pe toată durata 
vacanței, trebuie să fie prezenți, 
neapărat, printre elevi, pentru a-i 
îndruma și a le stimula acțiunile. 
Se impune, în același timp, o mai 
susținută și mai inteligentă popu
larizare a competiției, în tot ora
șul, la locurile rezervate pentru afi- 
șaj, nu am văzut nici un panoiț, nici 
un afiș, din cele tipărite special, 
care să invite la participare în 
„Cupa Tineretului".
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la 
de 
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Vizitînd chiar acum 
magazinele de stat, 
veți putea alege, fără 
dificultate, cadoul 
preferat, care poate 
fi un colier cu stras, 
un colier din cristale, 
un colier fantezi, clip
suri cu stras, clipsuri 
cu cristale, brățări cu 
strasuri, inele cu dife
rite pietre ș.a.
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susținători — recrutați în primul 
rînd din cadrul celor care vor să 
păstreze actuala cifră de „oameni 
de lot", urmînd. nu prea fericit, 
exemplul marilor cluburi ; pe de 
altă parte, foarte mulți sînt și cel 
care contestă utilitatea campiona
tului de tineret-rezerve, un cam
pionat în care rezervele își dră
muiesc forțele, oarecum plictisite 
de rolul pe care îl au în al doilea 
eșalon al clubului, iar tineretul — 
chiar cu clauza celor trei juniori 
impuși de regulament — nu află 
cadrul necesar afirmării.

Se va putea spune că Dumitru, 
Dinu și Dobrin au apărut fără un 
campionat național de juniori cu 
.30 sau 31 de etape. Perfect de a- 
cord, numai că prezența acestor 
tr-i jucători într-o anchetă care se 
desfășoară de opt ani demonstrea
ză, o dată mai mult că,în momen
tul de față, juniorii nu au un cîmp 
de afirmare — actuala formulă stâr
nind un oarecare interes doar în 
faza finală, și poate chiar numai 
în finala competiției. în general 
pe „23 August"

Se spune, deseori, tocindu-se un 
vers clasic, că „valoarea nu aș
teaptă numărul anilor". Din păca
te, în fotbalul nostru, anii așteaptă 
prea mult valoarea. E un memen
to pe care cei trei laureați ai an
chetei fotbal îl adresează fotbalu
lui nostru.

TEHNICA GOLULUI...

loan CHIRILA

Am avut fotbal, așadar, și du
minică, 90 de minute, (simbolice ?) 
pe micul ecran, de retrospectivă 
decupată, cu pricepere și migală, 
din zeci și sute de meciuri ale 
anului internațional ’73. care au 
și intrat, iată, în filmoteca de aur.

Secvențe inedite sau retrăite, de 
pe marile stadioane ale bătrînului 
continent, de la jocuri desfășurate 
pe Wembley (unde o reputată e- 
chipă, aceea a lui Ramsey, a ratat, 
pe propriul teren, calificarea la 
Welimeisterschaft), pe Santiago 
Bernabeu, în fieful Realului, pe 
Hampden Park (gazda tradiționa
lei finale Celtic — Rangers), pe 
„Olimpicul" Amsterdamului, pe 
„23 August", la noi, sau pe „Cen
tralul" din Leipzig, acolo unde, 
într-un meci decisiv, elevii lui 
Buschner reușeau să-î devanseze 
în clasamentul grupei pe jucătorii 
români...

...Să lăsăm, însă de o parte sec
vențele celor două goluri cu „zid", 
ce la vremea lor au picurat atîta 
tristețe în sufletul iubitorului de 
fotbal din țara noastră, și să ve
dem în ce anume a constat — 
pentru soccerul nostru, pe care cu 
toții îl dorim, din nou, pe o treap
tă mai înaltă — valoarea de per
spectivă a... retrospectivei t.v. de 
care vorbim. îndeosebi în acele 
goluri, foarte multe din totalul de 
100, prinse în cele 90 de minu
te — montaj, pe cit de spectacu
loase pe atît de Instructive. Nu-I 
vorba, desigur, aici doar de reu
șitele în materie ale marilor gol-

geterl Gerd Muller și Cruyff, -ci 
de execuțiile marei majorități ale 
jucătorilor (înaintași sau din alte 
linii) care au apărut, pe fază, îrț 
postura de finalizator. Execuții 
tehnice variate (cu ristul exterior 
sau interior, cu „oxfordul", cu 
vîrful bocancului — întreaga gamă 
a loviturilor cu piciorul sau, cînd 
a fost necesar, și cu capul) dar 
TOATE ILUSTRATE DE UN FAC
TOR COMUN ȘI ANUME DE 
SPONTANEITATEA LOR, DE RA
PIDITATEA LOR.

în general, din aceste faze pe
trecute în careu, dar cu deosebire 
la momentul finalizării, din cauza 
înverșunatei lupte ce se poartă 
aici s-a născut „TEHNICA IN
STANTANEE, PE MICROZONE", 
cum i se spune pri.ntr-un termen 
de dată recentă, intrat acum în 
vocabularul specialiștilor.

O serie de cuceriri ale fotbalului 
mondial au fost însușite, mai mult 
sau mai puțin, și de către tehni
cienii noștri, fiind folosite de că
tre echipele lor în procesul de in- 
struire-antrenament și, implicit, in 
jocuri. Dar la acest cel mai im
portant capitol din fotbal — FI
NALIZAREA — mai sînt multe 
de pus la punct. Si. singurul mare 
secret în acest „cîmp al adevăru
lui", cum, plastic, a fost numită zo
na delimitată de suprafața de pe
deapsă, constă în muncă, foarte 
multă muncă în scopul realizării 
..tehnicii instantanee", aceea care 
aduce mai repede golul...

Gheorghe NICOLAESCU

DIALOG DE VACANȚĂ CU FLORIN HALAGIAN 

„ABIA ÎN CAMPIONATUL VIITOR PUTEM 
SPERA LA PROMOVARE IN DIVIZIA A

Primii lauri de campioni, F.C. Ar
geș i-a cîștigat cu foarte tînărul teb- 
nicirn (fostul său jucător) la eîrmă. 
Florin Halagian. Acum el este antre
norul Minerului Bala Mare. L-am în- 
tîlnit într-o zi de vacanță bucureș- 
teană.

— Știm că ați preluat echipa 
de loc. „din mers", într-o situație 

roză.
— Mai precis după etapa a 

cînd Minerul se afla pe locul 
numai 8 puncte. Primul meci 
pas cu stângul: 0—1, acasă, cu

noua, 
13 cu 
— un 

. r ~ . .. .». Mureșul Deva. Un gol din greșeala por
tarului. La finele turului, săltăm pe 
o poziție mai bună (locul 9), cu 17 
puncte ți un golaveraj pozitiv f-f-31.

— Ați realizat un procentaj su
perior celui obținut i>ină in mo
mentul preluării formației, tu plus, 
ați pierdut, la limită, în pre
lungiri, după o dispută onorabilă Ia 
Tg. Mureș în optimile Cupei. Să 
vorbim puțin de perioada aceasta...

— E greu să... dai lovitura dintr-o 
dată, cind ești pus în fața unei echi
pe pregătite într-un anume fel 
mai poți schimba imediat metoda, 
pentru a ți-o impune pe a ta. Dar 
băieții m-ș.u primit bine, ne-am aco
modat repede. Am făcut mici rema
nieri în formație. Cum portarii mai 
r.u pe conștiință un alt meci pierdut 
acasă, 1—2 cu F.C, Bihor, i-am dat 
tot creditul foarte tînărului și talen
tatului junior Feher. Sint mulțumit 
de randamentul unui Mierluț, Chi- 
vescu, Conâruc sau Crișan.

— Baia Mare este un vechi 
centru al balonului rotund. S-a 
renunțat, oare, la „visurile de mă
rire"?

— Tocmai pici e problema 1 Din 
bună intenție, desigur, toată lumea 
vrea să intrăm in A. Chiar acum, 
dacă s-ar putea... Dar realitatea spur 
ne eă, momentan, nu există toate 
cele necesare evoluției in primul 
pluton. Nu avem teren de antrena
ment, jucăm pe un gazon folosit și de 
fotbaliștii din Cavnic.

— Ce trebuie, atunci, fătul, du
pă părerea dv. ?

— Am venit la Baia Mare cu gte-

dul de a construi o echipă. Am so
licitat încredere, răbdare și... condi
ții materiale. Cu acestea toate pri
mite, putem spera în campionatul 
viitor la locul ce asigură promova
rea în. divizia A. Am susținut cu 
toată căldura înființarea clubului spe
cializat. Un asemenea oraș frumos, 
unde există pasiune, merită un fotbal 
de nivel superior.

— Gînduri pentru 1974 ?
— împlinirea dezideratelor de mai 

sus. E un an în care se poate lucra 
în liniște, nu numai la Baia Mare, ci 
la toate nivelele.

SUCCESORII
Nu

Teoria, din păcate adeseori ser
vită de practică, dovedește eît de 
apăsătoare sînt — pentru urmași — 
numele celebre, In fotbal, excep
țiile pe plan mondial — pot fi 
numărate chiar pe degetele unei 
mîini. Ar trebui să vorbim de acel 
nepot Andrade care a repetat, a- 
proape. în echipa Uruguayului și în 
fotbalul Uruguayan, în 1950. ceea 
ce unchiul reușise cu două decenii 
înainte. Sigur că nu-i uităm și pe 
fiii Mazzola, mai cu seamă pe Șan- 
drino care a refăcut gloria tatălui, 
faimosul internațional al lui A.C. 
Torino, dispărut în groaznicul aeci- 
dent de avion de la Superga. Tî
nărul Fedotov a făcut și face să se 
vorbească iarăși de un nume ce
lebru'între atacanții fotbalului so
vietic.

La noi, încă nu avem un caz în 
care urmașii să fi depășit cele
britatea predecesorilor. Fii sau ne
poți, mai mult sau mai puțin do
tați, au încercat cu bunăvoință, a-Aplauze pentru turneul de mini-fotbal de la lași

IAȘI, 24 (prin telefon). — Bopoteie de 
aplauze au curs din belșug Ia meciurile 
zilei a doua a turneului internațional 
al celor mal mici fotbaliști. Partidele 
au fost disputate cu o firească ambiție, 
q victorie avînd calitatea s* propulseze 
oricare dintre echipe tn finală. După o 
primă repriză echilibrată, piticii Poli
tehnicii se impun, în cea de a doua, 
practică un fotbal mult mai clar șl ob
țin' o victorie categorică, 7—2 (2—1), în 
fața echipei Liceului de fotbal din Bucu
rești.

După-amiază, întreceri de-a dreptul 
dramatice, care au ținut încordată aten
ția spectatorilor prezenți în frumoasa 
Săli a sporturilor.' Multe' combinații reu
șite, numeroase baloane în bară, goluri 
șalvpte în extremis. Ce mal, așa cum 

stă bine oricărui turneu ! scorurile

SUÎns», sînt și ele semnificative. De 
pildă, Universitatea Cluj a cîștigat greu 
(1—0), In fața echipei Casei pionierilor 
din Iași, dar meritul pentru realizarea 
celei mal frumoase partide a competiției, 
(după cum a fost, apreciată de toți cei 
prezenți), revine ambelor formații. A- 
poi, tn „vedeta" serii. Liceul de fotbal 
din București a vrut cu orice preț să 
șteargă amintirea severului scor din par
tida cu Politehnica, șl a jucat excelent 
cu F.C. Nistru Chiținău (U.H.S.S.). Bucu- 
reștenii conduc cu l—0 la pauză, dar in
tr-un final spectaculos, pierd cu 2—1, 
remardndu-se tn mod deosebit portarul 
Osaclulc de la F.C. Nistru.

Turneul continuă marți cind vor avea 
loc și partidele finale,

Geo RAEȚCHI

LOTO PRONOSPORT
TRADIȚIONALELE TRAGERI LOTO A REVELIONULUI DIN 1 IA
NUARIE 1974 ȘI PRONOEXPRES A NOULUI AN DIN 6 IANUARIE 1974

în toate agențiile LotoProno- 
sport se găsesc 
pentru tragerile 
a Revelionului 
Pronoexpres a 
ianuarie 1974.

Aceste trageri, oferă 
taje participanților, iar 
premii este extrem de atractivă: 
cîștiguri fixe de 100.000 lei, auto
turisme DACIA 1300 și SKODA S 
100, excursii în R. P. CHINEZĂ și 
R.P.D. COREEANĂ, în BULGARIA 
și GRECIA, în Republica Federală 
GERMANIA Ia Campionatul Mon
dial de Fotbal, excursii în AN
GLIA și excursii în CEHOSLOVA
CIA. Se mai atribuie numeroase 
premii în bani de valoare varia
bilă.

Faceți cadouri celor dragi, bilete 
la tragerile extraordinare Loto a 
Revelionului din 1 ianuarie și 
PRONOEXPRES A NOULUI AN 
din 6 ianuarie 1974. Agențiile Loto- 
Pronosport vă așteaptă.

■ Tragerea Pronoexpres 
ne va fi televizată direct 
dioul de Televiziune cu

de vînzare bilete 
extraordinare Loto 
din 1 
Noului

ianuarie și 
An din 6

mari avan- 
lista de

de mîi- 
din Stu- 
începere

de la ora 18.05. Astăzi este 
MA ZI pentru procurarea 
lor.

ULTI- 
bilete-

meciu-• Precizăm că rezultatul 
lui X : Brindisi — Brescia din pro
gramul concursului Pronosport de 
duminică 
Pronostic

23 dec. a.c. este 0—0. 
exact „x".

TRAGERII PRONOEXPRES 
19 DECEMBRIE 1973 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 23% 
a 100 000 lei ; Cat. 2 : 1,40 a 41 645 lei ; 
Cat. 3 : 19,30 a 3 021 lei; Cat. 4: 52,40 a 
1113 lei ; Cat. 5 : 131,45 a 444 lei ; Cat 
6 ; 4 316.90 a 40 lei.

Report categoria 1 : 178 338 lei.
Extragerea a n-a : Cat. A ; 1 variantă 

10% a 76 677 lei ; Cat. B : 8,70 a 8 814 
iei; Cat. C: 26,55 a 2 888 lei; Cat. D: 
1 425,95 a 60' lei ; Cat. E : 134,70 a 200 lei; 
Cat. F : 2 599,25 a 40 lei.

Premiul de 100 000 tel Jucat 25% de la 
categoria 1, a fost obținut de HAIDU VA
SILE din Cărei, iar premiul de 76 677 
lei jucat 10% de la categoria A, a fost 
obținut de NEAȚĂ NICU din Giurgiu.

PREMIILE
DIN

Rubrică redactată de ; 
LOTO PRONOSPORT

sumîndu-și handicapul acesta caro 
îi punea mereu la proba compa
rației și în care, inevitabil, noul și 
tînărul jucător nu putea prezenta, 
din debut, „faptele de arme" ale 
predecesorului. Și, astfel, probabil 
că s-au pierdut jucătpri mai re
pede și mai total decît în alte ca
zuri, uade lipsa de talent era și 
mai evidentă. Aceste cîteva rînduri 
vor să pregătească debuturi promi
țătoare ale unor nume cunoscute 
sau să încurajeze o apariție care, 
așa se pare, a învins capricioasa 
regulă a faimei predecesorilor. Sînt 
trei cazuri și toate se desfășoară 
pe scena fotbalului clujean.

Primul e cunoscut de acum. Tî
nărul portar Lăzăreanu încearcă 
să reclădească faima unchiului său, 
acel dotat și spectaculos portar ti
mișorean care încheia așa de re
pede o carieră ce se ahunța din
tre cele mai promițătoare. Foarte 
seriosul și îndrăgostitul de post 
apărător al buturilor clujșne. ne-a 
dovedit câ are forța — fiindcă 
efectiv e nevoie de așa ceva — să 
treacă de barierele ridicate de 
popularitatea trecută și să reînnoa- 
de. tot sub tricoul nr. 1, o carieră 
a Lăzărenilor. Celelalte două cazuri 
se anunță și ele sub bune auspicii 
și cuvintele acestea au și rolul de 
a le pregăti debutul, dorința de a 
le face mai ușoară mergerea îna
inte. între juniorii lui „U" se află 
un atacant, Cîmpeanu. Unchiul său 
mai poartă încă banderola de căpi
tan al formației studențești, dar ne 
mărturisea că nu sînt departe zilele 
cînd o va trece altuia „mai tînăr și 
mai vrednic" cum zicea el. Nepotul 
nu-i fundaș, e atacant, aici regula 
respectării tradiției familiale se o- 
prește ; dar — așa cum l-am văzut 
într-o partidă a formației de tine
ret-rezerve — e dotat cu toate ca
litățile, plus cele de voință, de a 
ajunge în linia de atac a primei 
formații. Și, astfel, numele de Cîm
peanu să nu dispară din înșirarea 
unsprezecelui clujean. Al treilea se 
numește Vaczi, fiul fostului inter
național. Și joacă tot centru ata
cant. Așa cum declară Băluțiu, an
trenor cu anticipări confirmate în 
materie, posedă aceleași calități de 
golgeter ca si părintele său.

Să le urăm succes celor trei suc
cesori, ale căror misiuni încep în 
condițiile îngreuiate de celebri- * 
tatea numelor pe care le poartă.

Eftimie IONESCU

CU PRILEJUL

JUBILEULUI

CLUBULUI RAPID
Joi 27 decembrie. Ia orele 

15,30, în sala de festivități a 
Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, va avea loc 
adunarea festivă prilejuită de 
sărbătorirea semicentenarului 
clubului sportiv Rapid. Foștii 
sportivi și antrenori ai Rapidu
lui pot ridica invitațiile de 
participare de la sediul clubu
lui.



DISPUTA „VENTRALĂ-FLOP
IN LUMINA CIFRELOR!

• Egalitate la recordurile mondiale • Eficacitate
mai mare la ,,ventrală“

Cu cîțiva ani în urmă, pe vremea 
cind încă deținea recordul lumii. 
Iolanda Balaș-Soter spunea des
pre noul stil de săritură în înăl
țime (flop), demonstrat cu putere de 
convingere, de Dick Fosbury, la Jo
curile Olimpice din 1968 : „randa
mentul său este mai scăzut decît în 
cazul rostogolirii ventrale, dar nu 
pentru toți săritorii. Pentru unii 
dintre ei va fi chiar mai avanta
jos... o șansă in plus, intrucit ei nu 
efectuează avîntarea clasică. dar 
au, în schimb, o mare forță de des
prindere prin impulsie. Totul este 
ea noul stil să fie corect aplicat !“. 
Și mai spunea Iolanda că cea ca- 
re-i va întrece recordul său mondial 
(1.91 m din 1961) nu va fi o sări
toare care să utilizeze „flopul" lui

FÎMEI

Fosbury, ci o specialistă a rostogo
lirii ventrale !...

Aceste aprecieri erau făcute în 
martie 1969, la puțină vreme după 
te noul stil de „plonjare dorsală" 
abia fusese făcut cunoscut și nu 
avusese încă timpul necesar experi
mentărilor pe scară mondială și, 
implicit, ca să fi făcut prea mulți 
prozeliți. Dar, de atunci au trecut, 
iată cîțiva ani, timp în care perfor
manțele săritoarelor și cele ale să
ritorilor în înălțime au crescut 
foarte mult ; timp în care stilul 
flop s-a putut , răspîndi pe întreg 
globul. Să vedem deci care este bi
lanțul general 
1973, în proba 
țime :

la sfîrșitului anului 
de săritură în înăl-
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Iordanka Blagoeva 
Ilona Gusenbauer 
Ulrike Meyfarth 
Iolanda Balaș 
Ritta Kirst 
Virginia Ioan 
Antonina Lazareva 
Rosemarie Witschas 
■Milada Karbanova 
Cornelia Popescu

BAR BAȚI

(Bulgaria) 
(Austria) 
(R.F. Germania) 
(România)
(R. D. Germană) 
(România) 
(U.R.S.S.)
(R.D. Germană) 
(Cehoslovacia) 
(România)
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Dwight Stones 
Ni Cih-cin 
Pat Matzdorf 
Valeri BrUmel 
l-uri Tarmak 
Tim Woods 
Dick Fosbury 
Herman M ageri 
Kestutis Sapka 
John Beers 
Istvan Major

(S.U.A.)
(R.P. Chineză)
(S.U.A.)
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.)
(S.U.A.)
(S.U.A.)
(R.F. Germania)
(U.R.S.S.)
(Canada)
(Ungaria)

Am,însemnat cu un x pe săritorii 
care utilizează flopul iar cu xx am 
notat „foarfecă", Iolandei Balaș, toți 
ceilalți folosind rostogolirea ven
trală.

tabel privind efica-Și acum un
citatea celor trei stiluri, raportată 
la înălțimea fiecărui săritor în par
te și la cel mai 
său :

BRAZILIA CANDIDEAZĂ LA ORGANIZAREA
UNOR MARI

An

SPORTIVII
ROMANI Șl CHINEZI

ARGENTINA REFUZA

că anul 
a 50 de

Jocurilor 
în luna

ÎNTiLNIRI INTRE

In ultimele zile, corespondenții 
agențiilor de presă au transmis o 
serie de știri privind proiectele or
ganizării de către Brazilia, în viito
rul apropiat, a unor mari compe
tiții sportive internaționale.

Astfel, din Rio de Janeiro se a- 
nuntă că președintele Comitetului 
olimpic brazilian, Silrio Padilha, a 
declarat că Brazilia este gata să 
organizeze Jocurile sportive pan
americane din anul 1975, programa
te inițial la Santiago de Chile. Du
pă cum se știe, federația sporturilor 
din Chile a cerut amînarea Jocu
rilor pentru anul 1977. O botărîre 
definitivă va fi luată la reuniunea 
Comisiei executive a 
panamericane, programată 
ianuarie la Porto Rieo.

Se anunță, de asemenea, 
viitor, cu prilejul împlinirii 
ani de la înființarea Federației de 
baschet din Brazilia, se vor desfă
șura patrii întîlniri între o selecțio
nată a Europei și reprezentativa 
Americii de Sud. Primele două 
partide vor avea loc în zilele de 27 
și 29 septembrie la Sao Paulo, iar 
meciurile revanșă se vor desfășura 
la 2 și 4 octombrie la Bruxelles și, 
respectiv, Madrid.

Aflat în vizită la Miinchen, zilele

COMPETIȚII
trecute, fostul campion olimpic de 
triplu salt, atletul brazilian Adhe- 
mar Ferreira da Silva, a declarat 
într-un interviu că a venit timpul 
ca o țară din America de Sud să-și 
depună candidatura la organizarea 
Jocurilor Olimpice. Da Silva, care 
a avut o întrevedere cu vicepreșe
dintele C.I.O., Willi Daume, a pre
cizat că Brazilia ar putea candida 
pentru organizarea J.O. de vară din 
anul 1984.

PEKIN, 24 (Agerpres). — La Pa
latul sporturilor din Pekin, în pre
zența a 18 000 de spectatori, s-a 
disputat întîlnirea amicală de tenis 
de masă dintre echipele de juniori 
ale României și R.P. Chineze. Gaz
dele au obținut victoria cu 5—1 
la masculin și cu 5—0 la feminin.

FîMEI
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SEDIUL C.I.O
VA RĂMÎNE

LA LAUSANNE

Lausan* 
purtător 
olimpic, 
articole

LAUSANNE, 24 (Agerpres). 
— „Comitetul Internațional 
Olimpic nu are intenția să-și 
schimbe sediul din 
ne“, a declarat un 
de cuvînt al forului 
ca răspuns la unele
apărute în presă referitor la 
transferarea sediului C.I.O. în 
alt oraș elvețian sau într-o 
altă țară.

Sediul C.I.O. se află la 
Lausanne din anul 1915. Tot
odată. se reamintește că de 
mai mulți ani C.I.O. a cerut 
gazdei sale, municipalitatea 
orașului Lausanne, să-i acor
de „statutul international" și 
sprijinul de a proceda la 
modernizarea sediului său, 
pentru a putea face față sar
cinilor ce-i revin. Localurile 
de la Chateau de Vidy au 
devenit neîncăpătoatre. ceea 
ce a făcut ca o parte a servi- ■ 
ciilor C.I.O., cum este de pil
dă Comisia de solidaritate o- 
limpică, să funcționeze, pro- • 
vizoriu, la Roma.

„CAZUL MERCKX" IN FAȚĂ
COMISIEI MEDICALE

INTERNATIONALE
laureațtt ultimei curse de 

borire din cadrul Cupei mondiale, 
disputată la Schladming (Austria) : 
Bernhard Russi (Elveția) — locul 
3, Franz Klammer (Austria) — lo
cul 1, Roland Collombin (Elve

ția) — locul 2
Telefoto : A. P. AGERPRES

Comunicări ale Asociației
europene de atletism

SELECȚIONATA ROMÂNĂ DE HOCHEI
EVOLUEAZĂ IN ELVEȚIA

SA JOACE CU R.S.A
BRUXELLES, 21 (Agerpres). — 

Comisia medicală internațională 
creată în Belgia pentru a examina 
cazul ciclistului belgian Eddy 
Merckx (suspendat pentru dopaj de 
federația italiană) și-a început lu
crările. Comisia, din care fac parte 
printre alții prof. J. Jacob, laureat 
al premiului Nobel, prof. P. Lechat 
de la Institutul de farmacologie din 
Paris, prof. Becket din Londra și 
prof. Garattini din Milano, va stu
dia totodată problema dopingului 
în general: medicamentele interzise 
sportivilor în competiție, detectarea 
acestora prin analiză. pregătirea 
biologică a sportivilor, medicamen
tele ce pot fi prescrise cicliștilor, 
care sînt supuși unui efort deosebit 
în timpul curselor de lung kilome
traj. Concluziile comisiei vor fi date 
publicității.

BUENOS AIRES, 24 (Agerpres). — 
Guvernul argentinian va interzice e- 
chipei de tenis a Argentinei să întîl- 
neaseă formația Republicii Sud Afri
cane, în cazul cind aceasta din urmă 
se va califica pentru semifinalele zo
nei sud-americanc 
Davis. După toate 
chipa sud-africană 
carea în meciul cu 
să fie opusă în
argentiniene. Asociația de tenis din 
Argentina este gata să confirme a- 
ceastă decizie, care se înscrie pe linia 
atitudinii sale de a nu permite întil- 
niri cu țările în care se practică dis
criminarea rasială în sport.

in cursul zilei de -azi, selecțio
nata de hochei a țării noastre a 
părăsit Capitala pleci ,id în Elveția, 
unde va întreprinde un turneu- de 
mai multe jocuri. Primul meci va 
avea loc în ziua de 86 decembrie 
în localitatea Visp, cind jucătorii 
români vor întîlni echipa olimpică 
a Elveției. în continuare, în ziua 
de 28 decembrie est-e prevăzut un 
alt meci al cărui loc de desfășurare 
nu este încă stabilit, urmînd ca

formația 
Fribourg 
doua a 
vor juca la Villars (30 decembrie) 
tot cu selecționata olimpică a Elve
ției și Lugano (2 ianuarie), ur
mînd ca pe data de 3 ianuarie să 
se reîntoarcă în țară.

Va face deplasarea întregul nos
tru . lot reprezentativ, din rîndurile 
căruia nu vor lipsi Varga, Netedu, 
Dumitraș, Pană, Tureanu și alții.

română să evolueze la 
sau Basel. în partea a 

turneului hocheiștii noștri
din cadrul Cupei 
probabilitățile, e- 
va obține califi- 

Ecuadcrul, urmînd 
continuare echipei

Din Paris se 
riatul Asociației 
tism a anunțat 
ca record european performanța de 
8:16,1 realizată în august, la Nisa, 
în proba de 3 000 m obstacole, de 
atletul suedez A. Gaerderud. S-a 
constatat că groapa cu apă nu a 
avut dimensiunile cerute de regu
lament, astfel că recordul continen
tal a rămas 8:18.4 stabilit de același 
atlet în iulie, la Stockholm. Au 
fost 
duri 
țele 
m 
liuk , .
Bombach (ambii din R. D. Ger
mană).

anunță că secreta- 
europene de atle
ta nu va omologa
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Romeo VILARA

omologate 
europene 
de 10,0 
de
(U.R.S.S.), M.

în schimb ca recor- 
(egalate) performan- 

obținute la 100 
sprinterii A. Korne- 

Droese Și J.

CORESPONDENȚA specială pentru sportul

CAMPIOANA OLIMPICA LUDMILA TITOVA
SE ÎNTOARCE PE GHEAȚA

/ Campioană olimpică la Grenoble, 
-medaliată la Sapporo, multiplă cam
pioană și recordmană a U.R.S.S. la 
patinaj viteză, renumita sportivă so
vietică Ludmila Titova nu a mai par
ticipat în ultima vreme Ia concursuri. 
„Intr-adevăr, nu >m mal intrat pe 
gheață de 500 de zile" —• spunea 
sportiva. Cauza acestei absențe atic 
de lungi este ușor de înțeles: cam
pioana olimpică a devenit mamă. A- 
cum, cînd fiul el. Sașa, va împlini în 
curînd un an, Titova și-a reînceput 
antrenamentele.

La începerea noului sezon, am ru
gat-o pe Dumila Titova să răspundă 
la cîteva întrebări :

— Firește că după o pauză atit de 
lungă, vă va fi greu să patinați din 
nou. In mod concret, cum v-ați an
trenat în cursul verii și toamnei 7

— Familia mea locuiește vara în- 
tr-o vilă din apropierea Moscovei, 
lingă tabăra de pionieri. Mergeam 
adesea cu fiul meu ți ii priveam pe 
copii cum joacă fotbal. Și. știți, odată 
nu am mai rezistat tentației ți ani 
început să „mă mișc" împreună cu 
copiii. La început puțin, apoi...

In această perioadă m-a ajntat 
foarte mult antrenorul selecționatei 
feminine, Boris Stenin. îmi aducea 
caietele de antrenament ale soției sa
le, Valentina Stenina, tripiă campioa-

nă mondială. Stenin mi-a îndreptat 
atenția asupra însemnărilor făcute la 
puțină vreme după ce Valentina a de
venit mamă. Campioana a obținut 
mari succese în patinaj și după ce 
născuse. Și pentru mine, aceste în
semnări au devenit un puternic sti
mulent psihologic.

Toamna am încercat să patinez. 
Cind am intrat pe gheață, pri
mii pași l-am făcut ca în cirjă. 
Tehnica mea, care și înainte era des
tul de slabă, acum devenise sub ori
ce critică. La antrenamente participa 
adesea soțul meu. Anatoli, inginer de 
profesie ca și mine. EI a înregistrat 
mișcările mele șovăitoare de pe 
gheață pe peliculă. Acasă — vîzionînd 
filmul — discutam despre greșelile 
făcute. Am hotărît să-mi modific 
mult stilul, dîndu-i mai multă ener
gie, dinamism. Campionul olimpie 
Erhardt Keller din R.F.G. a scris mai 
demult o carte — „73 de pași spre 
victorie" — adică cei 73 dc pași cti 
care a străbătut distanța de 500 me
tri și l-au ajutat să devină campion 
olimpic în 1968. Iar după patru ani. 
aceiași 73 de pași i-a făcut în numai 
400 de metri ! La Sapporo, Keller a 
învins datorită scurtării pașilor. Acest 
lucru vreau să-I fac și eu. De aseme
nea, voi mai lucra mult la tehnica 
startului.

.— Dumneavoastră ați devenit cam
pioană olimpică în același an cu 
Keller și pe aceeași distanță de 500 
m. în această perioadă patinatorul 
și-a scris cartea. Ne-ar interesa să 
aflăm dacă șl dumneavoastră aveți 
astfel de planuri ?

— Mi-am încercat 
puterea în ziaristică, 
am terminat cartea 
ruginită Ia olandezul 
va apare la editura Cultură fizică și 
sport. In carte sînt adunate impresiile 
mele din anii practicării sportului.

— Care sînt palnurilc dv. pentru 
sezonul care vine ?

— Desigur, în această iarnă nu-n>i 
propun performanțe deosebite. Scopul 
meu este de a reuși -cete mai înalte 
performanțe în sezonul olimpie al 
anulni 1976. Sper că în primăvară, cu 
ocazia Memorialului Iakov Melnikov, 
adică în martie, să arăt de ce sînt 
capabilă.

— Vreți să spuneți cu alte cuvinte, 
la campionatele europene femini- 
de patinaj viteză care vor avea 
la Medeo, nu veți fi prezentă ?

și mai demult 
iar de curînd 

„De la patina 
zburător", care

OLANDA (etapa a 15-a): Go A- 
head — Sparta Rotterdam 1—0 ; 
Grafschap— Telstar 1—1 ; M.V.V. 
Maastricht :— FC. de Haag 0—0 ; 
Ajax Amsterdam — Roda 3—0; 
P.S.V. Eindhoven — F.C. Groningen 
4—0; F.C. Utrecht — F.C. Amster
dam 1—1 ; Haarlem—N.E.C. Nijme
gen 2—1. F.C. Twente — Az 
Alkmaar 1—0 ; Feye.ioord 
dam — N.A.C. Breda. 3—0. 
ment: 1. Ajax Amsterdam 
P ; 2. Feyenoord — 
Twente — 24 p.

BELGIA (etapa a 
F.C. Bruges 0—0 ;
— St. Trond 3—0; Berchem — S.K. 
Lierse 3—3 ; Antwerp Di-est 2—2 ; 
FC Malines — Anderlecht 0—0 ; 
Standard Liege — Waregem 2—2’ 
Racing White Molenbeek — FC 
Liege 1—0 ; Beerschot — Berinken 
4—1. Clasament: 1. Anderehet — 
20 p; 2. Racing White Molenbeek
— 18 p; 3. Waregem — 17 p.

PORTUGALIA (etapa a 14-a) : 
Beira Mar — Academica 1—1 ; 
Olhanense — Sporting Lisabona 
1—3 ; Barreirense — Benfica Lisa
bona 0—0 ; Vitoria Setubal — Vito-

24 p ;

’67 
Rotter- 
Clasa-
— 26

3. F.C.

ria Guimaraes 
Boavista 2—0 ;
4—1; Belenenses 
riental — Farense 1—0. Clasament: 
1. Sporting Lisabona — 23 p; 2. 
Vitoria Setubal — 22 p ; 3. Benfica 
Lisabona — 21 p.

SPANIA (etapa a 15-a): Malaga— 
Oviedo 1—0; CF Barcelona — Atle
tico Madrid 2—1; Saragossa — Va
lencia 2—1 ; Atletico Bilbao — Las 
Palmas 2—1 ; Elcbe — Murcia 1—0; 
Granada — Santander 2—0; Caste
llon — Celta Vigo 1—1 ; Real Ma
drid — Espanol Barcelona 2—1. 
Clasament: 1. CF Barcelona — 
p; 2. Atletico Bilbao — 19 p; 
Saragossa — 19 p.

GRECIA (etapa a 12-a): AEK — 
Apollon 4—1 ; Aegaleo — Fostir 
0—0; Olympiakos Pireu — Panio- 
nios 2—0; Aris—P.A.O.K. 1—0;Ka- 
Iamaria — Larisa 1—1; Kavala — 
Heraklis 1—1 ; Ethnikos — Pana- 
haiki 2—1; Olympiakos Nicosia — 
Serrai 2—1; Olympiakos Volos 
Panatbinaikos 2—1. Clasament: 
Olympiakos Pireu — 20 p ; 2. Aris 
— 20 p; 3. Panathinaikos — 19 p.

1—1 ; FC Porto — 
Leixoes — Monitijo

C.U.F. 2—1; Ci

CRUYFF PRIMEȘTE „BALONUL DE AUR"

JUCĂTORII INALȚI IN BASCHET
(Urmare din pag. 1)

cat, dă rezultate foarte bune. în 
atac au fost folosite, de obicei, com
binațiile de doi (maximum) trei ju
cători. în rest, la inspirația fiecă
rui baschetbalist...

Vorbind despre teamurileVorbind despre teamurile anga
jate în campionatul diviziei A, tre- 

„L t-Zty r—ocupa
rea primului loc s-a redus la con- 

Jî-.f.x și Steaua.
Dacă^în alți ani mai intervenea și 
,,U“ Cluj, sau altă echipă, la actua
la ediție, cele două formații din 
frunte nu au nici o contracandida
tă. Dinamo și Steaua au cîștigat clar 
toate partidele disputate și rămîne 
ca întîlnlrile directe să decidă pe 
câștigătoarea campionatului.

La mijlocul clasamentului este 
si va fi și în continuare o mare 
agitație. Universitatea Timișoara, 
I.E.F.S., „U“ Cluj, Farul, I.C.H.F., 
Rapid încearcă să se claseze în 
primele șase locuri. Este dificil de 
spus cine va reuși. întîlnirile din
tre aceste echipe sînt deschise ori
cărui rezultat și o învingătoare de 
azi, mîine poate fi găsită în pos
tură de învinsă dată fiind valoarea 
apropiată a acestor formații- 
LE.F.S., printr-o pregătire fizică 
superioară, pare a fi pusă pe fap
te mari în acest campionat. Vor
bind despre echipele studențești tre
buie spus că în prima divizie ac- 
tivează șase asemenea formații, adi-

buie spus că lupta pentru

fruntarea dintre Dinanio și

\

că jumătate din numărul total, dar 
că în afara I.E.F.S. în care joacă 
numai studenți, în celelalte acti
vează mulți baischetbaliști care au 
absolvit cam de 
țile.

Lupta pentru 
primul eșalon al 
este foarte grea, 
cearcă să se mențină în elita în
trecerii, dar după ceea ce au obți
nut pînă acum, au puține șanse de 
reușită. C.S.U. Galați, Voința Timi
șoara, Politehnica Cluj și Politehni
ca București nu au loturi cores
punzătoare. Dacă nu vor reuși 6ă 
și le completeze vor avea clipe 
grele în următoarele etape ale cam
pionatului și două dintre ele vor 
părăsi prima scenă a baschetului 
autohton.

Pînă la 4 ianuarie nu se vor 
mai disputa jocuri. Campionatul va 
fi reluat eu turneul de la Bucu
rești, cind vor putea fi din nou 
urmăriți toți jucătorii. Pînă atunci, 
deși se află în plină vacanță, bas- 
chetbaliștii vor continua 
le...

multi ani facultă-

supraviețuire în 
baschetului nostru 
Cîteva echipe în-

pregătiri-

1. Dinamo
2. Steaua
3. I.E.F.S.
4.
5.
6.

8.
9.

10.
11. Poli, Cluj
12. C.S.U. Galați

Univ. Timișoara 
Farul
„U‘< Cluj
Poli. Buc. 
I.C.H.F.
Voința Timișoara 
Rapid

8
8
8
8
8
8
8
8
8
X
8
8

0
0
2
2
3
4
5
5
6
6
7
8

786—569 
733—570 
672—560 
612—570 
570—579 
593—559 
544—592 
547—551 
494—629 
576—650 
486—595 
5S6—755

16
16
14
14
13
12
11
11
10
10
9
8

că 
ne, 
loc . . - .______  .
Ir. general, cum apreciați acest eve
niment ?

— Este mal mult ca sigur că la 
C.E. de Ie Medeo eu voi fi specta
toare. In ceea ce privește întrecerea 
europeană dc pe patinoarul nostru de 
altitudine, n-am nici o îndoială că 
ea va da un puternic impuls dezvol
tării acestui sport care — după pă
rerea mea — va deveni foarte popu
lar într-un viitor apropiat. Mulțumită 
reconstruirii patinoarului de le Medco, 
cursele de patinaj viteză au devenit 
acum Ia noi un sport care poate fi 
practicat in tot timpul anului.

PARIS, 24. — Pentru a doua 
oară, olandezul Johann Cruyff 
(Ajax Amsterdam) primește trofeul 
„Balonul de aur”,1 acordat celui 
mai bun fotbalist european al a- 
nului, în urma anchetei interna
ționale organizată de revista fran-

COLGETERUL POLONIEI
golgeterilor cair- 
de fotbal pe pri-

ceză de specialitate 
FOOTBALL". Cruyff 
laureatul anchetei, în 
este urmat în clasamentul primilor 
zece, în ordine, de Dino Zoff (Ju
ventus Torino), Gerd Miiller (Ba
yern Miinchen). Franz Beckenbauer 
(Bayern Miinchen), Billy Bremner 
(Leeds United), VI. Deyna (Legia 
Varșovia). Eusebio (Benfica Lisa
bona), Rivera 
(Eindhoven) și 
drid).

„FRANCE- 
a mai fost 

anul 1971. El

(Milan), Edstroem 
Netzer (Real Ma

IGOR OBRAZTOV
(A.P.N.)

In clasamentele 
pîonatului polonez 
mul loc se află Z. Kapka (Wlsla Cra
covia) care a marcat 11 puncte in 
cursul a 15 meciuri. Locul doi este 
ocupat de Joachim Marx (Ruch 
Chorzow) eu 9 puncte, urmat de Ro
bert Gadocha (Legia Varșovia) cu 7 
goluri înscrise. Meciurile turului cam
pionatului polonez au fost urmărite 
de peste 1.500.000 de spectatori (o me
die de 13.000 de spectatori la cele 
120 de partide disputate).

UN ȘCOLAR
3

DE II ANI VA
După cum se 

la Frankfurt pe 
tui cele patru grupe ale turneului 
final al C.M. de fotbal. Operația de 
tragere la sorți va fi efectuată de 
un elev de 11 ani, care va trage din

știe, la 5 ianuarie. 
Main se vor alea-

LA CHEREMUL FABRICANȚILOR

Lăszlo Balint, echipa Ferencvăros Budapesta, a fost de
semnat cel mal bun fotbalist maghiar al anului 1973, ca urmare a unei 
anchete internaționale organizată de ziarul Nepsport. Pe locurile urmă
toare au fost clasați Bene (Ujpest Dozsa) și L. Koesis (Honved).

în imagine: Bâlint executînd o spectaculoasă foarfecă, într-un 
meci din campionatul Ungariei.

Foto : „Kepes Sport" — Budapesta

ȘTIRI,
• Datorită restricțiilor în consumul de 

combustibil și energie electrică, în An
glia, numărul spectatorilor la meciurile 
din prima divizie a scăzut cu circa 40

REZULTATE

FACE TRAGEREA EA SORȚI
urnă numele celor 16 
ponente ale grupelor 
supremei competiții fotbalistice. 
Mumele acestui elev este Dettlef 
Lange, din localitatea Wilmerdorf, 
care în afară de faptul că joacă 
fotbal în echipa de pitici a școlii, 
face parte și dintr-un renumit cor 
de copii.

finaliste com- 
ultimei faze a

meciurile de 
lumina 
nu e pe

zilei 
pla- 
sînt

la sută. După cum se știe, 
campionat se desfășoară la 
(și nu în nocturnă), ceea ce 
cui spectatorilor, care în acele ore
ocupați cu treburile profesionale.

« în fruntea golgeterilor europeni din 
actualele campionate naționale se află 
portughezul Yazalde (Sporting Lisabona) 
cu 20 goluri marcate. El este urmat de 
bulgarul Petkov (Beroe Stara Zagora) și 
de francezul Berdoll (Angers).

• Fostul jucător și antrenor al echipei 
Braziliene F.C. Sântos, internaționalul 
Antonlnho, a decedat în urma unul acci
dent de automobil. Mașina condusă de 
Antoninho a ieșit în plină viteză de pe 
sosea, prăbușindu-se într-o prăpastie.

Șase schiori excluși din 
echipa Franței ! lată o 
veste capabilă să emoțio
neze lumea sporturilor 
de iarnă. Este doar vor
ba de 6 figuri marcante 
ale schiului francez : Jean 
-Noel Augert, Henri Du- 
villard, Patrick Russel, Ro
ger Rossat-Mignod și su
rorile Britt și Ingrid Laf- 
forgue. Comunicatul ofi
cial dat publicității la Val 
d’lsăre menționează că 
măsura va permite „stabi
lirea unui climat necesar 
pentru o bună pregătire 
în vederea competițiilor 
viitoare și în special a 
Jocurilor Olimpice de la 
Innsbruck din 1976". Pre
sa sportivă franceză — 
destul de indiscretă înde
obște — a ocolit și ea o 
vreme motivele reale ale 
surprinzătoarei decapită
ri a echipei naționale de 
schi. Se simțea că la mij
loc sînt adevăruri jenan
te, greu de' pronunțat.

Abia peste cîteva zile, 
ele au izbucnit. în văzui

lumii. Redactorul-șef al 
cotidianului ,,1‘EQUiPE", 
Edouard Seidler, s-a con
siderat obligat să scrie 
într-un editorial (în ca- 
re-i numește pe schiorii 
excluși „victime și vino- 
vați") : Cauzele se rezumă 
Ia un singur cuvînt : ba
nii, omniprezenți pe zăpa
da aceasta care este

țiuni de sporturi de iarnă 
care le fac promisiuni o- 
culte în schimbul unei pu
blicități (chiar indirecte).

Jean Vuarnet, unul din- 
trei cei mai renumiți și 
mai inteligenfi schiori ai 
Franței, campion olimpic 
de coborîre în 1960, cre
ator al celebrei poziții pe 
schiuri „în ou", acum el

COMENTARIUL SAPTAMINII
■«

simbolul purității... Schiul, 
sportul, tind să dispară în 
dosul cortinei de dolari, 
de franci și de 
Sînt incriminați 
bricanții de 
sportive care 
jurul schiorilor, 
torii circului 
cate vor sâ-i racoleze, re
prezentanții diverselor s'a-

șilingi...", 
aici fa- 

materiale 
roiesc în 
organiza- 

profesicnist

— însuși antrenor al e- 
chipei naționale, judecă 
situația rece, 
menajamente, 
în cursul unui
.,Din păcate, schiorii sînt 
prea la cheremul fabri
canților... Influența aceas
ta asupra sportivilor devi
ne insuportabilă... Dacă 
pentru sportivi, totul în

dar fârâ 
declarînd 
interviu :

viață nu va fi decîl banul 
atunci mai bine să te 
lași păgubaș- Medaliile 
obținute cu orice preț nu 
mă interesează". înșiși o- 
ficialii federali susțin că 
au intenționat să-i sustra
gă pe tinerii schiori, ră
mași în lot, unui mediu 
viciat de interese veroase.

Schiul francez a fost lo
vit de sentința unul pro
ces Ireversibil, început din 
clipa în care negoțul 
sportiv, eu tot cortegiul 
său de Interese, a inter
venit, s-a infiltrat, s-a a- 
mestecat nestînjenit în 
viața unuia dintre cele 
mal pure sporturi. In 
1956, același lucru s-a în- 
tîmplat în Tirol, unde au 
fost excluși 6 campioni 
austrieci, așanumiții „re
beli de la Arlberg". Mîi- 
ne-poimîine. scandalul va 
izbucni în cită parte a 
Alpilor, cu consecințe im
previzibile. Numai cau
zele vor fi aceleași...

Victor BANCIULESCU

TELEX 0 TELEX 0 TELEX
La Praga s-a desfășurat dubla îutilnire 
de gimnastică dintre selecționatele mas
culine și feminine ale orașelor Moscova 
și Praga. La masculin victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 164,40—163,70 p. 
iar la feminin au cîștigat gazdele 
112,65—111.70 p. - .....
pe primele locuri s-au situat 
Ganin 
Un și 
38,10 p

cu 
La Individual compus, 

Nikolai 
(Moscova), cu 56,00 p — mascu- 
Zdena Domjakova (Praga), cu 
— feminin.

gazdele au obținut victoria: Evonne Goo- 
lagong -___  : ;
Melville — Julie Heldnia.n 2—6, 6—1, 
Evonne Goolagong. Janette Young 
Pam Teeguarden. Janette Mewberry 
6—3.

Chris Evert 6—2. 6—3: Kerry 
------ 6--4;

6-2.

din

Reprezentativa de hochei a U.R.S.S. ur
mează să plece în S.U.A. pentru a parti
cipa la turneul pentru Cupa Mondială. 
Pupă terminarea acestei competiții, ho- 
chelștil sovietici vor susține cinci întâl
niri amicale cu formații de club ameri
cane. Lotul cuprinde, printre alții, pe 
nunoseuțll Internaționali Mihailov, Iaku- 
șev, Malțev, Harlamov. Petrov. Lebedev 
si Bodunov.

Schiorul austriac Klaus Heidegger a ter
minat învingător în proba de ‘
uriaș desfășurată la Plaine în 
Cupei Europei. El a realizat 
două manșe timpul de 2:58.47. L-au ur
mat în clasament Italianul Erwin Stricker 
— 2:58,64 șl elvețianul Werner Mattle — 
2:59,83. In clasamentul general conduce 
Erwin Strieker — 45 p, urmat de K. 
Heidegger — 25 p și R. Roche (Franța) 
■— 20 d.

slalom 
cadrul 

în cele

La Sydney a luat sfîrșît tradiționalul 
meci de tenis dintre echipele feminine 
ale S.U.A. și Australiei. Victoria a re
venit cu scorul de 6—3 jucătoarelor aus
traliene, care și-au păstrat astfel tro
feul. în ultimele trei partide disputate

Pe patinoarul de altitudine Medeo ___
Alma Ata a început un concurs de pa
tinaj viteză, la startul căruia slnt p-»ezentl 
componențil loturilor unionale. După 
prima zl de întreceri, conduc Llubov Sad- 
clkova — 89,935 p la feminin și Valeri 
Muratov — 79,850 p la masculin.■
în cadrul concursului de patinaj viteză 
de la Heerenveen (Olanda), campionul 
norvegian Per BJttrang a terminat învin. 
gător tn două probe; 500 m «n 40,20 și 
1 ooo m în 1 ;23.56, In cursa de 500 m. 
BJBrang a fost urmat de compatriotul 
său Ole Iversen — 40,72 și de olandezul 
Jan Bazen — 40,90.■
La Tokio s-a desfășurat un concurs In
ternațional de patinaj artistic în care 
proba feminină s-a încheiat cu victoria 
patinatoarei americane Janet Lynn 
149,98 p, urmată de Cathy Irwin (Canada) 
— 141.88 p și Zsuzsa Almassy (Ungaria- 
135,2 p. La masculin, pe primul loc s-a 
situat americanul Ronald Robertson cu 
144.70 p, secundat de canadianul Don 
Knight — 144,60 p. Fostul campion mon
dial, Emmerich Danzer (Austria) a ocu
pat locul cinci 122.68 p. Celebrii patina- 
tort sovietici Ludmila Belousova și Oleg 
Protopopov au ciștigat proba de perechi, 
totalizînd 154.44 p. Pa locul doi. vest-aer- 
manit Almut Lehmann — Herbert Wie- 
singer.

Redacția și administrația; București, str. Vasile Conta nr. 16; telefoane: centrală 1110.05, secția corespondenți 11.5109, interurban 72 și 236 ; telex: sportrom buc. 180. Tiparul .,1. P, „Informația". București 10.368


