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ULTIMA
COMPETIȚIE 

DE AMPLOARE 
A ÎNOTĂTORILOR 

„CUPA 
JUDEȚELOR"

Ultimul mare concurs de înot al 
anului se desfășoară paralel în trei 
piscine acoperite din țară începînd 
de mîine, timp de trei zile. La Plo
iești (bazin de 50 m), Cluj (50 m) 
și Reșița (25 m) se vor întîlni 10 
selecționate, care-și vor disputa 
„Cupa județelor" — o competiție în 
premieră.

După cum s-a mai anunțat, fie
care echipă va alinia cîte un îno
tător de probă la fiecare categorie 
de vîrstă : copii A, B, C, juniori și 
seniori, învingătoare fiind desemna
tă — în fiecare din cele trei pisci
ne — formația care va totaliza cel 
mai mare punctaj : 5 p. — locul I, 3 
p. — locul II, 2 p — locul III și 
1 p — locul IV.

Cea mai interesantă dintre cele 
trei întreceri pare să fie concursul 
de la Reșița unde se vor alinia în 
Start sportivii județelor Bihor, Ti
miș și Caraș-Severin. Favoriți por
nesc desigur gazdele, dar este de 
presupus că înotătorii orădeni, care 
6-au afirmat în ultimele concursuri 
locale, le vor da o replică puterni
că.

La Cluj, prima șansă o dețin 
sportivii din localitate, creditați cu 
performanțe superioare înotătorilor 
din județele Mureș și Sibiu. De ur
mărit evoluția recordmanului țării 
(la 100 m liber) Zeno Oprițescu, 
nominalizat în lotul ce se pregătește 
pentru viitoarele C.E.

La Ploiești, gazdele au șanse spo
rite de a se impune în probele de 
copii în fața tinerilor înotători din 
Brăila, Galați și București. In 
ctirsele juniorilor și seniorilor în 
schimb, reprezentanții cluburilor 
Steaua și Dinamo din Capitală vor 
înclina cu siguranță balanța în fa
voarea selecționatei bucureștene.

VINERI Șl SÎMBĂTĂ, ÎN SALA DINAMO DIN CAPITALĂ

TURNEUL FINAL AL „CUPEI F.R. BOX4'
• Aurel Mihai (Farul): „Hopul cel mai greu: Box 

au și sosit la București • Cei
— Club Galați!“ • Constănțenii 

mai buni arbitri în jurul ringului r

Sezonul competițional de box se 
apropie de sfîrșit. închiderea va 
avea loc cu ocazia turneului final 
al „Cupei F.R. Box" pe echipe, ca
re va începe vineri, în sala Dinamo 
din Capitală. întrecerea celor mai 
bune formații a ajuns la ultimele

care vor avea loc vineri seara, de 
la orele 17, în sala Dinamo. Echi
pele câștigătoare își vor măsura 
forțele sîmbătă, de la orele 18, în 
aceeași sală, pentru cucerirea pre
țiosului trofeu -pus în joc de federa
ția de specialitate.

Primul antrenament al constănțe nilor în București. Foto : I. MIHĂICÂ

de Farul — în anul 1970 și de 
Constructorul — în anul 1972.

Constănțenii, dornici de o com
portare cît mai bună, au și sosit 
la București și în aceste zile se an
trenează de zor în sala clubului 
Steaua. Boxerii de pe malul mării 
sînt hotărîți să confirme speranțele 
puse în ei. De altfel, antrenorii au 
adus un lot deosebit de puternic, 
care cuprinde numeroși boxeri cu- 
noscuți în arena internă și inter
națională.. Printre aceștia se află 
Aurel Mihai și Ibrahim Faradin 
(campioni naționali la categoriile se- 
mimuscă și muscă), Augustin la-

FALMARESUL „CUPEI 
F. R. BOX-

1970 — Farul Constanța
1971 — Combinata Metalul + 

Rapid București
1972 — Constructorul Galați
1973 — ?

Sporturile ediției de iarnă a „Cupei Tineretului", printre care schiul se situează la loc de frunte, atrag nume
roși tineri pe piftiile acoperite de zăpadă. Unii dintre aceștia au și luat cu asalt... Predealul.

Foto : Dragoș NEAGU

„CUPA TINERETULUI*

ÎNTRECERILE EDIȚIEI DE IARNĂ 
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

faze, după disputarea numeroaselor 
etape la care au participat ( cu ex
cepția secțiilor de la Dinamo și 
Steaua) cele mai puternice echipe 
din țară.

Joi la prînz va avea loc tra
gerea la sorți. Cele 4 formații ce 
au obținut dreptul de a participa 
la turneul final : Farul Constanța, 
Box-Club Galați, A.S.A. Cluj și 
Box-club Brăila, vor cunoaște ast
fel ordinea disputării semifinalelor,

în vederea acestui important eve
niment, antrenorii celor patru for
mații au făcut pregătiri intense. în 
ultima vreme, în fiecare sală de 
antrenament s-a lucrat mult, cu 
migală și atențife. Fiecare sportiv 
este dornic să evolueze cît mai bi
ne în fața exigentului public bucu- 
reștean, bun și fin cunoscător al 
„nobilei arte". Trofeul are rezo
nanțe deosebite la Constanța și Ga
lați, deoarece el a mai fost cucerit

județul' ABSENȚA TRADIȚIEI IN SPORT 
saLtJ r NU POATE JUSTIFICA LIPSURILE

cob (finalist al campionatelor re
publicane), Alexandru Tirboi, Va- 
leriu Filip, Mișu Banu (finalist la 
întrecerile celor mai buni pugiliști 
ai țării), Petre Pîrvu, Iiie Dascălu 
(prezent și el la ultima fază a cam
pionatelor seniorilor). După cum se 
vede, o garnitură aptă să îndrep
tățească speranțele puse în ea. Vă- 
zîndu-i cum lucrează, în sala din 
Calea Plevnei, pe sportivii constăn- 
țeni, tindem să credem că au se
rioase șanse la primul loc în ie
rarhia celor mai bune echipe de 
box din țară. De altfel, campionul 
Aurel Mihai ne-a spus : „Am mun
cit mult în acest an. Toți sintem 
hotărîți să ne întoarcem acasă în 
postură de învingători. Avem o e- 
chipă omogenă, bine antrenată și 
sperăm să trecem de hopul cel mai 
greu, Box-Club Galați".

Dar, după cîte am aflat pînă 
acum, nici pugiliștii de la Brăila, 
Cluj și Galați nu vor veni la Bucu
rești pentru a face act de prezență, 
într-un număr viitor vom vorbi și 
despre intențiile lor.

Pentru a asigura întrecerilor o 
desfășurare cît mai bună, Federa
ția Română de Box ne-a comunicat 
lista celor mai buni arbitri ce vor 
oficia cu prilejul turneului final al 
„Cupei F.R. Box": Constantin Chi- 
riac, Victor Popescu, Virgil Ca- 
zacu. Victor Șchiopii, Puiu Dumi
trescu, Gabriel Danciu, Nicolae Ba- 
bețin ș a.

Paul IOVAN

ORADEA. După ce vremea a fost 
total potrivnică disputării între
cerilor în sporturile de iarnă ale 
„Cupei Tineretului", în sfîrșit a 
căzut zăpadă, apa de pe patinoare 
a înghețat, astfel că activitatea se 
poate acum desfășura din plin. Or
ganizatorii din Oradea ai acestei 
mari competiții nici n-au așteptat 
mai mult. De cîteva zile, mai exact 
de la data începerii vacanței, peste 
300 de elevi și eleve au urcat la 
Stîna de Vale. Ei sînt cîștigătorii 
etapelor pe clase și școli ai con
cursurilor de schi și iau parte acum 
la etapa județeană.

în același timp, la patinoarul 
natural din Oradea, amenajat la clu
bul sportiv „Crișul", elevii Școlii 
generale nr. 6 au organizat o ac
țiune reușită: finala pe școală a 
„Cupei Tineretului" la patinaj. Sînt 
în curs de desfășurare și întreceri 
de tenis de masă, mai avansate 
fiind cele de la sala I.E.M.B. unde 
se dispută etapele, pe școală. Parti
cipă școlile generale nr. 1, 2 și 7.

Ilie GHIȘA — coresp. jud.

GALAȚI. în timp ce în munici
piul Galați1 continuă să se simtă 
o totală indiferență față de „Cupa 
Tineretului"’ (au fost organizate 
doar cîteva ’ acțiuni lipsite de sem
nificație), în localitatea Berești. si
tuația se prezintă destul de satisfă
cătoare. Datorită spiritului de ini
țiativă al unui colectiv de profe
sori condus de Costachc Datc’i, in 
cel mai tânăr oraș de pe harta ju
dețului Galați a fost organizată o 
lăudabilă competiție de tenis de 
masă și săniuțe La care au fost pre- 
zenți peste 600 de elevi.

T. SIRIOPOL — coresp. jud.

BACĂU. Peste 700 de tineri coo
peratori, membri ai asociației spor
tive Voința Bacău, au fost prezenți, 
zilele acestea, la prima etapă a

„Cupei Tineretului" la schi și să
niuțe. întrecerile s-au disputat pe 
dealul Călugăra. întrecerile de te
nis de masă au avut loc la clubul 
Voința.

Mobilizare foarte bună au făcut 
responsabilii sportivi de la „Muncă 
si Artă", „Tehnica" și „Progresul".

S. NENIȚĂ — coresp.

MEDGIDIA. întrecerile de tenis 
de masă au dominat prima etapă a 
„Cupei Tineretului", desfășurată în 
orașul Medgidia. Aproape 200 de 
tineri de la asociațiile sportive Uni
rea, I.R.A., C.F.R., înfrățirea. Pro
gresul și altele s-au întrecut în 
reușite dispute, cei mai buni fiind 
Ion Ootobon, Mamut Lutfî și Caeli 
Tasin.

R. AVANU — coresp.

SOVATA. în cadrul competiției 
republicane de masă „Cupa Tine
retului", comitetul orășenesc al 
U.T.C., Consiliul orășenesc al sindi
catelor și C.O.E.F.S. din localitate 
au organizat etapa pe oraș la schi, 
săniuțe, șah și tenis de masă. La 
schi au fost prezenți la start aproa
pe 200 de tineri, iar la celelalte 
ramuri aproximativ 250 de pio
nieri, școlari, muncitori și munci
toare din întreprinderi și instituții. 
Timpul excelent, cu multă zăpadă, 
a contribuit la reușita concursului. 
Printre cei remarcați au fost Emil 
Pleșa, F. Derzsi, Z. Szanto, Roza
lia Domokos la schi, Gheorghe Po- 
nori și Eniko Kanyadi la șah, și C. 
Galfi, E. Nemeș, I. Angi la tenis 
de masă, B. Gali, Ildiko Vadasz, 
Margit Demeș la săniuțe.

Arpad FEKETE — coresp.

FOCȘANI. Peste 2 000 de tineri 
de pe cuprinsul județului Vrancea

COMPETIȚII 
SPORTIVE 

ÎN CINSTEA 
ZILEI DE 

30 DECEMBRIE
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Proclamarea Republicii, marea 
sărbătoare a poporului nos
tru este întâmpinată, pretu

tindeni în țară, cu puternică însu
flețire. Sărbătorii celor 26 de ani de 
la înfăptuirea acestui măreț act is
toric îi sînt dedicate succesele în 
muncă, precum și ample manifestări 
politice, culturale și artistice. In 
cinstea memorabilului eveniment 
de Ia 30 Decembrie se desfășoară, 
de asemenea, numeroase întreceri 
de Ia care facem loc scurtelor re
latări de mai jos.

BRĂILA. Atleți* de la Clubul 
sportiv orășenesc, C.S. Progresul, 
Școala sportivă și A.S. Recolta din 
Movila Miresii au luat parte la un 
concurs de atletism în cadrul căruia 
au fost programate probe de sprint 
(50 m), sărituri (lungime, înălțime, 
triplu) și aruncarea greutăți,i. Repre
zentanții Școlii sportive din Brăila 
și cei ai Clubului orășenesc și-au 
împărțit victoriile.

BRAȘOV’. întrecerile de handbal 
și box, dotate cu „Cupa 30 Decem
brie", au dominat agenda competi- 
țională de sală a acestei săptă- 
mîni. Turneele de handbal au fost 
cîștigate de echipele Liceului nr. 2 
(băieți) și Școlii sportive (fete), în. 
timp ce reprezentanții clubului Di
namo și-au adjudecat trofeul pus în 
joc la întrecerea pugiliștilor.

CÎMPULUNG MUSCEL. In loca
litate s-au desfășurat finalele celei 
de a V-a ediții- a „Cupei Musce
lul" la box pe echipe, competiție 
dedicată aniversării Republicii. Vic
toria a revenit formației S.C. Mus
cel care a întrecut în semifinală 
pe S.C. Brăila (24—23!) iar în fi
nală pe Progresul Brăila cu scorul 
de 29—17. Boxerii muSceleni sînt 
pregătiți de antrenorul Aurel Si- 
mion.

IN MUNCA ACTIVIȘTILOR SPORTIVI!
® O largă dezbatere inițiată de Comitetul județean de partid

UN DRUM BUN CE TREBUIE CONTINUAT
Plenara Comitetului Federației de haltere și culturism

Mișcarea sportivă din județul Să
laj a cunoscut, în ultima vreme mai 
ales, după apariția Hotărârii Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
—- 2 martie, un puternic reviriment 
îndeosebi în domeniul activității 
sportive de masă. O recentă analiză 
inițiată de Comitetul județean Să
laj al P.C.R., cu participarea apa
ratului Comitetului județean de 
partid, a secretarilor comitetelor co
munale și a secretarilor de partid, 
cu primarii orașelor și satelor, cu 
președinții asociațiilor sportive sin
dicale și sătești, cu cadrele didacti
ce de specialitate a ținut să reliefeze 
o serie de reușite.

SPORT PENTRU TOATE 
VIRSTELE

Existența a cca. 200 de acțiuni 
turistice (peste 4 000 de participanți), 
introducerea gimnasticii la locul de 
muncă cu precădere în cooperative
le meșteșugărești din Zalău și Sim- 
leul Silvaniei, participarea masivă 
a tineretului la întrecerile pentru 
„Cupa Primăverii", „Cupa 1 Iunie", 
„Cupa 23 August", „Cupa Zalău — 
500“ se înscrie la capitolul reali
zări. Stimulate de Hotărîrea de par
tid, unele asociații sportive (Rapid 
— Jibou, Voința Zalău, Măgura 
Simleul Silvaniei), și-au organizat 
mai aproape de cerințe campionate
le interne. în viața salariaților din 
C.A.P., „Cupa tineretului de la sa
te" a căpătat mai multă substanță, 
după cum întrecerile pentru „Cupa 
agriculturii sălăjene", devenite tra

diționale au înregistrat un frumos 
succes de participare (10 000 de 
concurenți). Tot în domgniul acti
vității sportive de' la sate se remar
că buna organizare a celor 120 de 
duminici cultural-sportive, a „Cupei 
Sălajul", inițiative care au reușit să 
dezvolte gustul pentru exercițiul fi
zic multor tineri din mediul rural. 
Ceva mai curajos s-a încercat atra
gerea tineretului feminin în practi
carea sportului. Cupa Sălăjanca 
(8 000 participante) reprezentînd o 
primă dovadă. Tineretul școlar diiî 
județ a făcut joncțiune mai directă 
cu sportul, pornind de la gimnasti
ca zilnică prezentă în majoritatea 
unităților de învățământ la campio
natele pe clase și interclase. Au 
căpătat tradiție concursurile rezer
vate elevilor și dotate cu cupele 
Barcăului, Someșului, Almașului, 
Agrijului, Crasnei.

Chiar și în performanță, în ciuda 
unor afirmări timide încă, se fac 
totuși eforturi pentru a se ieși din 
anonimat. înființarea unui club 
sportiv la Zalău, cu secții de atle
tism, box, fotbal și volei constituie, 
într-un fel, o promisiune pentru 
mîine, la fel ca și clasele de atle
tism de pe lîngă școlile generale și 
liceul din Zalău și centrul de atle
tism din Simleul Silvaniei. Există 
nădejdi că în baschet, volei și fot
bal, sportul sălăjan va ieși cît mai 
curînd din limitele județului, prin 
rezultate care să îi ateste virtuțiile.

în sprijinul sporirii esenței miș
cării sportive sălăjene se înscrie și 
efortul ce se face pentru dezvolta
rea bazei materiale — un stadion 
în Zalău, opt terenuri de tec-is, o

arenă de popice în Jibou și alta 
la cabana „Popasul romanilor", noi 
săli de sport în Simleul Silvaniei, 
amenajări pe lîngă școlile de Nușfa- 
lău, Zăuan, Sărmășag, Bobota, Bă
lan, Jibou etc.

Șl TOTUȘI N-AU FOST 
EPUIZATE POSIBILITĂȚILE DE 

AFIRMARE...

Este ideea care s-a desprins, în 
planul adunării, atunci cînd s-au 
relevat și neajunsurile care se mai 
fac simțite. S-a apreciat de pildă, 
că acțiunile turistice au o finalitate 
încă redusă, față de cele 153 de aso
ciații sportive în județ. Unele ig
norează această activitate (Silvania 
și Măgura din Simleul Silvaniei,

(Continuare în pag. a 3-a)

Zilele trecute s-a desfășurat la 
sediul C.N.E.F.S., plenara Comitetu
lui Federației de haltere și culturism, 
la care au participat Emil Ghibu, 
secretar al C.N E.F.S., Nicu Alexe, 
director al Centrului de cercetări 
științifice și documentare tehnică 
al C.N.E.F.S., membrii biroului și 
ai comitetului F.R. de haltere și 
culturism, antrenori și profesori 
de educație fizică, președinți ai 
unor secții de haltere din cluburi 
și asociații sportive.

Din darea de seamă prezentată 
de biroul federal, ca și din nu
meroasele luări de cuvînt, a reie
șit că în anul 1973. sportul halte
relor din țara noastră a pornit pe 
un drum bun. afirmîndu-se în oa
recare măsură și pe plan interna
țional. Dovadă sînt cele 50 de re
corduri naționale (dintre care 29 
de seniori și 21 de juniori), cele 
cîteva medalii obținute la campio
natele mondiale, europene și Bal-

caniadă, precum și locurile 4, res
pectiv 6, ocupate de Ion Hortopan 
la C.E. și C.M. De asemenea, au 
fost relevate și alte aspecte poziti
ve, cum ar fi sprijinul acordat de 
C.N.E.F.S., de biroul federal, clu
burilor și asociațiilor sportive în ce 
privește creșterea bazei materiale, 
ca și în pregătirea sportivilor din 
secțiile de haltere.

Pe de altă parte, analizînd în 
spirit critic și autocritic întreaga 
activitate, participanții au scos la 
iveală o serie de neajunsuri, care 
frînează în mare măsură bunul 
mers al activității. Cei care au 
luat cuvîntul s-au referit la unele

aspecte negative, care trebuie în
lăturate și combătute cu vehemență. 
Printre acestea, vorbitorii s-au o- 
prit mai mult asupra rolului sec
ției și a măririi volumului de mun
că la antrenamente, în funcție de 
vîrstă și calități S-a arătat, de pil
dă, că selecția trebuie să încea
pă la vîrstă cea mas fragedă (10— 
12 ani) și în continuare, trebuie 
menținute numai acele elemente 
care au aptitudini corespunzătoare 
activității de performanță- în viitor 
va trebui acordată o și mai mare 
atenție practicării culturismului,

(Continuare în pag. a 2-a)

CLUJ. Printre numeroasele ac
țiuni ale vacanței. Consiliul muni
cipal Cluj al Organizației pionie
rilor — în colaborare cu Inspecto
ratul școlar Și C.J.E.F.S. — a inițiat, 
în cinstea Zile de 30 Decembrie, 
„Cupa pionierului". Este o com
petiție de amploare, menită să an
greneze în practicarea sportului un 
număr cît mai mare de copii.

Manifestarea, organizată la atle
tism, baschet, handbal și volei, este 
adresată reprezentativelor școlare, 
întrecerea a debutat cu meciurile 
turneului de handbal și va continua 
pînă la data de 8 ianuarie, cînd se 
vor cunoaște câștigătorii „Cupei".

Pentru că întrecerile sînt organi
zate prin Școala sportivă, care are 
în obiectiv depistarea și selecționa
rea celor mai dotate elemente pen
tru secțiile sale de performanță, în
treaga competiție va beneficia de 
condiții optime de desfășurare, ar
gument esențial pentru dispute de 
calitate. (Nș. D.)

ECHIPA DE JUDO I. E. F. S.
A ÎNTREPRINS UN TURNEU ÎN R.F.G.

Ieri la prînz s-a înapoiat în Bucu
rești echipa de judo a clubului spor
tiv I.E.F.S., vicecampicană a Româ
niei pe anul 1973, care a participat, 
în Republica Federală Germania, la 
mai multe stagii de pregătire teh
nică și metodică împreună cu for
mații similare din diferite localități, 
precum și la o întâlnire oficială cu

echipa Judo-Club Wiesbaden, vice- 
campioana a țării gazdă. Partida a 
fost deosebit de spectaculoasă și s-a 
încheiat cu victoria la limită a gaz
delor : 3—2.

Judoka români, studenți ai Insti
tutului de Educație Fizică și Sport 
din București, au lăsat o impresie 
bună.

Sportivii despre ei înșiși, despre victoriile și infrîngerile lor
Deși moi săracă în competiții sportive, săptămîna trecută ne-a oferit totuși 
cîteva elemente și idei interesante pentru rubrica noastră.

ȘAH: FLORIN GHEORGHIU (Univ. București)

„ÎN LUPTĂ CU OBOSEALA"

RUTIERII
SE PREGĂTESC
PE... PIRTII !

Pentru ca sezonul ’74 
să fie mai bogat în 
performanțe de valoare 
internațională și să a- 
propie sportul cu pe
dale de familia olimpi
că, rutierii și-au petre
cut vacanța de iarnă la 
munte, pe... piftii. A 
fost o vacanță in care 
s-a muncit intens, cu 
folos, pentru acumulare 
de energii. Efectul ei 
binefăcător, cicliștii îl 
vor simți la vară, în 
timpul marilor încon
jururi. Antrenorii Nicolae Voicu și Ștefan Lemîndroiu, împreună cu cițiva dintre elevii lor, pe pîrtia de la Clăbucet.

Meciul de baraj pentru desemna
rea campionului de șah al țării din
tre marele maestru Florin Gheor
ghiu și maestrul internațional Vic
tor Ciocâltea nu s-ar înscrie, de 
fapt, în rubrica noastră tradițională 
„cum am cîștigat, cum am pier
dut". Pentru simplul motiv că a- 
ceastă dispută, care a dominat a- 
genda sportivă competițională bucu- 
reșteană, s-a încheiat la egalitate 
Ea n-a avut deci un învingător și un 
învins, dar a stabilit totuși pe noul 
deținător al titlului în persoana lui 
Florin Gheorghiu.

Ținînd seama de însemnătatea în
tâlnirii. am socotit că este intere
sant să aflăm părerile celor doi 
competitori.

FLORTN GHEORGHIU : „Este in
discutabil faptul că am plecat în a- 
cest meci de baraj cu un cons'dera- 
bil avantaj inițial, fiind beneficiarul 
„rezultatului egal", ceea ce trebuie 
luat în considerare Acum trei ani, 
într-o situație similară, colegul meu 
de sport Victor Ciocâltea s-a bucu
rat el de această clauză- Atunci, du
elul nostru s-a întins pe distanța a 
7 partide fără să dea un învingător, 
titlul revenindu-i Iui Ciocâltea-

Deși rezultatul egal mă avantaja 
nu m-am așezat Ia masa de joc cu 
intenția de a forța patru remize. 
Deși aceasta ar fi fost soluția cea 
mai simplă Și bineînțeles cea mai 
facilă. Cele patru partide dintre 
noi au conținut destul de multe 
momente de luptă, iar egalitatea a 
fost consemnată în poziții, cred eu, 
egale.

Oricum, programarea acestui meci 
imediat după finală, la capătul unui 
sezon în care atît eu cît și adversa
rul meu am susținut peste 100 de 
partide de turneu, mi Se pare ne
inspirată. Amîndoi am fost, din a- 
ceaștă cauză, foarte obosiți".

VICTOR CIOCĂLTEA : „Declaram 
înaintea începerii meciului de baraj 
că această clauză a meciului nul 
favorabilă partenerului meu repre
zintă, de fapt, pentru mine un atu. 
Prin stil și formație șahistă sînt, 
sau cel puțin îndrăznesc să cred că 
aș fi, un jucător de atac, de ofensi
vă. Am încercat să imprim un curs 
combinativ partidelor susținute și 
Florin Gheorghiu nu s-a împotrivit 
acestei tendințe. în aproape toate 
întâlnirile s-a ajuns imediat după 
deschidere la poziții tăioase, vulca
nice. Dar, așa cum spune pe bună 
dreptate și colegul meu. oboseala a 
fost decisivă în acest meci. Am con
sumat foarte mult timp, rămînîn- 
du-mi minute numărate pentru ul
timele 15—20 de mutări. în ase
menea condiții am socotit că este 
mai bine să mă abțin de la 
riscuri*.

POLO: GH. Z AMHRESCU (Dinamo)

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" - UN EXCELENT
PRILEJ DE RGDARE A TINERILOR POLOIȘTI

„Pe linia formei superioare mani 
tastată în ultimele luni, echipa Di
namo, din care fac parte, a cîști
gat și „Cupa Municipiului Bucu
rești", competiție care a angrenat 
cele mai bune formații din Capi-

fală, printre care patru clin primele 
șase clasate în campionatul natio
nal. Am reușit să învingem din

(Continuare in pag. a 2-a)
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CINE CAUTA, GĂSEȘTE HANDBALIȘTI

CUPA 30 DECEMBRIE" VA DESCHIDE
SEZONUL DE PATINAJ VITEZĂ

Campioana absolută a țării, Maria Tașnadi este

indisponibilă • Doi cunoscuți alergători reiau

activitatea competifională

CEI MAI BUNI
10 SPORTIVI

Șl LA CONSTANȚA
La Constanța, alături de sportu

rile cu o mai mare tradiție — fot
bal, box. volei, baschet — handba
lul începe să cucerească teren de 
la an la an, impunînclu-se tot mai 
mult prin rezultatele sale. Firește, 
aici unde n-au existat specialiști de 
valoare și nici echipe renumite, 
totul a trebuit să fie luat aproape 
de la zero și purtat, cu migală și 
răbdare, pe o linie ascendentă, așa 
că majoritatea preocupărilor s-au 
îndreptat spre descoperirea de ele
mente talentate si creșterea lor.

Acesta este motivul pentru care 
ne-am decis să dedicăm cîteva 
rînduri handbalului constănțean — 
unul dintrg centrele ce se impun 
tot mai puternic prin activitatea 
desfășurată la nivelul copiilor și 
juniorilor. Si cum rolul principal 
în această direcție îl are colectivul 
de antrenori ai Școlii sportive 1, am 
soîicitat profesorului Traian Bu- 
covală, director adjunct al școlii și 
antrenor al echipei feminine, cîteva 
amănunte în legătură cu desfășu
rarea procesului de selecție.

La băieți, antrenorul Mihai Fă- 
gărășanu depistează elementele do
tate pe mai multe căi. Deși proce
sul de pregătire are loc cu grupe 
complete, profesorul Făgărășanu 
colindă în permanență școlile din 
oraș și nu se mulțumește numai 
cu asistarea la orele de educație 
fizică, ci continuă să privească 
„subiecții" si în recreații, adică a- 
tunci cînd copii își aleg singuri

mijloacele de relaxare. Așa se face 
că jucătorii astăzi selecționați în 
loturile reprezentative de juniori 
(cum sînt Pînzaru. Rus, Munteanu, 
Berivan și Bițeanu) au fost desco- 
periți în afara orelor de școală, pe 
marginea unei ,.miuțe“. Bineînțeles, 
ei au trebuit să urmeze — din mo
mentul selecției și pînă în prezent 
— un serios proces de pregătire, 
ca să poată ajunge la performanța 
actuală.

Un alt mijloc de selecționare a 
viitorilor component: ai secției de 
handbal de la Șc. sp. 1 Constanța 
este organizarea unor turnee-fulger, 
programate de regulă pe terenurile 
școlii sportive, după ce în prealabil 
li s-a făcut o bună propagneiă prin 
afișe. Totodată s-a urmărit si co
interesarea profesorilor de educație 
fizică. Meciurile au întotdeauna un 
caracter dîrz, oferind de fiecare 
dată prilejuri excelente de descope
rire a noi elemente.

în sfîrșit, din cadrul procesului 
de selecție nu lipsește și obișnuita 
campanie declanșată la începutul 
fiecărui an de învățămînt, cînd toți 
profesorii Șc. sp. 1 vizitează școlile 
Constanței în căutare de copii 
tați pentru performanță.

Mai dificilă a fost aducerea 
montelor descoperite în școlile
comunele limitrofe Dar, cu srijinul 
Inspectoratului județean (inspector- 
șef prof. Leonida Florea) proble
ma este pe cale să se rezolve, prin 
darea în folosință — în cursul anu-

J■

do

ele- 
din

lui viitor — a unui internat cu pes
te 100 de locuri.

După cum spunea interlocutorul 
nostru, în privința selecției fetelor, 
un aport substanțial îl are profe
sorul Codruț Hanganu, care răs
punde, în cadrul catedrei de hand
bal a școlii, de această problemă. 
Preocupat în permanență de de
pistarea elementelor cu aptitudini, 
profesorul Hanganu a descoperit și 
crescut multe jucătoare de perspec
tivă care, trecute apoi prin filiera 
obișnuită (junioare II. junioare I) 
au ajuns nu numai în echipe de 
divizia A (Elena Frîneu, Nadire 
Ibadula, Niculina Vasile), dar și în 
loturile reprezentative de junioare 
și tineret (Valentina Șotîlă, Levi 
Andronache, Katirtșa Alexandru, 
Larisa Cazacii, Georgeta Andeona- 
che etc.).

în fine, singurul lucru care mai 
trebuia rezolvat la Constanța era 
alcătuirea unei formații de seni
oare, unde jucătoarele descoperite 
de Școala sportivă să-și poată con
tinua activitatea. Aceaslă echipă a 
fost înființată recent sub auspiciile 
Facultății de educație fizică din lo
calitate și se numește Știința. Deși 
activează în prezent în cadrul cam
pionatului de calificare, noua for
mație are sanse considerabile să 
urce rapid în ierarhia echipelor de 
handbal feminin din țara noastră, 
cea mai serioasă garanție în acest 
sens fiind seriozitatea tehnicienilor 
care se ocupă de handbalul con- 
stănțean.

• Apropierea startului în prima 
reuniune oficială a noului sezon de 
patinaj viteză, tradiționala compe
tiție dotată cu trofeul „Cupa 30 De
cembrie", se simte din plin. Pati
natorii din Brașov, București, Cluj, 
Miercurea Ciuc, Sibiu, Tg. Mureș 
și celelalte centre ale tării fac ul
timele pregătiri dinaintea con
cursului, care urmează să înceapă 
la 26 decembrie pe pista lacului 
Ciucaș din Tușnad—Băi. Sîntem 
informați că după valul de căldură 
care a trecut și deasupra cunoscu
tei noastre stațiuni montane, luni 
termometrul a coborît sub minus 
10 grade și se lucra de zor la tra
sarea pistei de 400 m. O motopom- 
pă alimenta luni cu apă suprafața 
pistei pentru a se forma tm strat 
de gheață corespunzător, iar o serie 
de concurenți începuseră să soseas
că în localitate. Programul con
cursului inaugurai cuprinde probe 
pentru toate categoriile de alergă
tori, primele două zile fiind rezer
vate copiilor și iuniorilor.

• Campioana absolută a țării la 
senioare, Maria Tașnadi (S.C 
Miercurea Ciuc) va fi. după toate 
probabilitățile, indisponibilă în ac
tualul sezon. Suferind un accident 
de tnașină luna ttedută, sportiva din 
Miercurea Ciuc are o entorsă la ge
nunchiul drept cu ruperea ligamen
telor colaterale, fiind suspectă de 
ruptură de menise. în cazul că 1 
se va prescrie un tratament mai

'îndelungat, Maria Tașnadi nu va 
putea Bă-și apere titlul, la care vor 
aspira doar Liana Cardaș, Eva Fokt 
(Mureșul Tg. Mureș), Emeșe Bog
dan (Școala sportivă M. Ciuc) 
Clara Mike (C.S.M. Cluj), dacă 
se vor înscrie în concurs

Marin GEORGESCU 
Dumitru BARBIERU 
loan VOICU 
Gheorghe VLASE 
Constantin BASAMAC 
Gheorghe PADUREANU 
Gheorghe GHERGHIȘAN 
Vasile COMȘA 
Radu ANGHEL 
Ion CRĂCIUN

Eva Szigeti (Șc. sp. M. Ciuc) se a- 
nunță printre favoritele probelor 

de junioare mari.

Ion 
ac- 
sub

Horia ALEXANDRESCU

POPICARII JUNIORI AU ÎNCEPUT
PREGĂTIRILE PENTRU C.E.

DIN ANUL 1973
FEDERAȚIA ROMÂNA DE OINa

— Viața Nouă Olteni
— C. P. București
— Gloria București
— C. P. București
— Viața Noua Olteni

’ — Universitatea București
— Torpedo Brașov
— Celuloza Călărași
— Confecția Rm. Sărat
— C.F.R. Sibiu

Și 
nu 

cîteva 
dintre junioarele apropiate de va
loarea senioarelor. Oricare va fi 
situația, trebuie să recunoaștem că 
numărul concurentelor este foarte 
mic la această categorie.

• După o întrerupere de un an,

cunoscuții viteziști din Cluj, 
Roșea și Gh. Varga vor relua 
ti vi ta tea competițională, însă 
însemnul S. C. Miercurea Ciuc.
• Tradiționala competiție de 

tinaj, „Cupa speranțelor", care se 
adresează celor mal tineri viteziști, 
se va desfășura între 3—5 ianua
rie pe pista naturală a lacului Ciu
caș, din Tușnad—Băi. Se așteaptă 
o participare masivă, deoarece în 
program figurează probe pe cate
gorii de vîrstă începînd de la 8 
ani, iar întrecerile sînt programate 
după cum se poate vedea, în plină 
vacanță a elevilor.

pa.

însemnări la un concurs de patinaj artistic

DINAMO)
1. Simion CUȚOV — box
2. Cornel DINU — fotbal
3. Nicu GlNGĂ — lupte
4. Alina GOREAC — gimnastică
5. Dan GRECU — gimnastică
6. Argentina MENIS — atletism
7. Ivan PATZAlCHIN — caiac- 

canoe
8. Corne! PENU — handbal
9. Vasile TEODOR — ciclism

10. Gabriel UDIȘTEANU — volei

♦) Cei mai buni 10 sportivi di- 
namoviști — notați în ordine alfa
betică — au fost desemnați in 
urma tradiționalei anchete efec
tuate de revista „Pentru patrie".

STEAUA
1. Hie NASTASE — tenis
2. Gheorghe DANILOV — Gheor

ghe SIM1ONOV — caiac-canoe
3. Gheorghe BERCEANU — lupte
4. Constantin GRUIESCU — box
5. Mihai TIU —
<5. Ion DUMITRU
7. Carol CORBU — atletism
8. Cristian GATU — handbal
9. Ilie CODREANU — tir
10. Viorica 

atletism

scrimă
— fotbal

VISCOPOLEANU

CLUB BACĂU
DEMBROVSCHI

5. Romeo CIMPOIEȘU și loan 
COMAN -

6. Felicia
7. Ștefan COCHINA
8. Mircea
9. Romeo
10. Marinicâ OUAÎU

canotaj
BEJAN — gimnastică

*......handbal
PANĂ — fotbal 
TiMPESCU — lupte 

box

PETROLUL PLOIEȘTI
1. Nicolae GHEORGHE — că

lărie
2. Marian GRIGORAȘ — haltere
3. Carol PARTOȘ — șah
4. Gabriel OANA — atletism 

Florin ARSENE — lupte5.
6. Dragoș ALDEA — notație
7. _ ' ----------------
8.

Romulus NICULESCU — tir 
CATALINA BADULESCU - 

notație
9. Mariana CONSTANTIN 

timnastică
10. Marian CHIRA

0:
atletism

' După ediția campionatelor euro
pene de popice din acest an, rezer
vată juniorilor, la care reprezen
tanții țării noastre au avut o fru
moasă comportare, numărîndu-se 
printre principalii animatori ai în
trecerilor, o serie de tinere speran- 

■ țe au fost promovate în loturile de 
seniori sau, în curînd, vor depăși 
vîrsta junioratului. Ca atare, Spe
cialiștii federației au pornit din 
timp La lucru, organizînd trialuri 
pentru depistarea elementelor valo
roase și de perspectivă, finala cam
pionatului național al tinerilor po
picari, încheiată recent la Bucu
rești, contituind cel mai important 
criteriu de selecție. Antrenorii Tu
dor Buzea (f), Roger Cernat (m), 
ajutați de maestrul emerit al spor
tului, fostul campion mondial — 
Ion Micoroiu, au convocat la o 
reuniune de verificare pe următorii 
sportivi: fete — Olimpia Tăbăcaru, 
Elena Lupoaie (Voința Galați), Doi
na Mihăilă (Voința Ploiești), Euge
nia Holesch (C.S.M. Reșița), Maria

Nichitor, Elisabeta 
București), Gyorgyi 
Oradea), Emilia Postăvaru (Hidro
mecanica Brașov), 
(C.F.R. Tg. Mureș),
(Petrolul Băicoi), Maria Cernat 
(U.T.A.), Elena Vasile (Rapid Buc.) 
Silvia Maxim (Laromet Buc.) ; bă
ieți — Anton Molnar, Gh. Scholtea 
(Voința Cluj), Cezar Lebădă (Con
structorul Galați), Marin Bălescu, 
Gh. Zizineanu (Voința București), 
Florian Ghiță (Rulmentul Brașov), 
Ion Popa .(Jiul Petrila), Alex. Tu
dor (Rapid Buc.), Mihai Vattic 
(Flacăra Cîmpina), Gh. Weis (C.F.R. 
Timișoara), Nicolae Malclu (I. C. O- 
radea), Gh. Liță (Gloria Buc.).

Acești tineri vor urma in cadrul 
asociațiilor șl cluburilor respective 
un program de pregătire indicat de 
antrenorii lotului, după care vor 
lua parte la cîteva concursuri de 
verificare, menite să definitiveze 
echipele pentru ultima etapă a pro
cesului de instruire în vederea vi
itoarelor C.E. de juniori.

Bodea (Voința 
Sztics (Voința

Viorica Turc 
Elena Irimia

BAGAJ TEHNIC AMELIORAT, DAR PREGĂTIRE 
FIZICĂ SLABĂ LA PATINATOARELE NOASTRE

SPORT
1. Etneric 

fotbal
2. Gabriela TRUȘCA — gimnas

tică
3. Victor PRENȚIU — lupte
4. Aristide GHIȚA — fotbal

, PROGRESUL
1. Maria ALEXANDRU 

de masă
2. Toma OVICI — tenis
3. Staicu OLTEANU — lupte
4. Arcadie PANTELIMON — 

lupte
5. Melania DECUSEARĂ — să

rituri în apă
6. Sergiu LUCHIAN — tenis de 

masă
7. Viorica MOLDOVAN — tenis 

de masă
8. Aurel OVANEZ

masă
9. Alexandru BUZESCU — te 

de masă
10. Petre IONIȚA —- lupte 

Mihai PLOIEȘTEANU — box

tenis

tenis de

„CUPA IMEMORIALA IULIU ABRUDAN“

UN DRUM BUN
(Urmare din pag. 1)

care constituie o excelentă pepinie
ră în formarea halterofililor. în 
această direcție, clubul Dinamo a 
înregistrat frumoase succese. Dar 
ce folos, dacă tocmai aici — unda 
activează 100—120 de cuituriști — 
nu există o secție de haltere ! O 
altă problemă mult discutată a 
fost și aceea a controlului medical

HANDBALIST!! DE LA ȘCOALA 
SPORTIVĂ SIGHIȘOARA 

AU CUCERIT 
CUPA 30 DECEMBRIE"1T

PLOIEȘTI. 25 (prin telefon). — 
Timp de două zile, sala Victoria din 
localitate a găzduit o interesantă 
competiție handbalistică, organizată 
de Consiliul județean al Sindicate
lor, în colaborare cu Comitetul ju
dețean U.T.C. și C.M.E.F.S. Ploiești. 
Dotată cu „Cupa 30 Decembrie", 
competiția a aliniat la start 8 echi
pe de juniori împărțite în două 
serii. La capătul unor partide dîrz 
disputate și deseori aplaudate de 
public, trofeul pus în joc a revenit 
formației Șc. sp. Sighișoara, muia
tă în clasament de 
giale Ploiești, Șc. 
C.F.R. Craiova, Șc. 
Sp. Buzău, Palatul 
și Grupul școlar Teleajen.

Aurel VASILESCU — coresp.

Lic. I. L. Cara- 
sp. 3 București, 
sp. Brașov, Se. 

Culturii Ploiești

periodic al sportivilor, care în ul
tima vreme s-a dovedit deficitar. în 
ultimele luni, spre exemplu, lotul 
național nu a avut medic și drept 
urmare, unul dintre talentații 
noștri halterofili — Vasile Daniel 
— care suferă de o infecție de a* 
migdale, nu a primit îngrijirile ne
cesare. Firește, o asemenea situație 
nu poate fi tolerată, deoarece este 
cunoscută necesitatea colaborării 
dintre antrenor, sportiv și medic.

în concluziile plenarei, Emil Ghi- 
bu, secretar al C.N.E.F.S., după ce 
a arătat și a remarcat unele suc
cese,; s-a referit la ceea ce tre
buie , făcut în viitor, în al doilea 
an gl ciclului olimpic. „Va trebui 
să ne unim toate forțele să pro
cedăm la o mai activă mobilizare 
a tuturor factorilor — a spus vor
bitorul — pentru ca obiectivele 
mari și îndrăznețe să fie realizate. 
Este necesar să privim cu mai mult 
optimism problema obținerii mari
lor performanțe. în acest sens va 
trebui fa stilul de muncă să fie 
îmbunătățit ]a toate nivelele, sa se 
perfecționeze necontenit metodica 

de antrenament, 
neze mai bine 
selecția — atenția 
spre culturism — 
cere imperios sprijinul 
sportive".

în încheierea plenarei a 
noul birou 1 al F.R.H C. compus din 
următorii tovarăși : Nicu Alexe — 
președinte, Cornel Florescu și Ste
fan Petrescu — vicepreședinți. Toii 
Stoian — secretar general 
zăr Baroga — antrenor 
De asemenea, au fost aleși 
măr de membri ai biroului

Consuela Roman • Stingâciile Doinei Mitricită slăbiciunile Elenei Moiș
a programului, însă, ea a slăbit rit
mul, săriturile i-au devenit nesi
gure, la aterizare în special, și de 
aici impresia bună lăsată la înce
put s-a estompat,, iar arbitrii au 
punctat în consecință. Pregătirea fi
zică insuficientă și-a spus cuvîntul 
și în cazul celorlalte concurente, 
cu excepția patinatoarei sovietice 
Tatiana Marîksina. Sportiva din 
R.S.F.S.R. s-a dovedit în această 
privință fără cusur. în ritmul în 
care și-a început programul, odată 
cu primele acorduri ale melodiei a- 
lese, a reușit Să-l și încheie.

Iată un capitol la care patinatoa
rele noastre vor trebui 6ă munceas
că cu toată atenția la orele de an
trenament.

Gheorghe ȘTEFANESCU

GIMNASTICA i

Silvana Suciu, o patinatoare in evident progres. 
Foto : V. BAGEAC

să se acțio- 
în ce privește 
fiind îndreptată

Și în fine, se 
medicinii

fost ales

și La- 
federal 
un nu- 
federal

• O revelație: micuța
După cum am relatat 

într-una din cronicile 
concursului internațio
nal d« patinaj artistia 
transmise de Ia Miercu
rea Ciuc, a IV-a ediție 
a acestei întreceri a a- 
vut starturi puțin popu
late, iăr valoarea repre
zentanților străini — 
exceptîndu-1 pe ma
ghiarul Laszlo Vajda 
— a fost modestă. în a- 
semenea condiții, dispu
tele de la stadionul de 
gheață din Miercurea, 
fără a suscita intere
sul major din anii 
trecuți, a reprezentat 
totuși pentru localnici 
un spectacol sportiv 
mult așteptat pe care 
l-au onorat, atît la pro
gramul scurt, cît și la 
proba de „libere" cu 
tribune pline pînă la 
refuz.

Așadar, patinajul 
artistic și-a cîștigat 
muiți simpatizanți în 
orașul în care pînă mai 
ieri singurul sport cu 
audiență la public era 
doar hocheiul. La de
monstrațiile care au în
cheiat ambele zile de în
treceri am putut urmări
și evoluțiile cîtorva reprezentante 
ale orașului gazdă. Este vor
ba de surOrilo Hajnal și Erika 
Szakacs, Margareta Domokos șl 
Rodica Rusev, patinatoare pregă
tite de antrenoarea Maria L3fler și 
care promit să se ridice înt.r-un vi
itor nu prea îndepărtat pe o treaptă 
superioară de pregătire. Și pentru 
că am amintit de demonstrații, ne 
simțim datori să relevăm prezența 
la aceste festivități artistice și a u- 
nei patinatoare de mare talent, mi
cuța Consuela Roman. I^a cei 5 ani 
și jumătate ai săi, Consuela deține 
un repertoriu tehnic deosebit de 
bogat, are un simț al ritmului cu 
totul remarcabil, fapt care ne dă 
dreptul să afirmăm, fără teama de 
a greși, că micuța reprezentantă a 
clubului sportiv Dinamo București 
va deverji, nu peste mult timp, una 
dintre fruntașele patinajului artis
tic românesc.

Și acum să revenim la întrecerile 
propriu-zise. ~ 
văr puțini și 
care urmăresc 
sportivilor din 
trecerile de la 
rit satisfacția 
în rîndul fetelor, o simțitoare ame
liorare a bagajului tehnic. Elena 
Moiș stăpînește la ora actuală 
Axei-ul dublu. Gabriela Voica l-a

Participant! într-ade- 
totuși, pentru cei 

: îndeaproape evoluția 
această ramură, în- 
Miercurea le-au ofe- 
să vadă, în special

încercat Și ea și cu toate că la ate
rizare a ratat de puțin, faptul că 
se preocupă să și-l aproprie este un 
lucru bun. Silvana Suciu a executat 
cîteva combinații de sărituri reuși
te. De altfel, buna sa evoluție la 
probele de „libere" a determinat 
arbitrii să ridice cartonașe cu note 
de 5,1—5,2, cele mai valoroasa pe 
care le-au acordat fetelor în cadrul 
acestui concurs.

Satisfăcător au mai evoluat și 
Emilia Țibula, Mihaela Paraschi- 
va, Cornelia Picu și chiar Roxana 
Stănișor. Campioana noastră de 
senioare, Doina Mitricică, deși a ur
cat pe podium, pe prima sa treap
tă, a manifestat la proba de libere 
o stîngăcie care a impresionat ne
plăcut. Nesigură pe sărituri, cu 
pași de legătură în care se vedea 
ezitarea, campioana țării a evoluat 
cu mult sub 
să credem că 
accident.

O remarca 
vește pe absolut toți concurenții ro
mâni : insuficienta pregătire fizică 
de care aceștia au dat dovadă. Ele
na Moiș, așa cum și-a început pro
gramul la „libere", în viteză, cu 
sărituri de mare spectacol și cu 
uh accentuat grad de dificultate, se 
părea că va încheia proba în postu
ra de cîștigătoare. în ultima parte

posibilități și vrem 
faptul a fost doar un

supărătoare, care pri-

CUM AM
1

CÎȘTIGAT, CUM AM PIERDUT
{Urmare din pag 1)

nou pe Rapid, eterna noastră ad
versară și cred că acest lucru a do
vedit tuturor că succesul nostru din 
această toamnă, la finele celei mai 
importante întreceri republicane, nu 
a fost întîmplător. Consider că vic
toria o datorăm faptului că am pri
vit cu toată seriozitatea competiția 
bucureșteană. Iar dacă nu am fost 
întotdeauna la înălțime 
trebuie căutată în 
într-o serie de meciuri

explicația 
faptul că 
am evoluat

cu ,echipa descompletată, jucătorii 
fiind nevoiți să urmeze, la capătul 
unui sezon lung și obositor, diferite 
tratamente. Totodată cred că preo
cuparea continuă a antrenorului nos
tru A. Grintescu de a rula jucători 
tineri, de perspectivă, începe să dea 
roade. Pe parcursul turneului el a 
încercat mai muiți tineri poloiști 
(Szerzo, Lorincz, Teodorescu) și a- 
ceștia au probat evidente calității. 
Dacă se vor pregăti în continuare cu 
multă ambiție Vor ajunge titulari".

sibilă datorită faptului că sîntem în
tr-o formă bună, rezultat al conști
inciozității cu care 
Avem un program 
gătire

ne antrenăm, 
complex de pre-

Pe echipe am întrecut vechiul re
cord național cu nu mai puțin de 
33 de puncte, ceea ce în tir 
seamnă foarte mult, 
riăm ideea depășirii

în-
Și nu abando- 
acestor cifre".

TIR: DUMITRA MATEI (Dinamt):

GINDUL„Șl ACUM CU
„La recentele campionate naționa

le la tir cu aer comprimat de la 
Ploiești, noi Junioarele echipei Di
namo am reușit să cîștigăm două 
titluri de campioane naționale la 
proba de pușcă. Eu am terminat 
pe primul loc în competiția indivi
duală (n.n. Dumitra Matei a obți-

LA UN VIITOR RECORD"
nut un punctaj toarte valoros, 380 
p, cel mai bun rezultat individual 
din tot campionatul), iar împreună 
cu colegele Angela Tudorică și Anca 
Iuga am cîștigat titlul pe echipe 
cu 1124 p, ceea ce reprezintă un 
nou record al țării (v.r. 1091 p).

Dubla noastră victorie a fast po-

BASCHET:

„ÎMPOTRIVA LUI
„Ne-am pregătit 

trenorul nostru, maestrul emerit al 
sportului Mihai Nedef, nu face nici 
un rabat disciplinei și muncii inten
se- De la el am învățat că nici ttn 
mecj nu este ca și cîștigat sau di
nainte pierdut- La turneul de la 
Timișoara (în cadrul campionatului 
național) echipa pornea cu șăn^a a 
doua în fata baschetbaliștilor de la 
„U“ Cluj- Ăm abordat insă partida 
cu toată atenția, am alergat cit pen
tru două meciuri și la sfîrșit âm 
cîștigat la un scor pe care nici cel 
mai înfocat suporter al nos'ru nu 
și l-ar fi putut imagina".

I. BRABOVEANU (I.E.F.S.):
U“ CLUJ AM ALERGAT CÎT PENîRO DOUĂ PARTIDE"»>

foarte serios An- H. DEMIAN (Universitatea Cluj): 
„Formula de disputare a campio
natului nu ne avantajează. între
ruperile mari — uneori peste 30 de 
zile — ne fac să pierdem precizia 
aruncărilor la coș. Și în baschet, de 
multe ori, aceasta decide totul. La 
Timișoara am avut și trei întîlniri 
deosebit de grele cu Dinamo, Steaua 
și I.E.F.S. Dacă la primele două for
mații am pierdut pe drept, în ulti
ma am fo«t handicapați de lipsa 
meciurilor săptămînale, la care s-a 
adăugat și absența din formație a 
mai tînftrtilui meu coechipier Zdren- 
ghea Dar campionatul nu este ter
minat".

UN REUȘIT CONCURS DE LUPTE 
GRECO-ROMANE LA BAIA MARE
Recent a avut loc la Baia Mare 

„Cupa memorială Iuiiu Abrudan" 
la greco-roinane, cu participarea a 
90 dc juniori din 8 echipe. întrece
rile ediției 1973 a competiției a fost 
de un bun nivel tehnic, cu multe 
meciuri spectaculoase. Iată cîștigă- 
torii categoriilor : 48 kg. — I. Nica 
(Constructorul Marghita), 52 kg. — 
Gh. Buzețelu (Crișul Oradea), 56 
kg. — M. Dreptate jl.G.O. Baia Ma
re), 60 kg. — 1. Boroș (MineruT BK- 
Lan), 65 kg. — I. Ghcțea (Crișul O- 
radea), 70 kg. — St. Miclos (Mine-

rul Bălan), 75 kg.
(Crișul Oradea), 81
(Voința Baia Mare). 87 kg. — I. Rus 
(Voința Baia Mare) și + 87 kg. — 
A. Pop (Voința Baia Mare). Clasa
mentul pe echipe : 1. VOINȚA BA
IA MARE 65 p, 2. Crișul Oradea 44 
p, 3. Minerul Bălan 32 p, 4. I.G.O. 
Baia Mare 21 p, 5. Constructorul 
Marghita 15 p, 6. Școala sportivă 
Baia Mare 12 p, 7. C. S. Sighetul 

TLlarmației 10 p, 8. Școala sportivă
Bistrița 1 p.

Ludovic CHIRA — coresp.

— T. Silaghi 
kg. — A. Feher

FEDERAȚIEI" 73
• Primii șase clasați in ultima competiție oficială 
a anului • Gimnaști români in întreceri internaționale
• în momentul despărțirii, o sportivă se destăinuie

în dorința de a oferi cititorilor 
noștri un tablou al rezultatelor obți
nute de principalele secții de perfor
manță ale țării reprezentate la „Cupa 
federației", oferim astăzi clasamentele 
cu primii șase clasați la fiecare ca
tegorie de clasificare :

FEMININ : cat. a IV-a — Mariana 
Stănescu (Liceul Oraș Gh. Gheorghiu- 
Dej) 35,10, Corina Sasu (Lie. Or. Gh. 
Gh.-Dej) 34,80, Kerin Kraus (Sc. sp. 
Sibiu) 33,95, Mirela Moldovan (Sc. 
sp. S.biu) 33,90, Doina Turnev (Lie. 
Or. Gh. Gh.-Dej 33,85, Constanța Cio
cănel (Farul) 33,63 ; cat. a III-a — 
Cristina Ițu (C.S.M. Cluj) 34,55, Aura 
Tudor (Sc. 
rica Strat 
34,50, Gabi 
lăți) 34,40, 
Timișoara) 
(Dunărea Galați) 32,70 ; cat. a Il-a — 
Marilena Neacșu (Sc. sp. Sibiu) 35,95, 

- • - * Galați)
Ploiești)

preseu (Șc. sp. 2 Buc.) 48,75, Aure
lian Georgescu (Lie. 35 Buc.) 48,65, 
Dragoș Bîrzu (Lie. „B. P. Hașdeu"— 

(Lie. 
cat.

54,10, 
53.95, 
52,35,

E. Kollo (locul 4 la sol cu 8,80 și 
locul 6 la individual compus cu 
51,20). La feminin, prima s-a clasat 
Vania Țankova (Pleven) cu 35,30 p. 
Brașoveanca Sorina Matei a ocupat 
locul I la birnă, la egalitate cu Vik
toria Kolceva, și locul 
S-a stabilit ca meciul 
aibă loc anul viitor la

2 la sărituri, 
revanșă să 

Pleven.

sp. nr. 2 Buc.) 34,50, Au- 
(Lic. Or. Gh. Gh.-Dej) 

Gheorghiu (Dunărea Ga- 
Cornelia Luncean (C.F.R. 
32,80, Mariana Lăcătușu

Marilena Neacșu (i
Viorica Gheorghiu (Dunărea 
35,60, Nicoleta Ioan (Petrolul . , 
35,35, Gabriela Mocanu (Lie. Or. Gh.
Gh.-Dej) 34,90, Tatiana Jiba * 
Sibiu) 34,85, Marta Safer (C.
33,75 ;

Buzău) 48,65, Marian Durbăcea 
„B. P. Hașdeu"—Buzău) 48,65 ; 
I — Ion ’ Checicheș (Steaua) 
Vaier Răspop (Șc. sp. Sibiu) 
Cristian Enoiu (Lie. 2 Brașov)

OLGA ȘTEFAN SE RETRAGE...

Recent, Olga Ștefan, 
muiți ani componentă 
prezcntativ, participantă la

timp de mai 
a lotului re- 

„mondia-

(Se. sp. 
S. Arad) 

cat. I — Mariana Constantin 
(Petrolul) 36,10, ViOriCa Ernst (C.S.U. 
Baia Mare) 32,70 Matilda Bercu (Pe
trolul) 30,85, Ulrike Schmidt (Sc. sp. 
Sibiu) 30,55, Valeria Chirvase (Lie. 
4 Galați) 30,00, Clemența Buță (Fă
tul) 29,30 ; maestre — Iuliana Simon- 
fi (C.S.O. Baia Mare) 72,95, Vasilica 
Bălan (Dinamo Buc.) 69,60, Marcela 
Păunescu (Dinamo Buc.) 69,45, Silvia 
Cobzâc (S.C. Bacău) 69,30, 
Mocanu (S. C. Bacău) 
Pacea (Farul) 67,95.

MASCULIN : cat. a 
mitru Sîrbu 54,95, Aurel 
Valentin Pintea 53,90, Marian Cătană
53.10 (toți de la Șc. sp. Lugoj), A.-
drian Benghea (Sc. sp. Sibiu) 52,95, 
Ștefan Răzvan (Șc. sp. Arad) 52,20 ; 
cat. a III-a — Ferenc Jenaki (Șc. 
sp. Tg. Mureș) 53,00, Octavian Ionașiu 
(Șc. sp. Lugoj) 52,90, Mircea Apolzan 
(Șc. sp. Sibiu) 52,65, Virgil Ciurdar 
(C.F.R. Timișoara) 52,20, Iulian Ola- 
riu (Șc. sp. Lugoj) 51,85 : Florin
Stolneanu (C.S.M. Cluj) 51,20 : cat. 
a Il-a — Kurt Sirier (Lie. 4 Timi
șoara) 52,25, Gheorghe DiaconescU 
(Șc. sp Brașov) 49,70, Octavian O-

PARTICIPARI IN CONCURSURI INTERNAȚIONALE
• La Radlin (Polonia), voievodatul 

Katowice, s-a desfășurat, nu de mult, 
un concurs internațional, la care au 
luat parte gimnaști de valoare din 
Ungaria, Polonia, Uniunea Sovietică, 
R. F. Germania, Elveția și România 
Țara noastră a fost reprezentată de 
gimnastul Gheorghe Păunescu. între
cerea, care a prevăzut numai trei 
aparate (Ia alegerea concUrenților), a 
fost cîștigatâ de sportivul 
Mikolai
28.10 p. El a fost urmat de Zoltan 
Magyar (Ungaria) cil 28,05 p și Leon 
Pavlov (U.R.S.S.) 28,00 p. Sportivul 
român Păunescu a avut o evoluție 
bună, elasîndu-se pe locul al treilea 
la cal și pe locul al patrulea la să
rituri. in concursul feminin, organi
zat la cite două aparate, au evoluat

Maria
68,15, Julieta

IV-a — Du-
Gherbu 54,35,

Kubica, care a
polone? 
realizai

lată două binecunoscute gimnaste ale țării noastre, într-o postură mai 
puțin obișnuită. Nadia Comăneci și Elena Ceampelea în bazinul cu ape 
termale de la Băile Felix, unde cele două sportive s-au aflat pentru o 

vindecării unor traumatisme.scurtă perioadă, în vederea
Petre Andrei (Șc. sp. 2 Buc.) 49,80, 
Marian Badea (Lie. 35 Buc.) 49,70, 
Nicolae Mihai (Lie. 35 Buc.) 49.40 ; 
maeștri — Gheorghe Păunescu (Di
namo Buc.) 54,45, Radu Branea (Di
namo Buc.) 53,30, Gheorghe Neagu 
(Steaua) 51,80, Pavel Szabo (I.E.F.S.) 

Agoston (I.E.F.S.) 48,85 : 
modernă — 
Buc.) 27,95, 
Buc.) 27,65, 

27,20, Elena

49,75, M. 
gimnastică 
(Șc. sp. 2 
(Șc. sp. 2 
(I.E.F.S.)
(Șc. sp. 2 Buc.) 26,55, Mihaela Tirno- 
veanu (Șc. sp. 2 Buc.) 26.25, Marieta 
Topliccanu (Șc. sp. Brăila) 25,75.

Rodica Pintea 
Cristina Sima 
Maria Preda 

State-Grecu

numai gimnaste românce și sovie
tice. Felicia Bejan, reprezentantă a 
gimnasticii românești, a ocupat locul 
al doilea la două aparate.

• Selecționatele de juniori ale o- 
rașelor Brașov și Pleven (Bulgaria) 
s-au întîlnit, timp de două zile, în 
sala clubului Dinamo din Brașov, în- 
trnun concurs bilateral cu exerciții 
liber alese. Competiția s-a bucurat 
de un frumos succes, sportivii oas
peți, reprezentanți ai unei unități 
cu profil de gimnastică, reușind să 
clștlge atit concursul cit și... sufra
giile unanime ale publicului specta
tor. La masculin, primul la Indivi
dual compus s-a clasat Venceslav 
Ghenov (Pleven) cu 54,80 p. Dintre 
brașoveni o btthft comportare au avut 
I. Seciu (locul 3 la bară cu 8,95) și

lele“ de la Ljubljana, campioană a 
țării la paralele, s-a retras din acti
vitatea competițiănală, după ce a ac
tivat la cluburile Petrolul (1961—1966) 
și Dinamo București (1966—1973). 
Primim din partea Olgăi Ștefan o 
scrisoare, din care spicuim : „în urma 
hotărîrii mele de a mă retrage din 
activitatea competițională, survenită 
după participarea din acesta toamnă 
Ia Dinamoviada de la Cracovia, clu
bul Petrolul Ploiești a avut lăuda
bila inițiativă de a marca acest eve
niment. Cu ocazia concursului inter
național Petrolul—Legia
am fost sărbătorită, 
din partea clubului 
antrenoare, Ileana 
un fanion și un

Varșovia, 
oferintlu-mi-se 

și a fostei mele 
Sima, o 
buchet de flori. 

Poale că aceste lucruri dăruite cu 
toată dragostea, nu au o prea mare 
valoare, dar gestul în sine m-a 
bucurat nespus. Pe această cale, do
resc să mulțumesc primei mele an- 
trenoare pentru modul cum a reușit 
să mă formeze ca gimnastă și ca 
om, să mulțumesc conducerii clu
bului și tuturor celor care la Plo
iești, m-a"u ajutat intr-un fel sau 
altul. O fac cu adineă recunoștință
pentru că ei au fost singurii care 
acum, la retragerea mea din activi
tatea competițională. s-au gindit la 
cei 12 ani dăruițj gimnasticii, la mo
destele mele rezultate și la contri
buția pe care am avut-o și eu la 
unele dintre performanțele echipei 
naționale".

Cupă
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© TABERE DE ODIHNĂ DAR Șl DE PREGĂTIRE

PENTRU UNIVERSITARII BĂNĂȚENI

Deși ne aflăm în decembrie, în 
momentul vizitei noastre, la Ti
mișoara era primăvară. Studenții 
mai aveau cîteva examene >i... ga
ta cu sesiunea de iarnă. Pentru 
majoritatea lor, rezultatele sînt 
dintre cele mai bune. Notele mari 
arată că strădaniile depuse la 
cursuri, seminarii și în multele ore 
de studiu și-au dat roadele. Prin
tre miile de studenți ai Timișoa
rei se află și un important număr 
de sportivi, unii titulari în echi
pele noastre reprezentative. CUm 
vacanța se apropia cu pași repezi 
și scopul nostru a fost de a afla 
amănunte despre modul cum și-o 
Vor petrece sportivii studenți, am 
vizitat Institutul Politehnic, unde 
interlocutor, ca totdeauna, amabil, 
ne-a fost șeful catedrei de educa
ție fizică și sport, prof. univ. dr. 
C. I, Bucur.

Si în acest an, la Politehnica 
s-au luat toate măsurile ' pentru ca 
studenților sportivi să li se ofere 
o vacanță plăcută, în care odihna 
să fie îmbinată în mod armonios 
cu sportul. In această ordine de 
idei s-au organizat două categorii 
de tabere, în cadrul clubului Po
litehnica, pentru sportivii de per
formantă și prin U.A.S.C.R., pen

tru ceilalți studenți și studente e 
vidențiați în activitatea sportivă de 
masă și obștească.

„Performerii" se vor găsi la Bă
ile Herculane pînă la 3 ianuarie 
1974. După cum sîntem informați, 
se va organiza pentru ei un „Re 
velion al sportivilor", care va ofe
ri participanților momente de ne
uitat.

Pe Valea Cernei se vor afla a- 
tleții, canotorii, fotbaliștii (o par
te), scrimerii, alpiniștii ș.a. Ca
drele didactice și antrenorii ce-i 
însoțesc au stabilit ca in perioada 
respectivă, accentul în pregătire să 
fie axat pe forță și rezistență.

Studenții și- studentele, cuprinși 
in cel de al doilea gen de tabere 
de odihnă, își vor petrece o minu
nată vacanță în stațiunile și ca
banele de la Muntele Mic, Pîrîul 
Rece, Semenic, Predeal ș.a. Au a- 
vut prioritate cei mai merituoși 
organizatori sportivi, din fiecare 
facultate a Politehnicii din Timi
șoara.

Sintem convinși că la reîncepe
rea cursurilor, atît studenții spor
tivi, cit și ceilalți vor putea mun
ci mai bine și mai mult.

I. PAUL

ABSENTA TRADIȚIEI IN SPORT
NU POATE JUSTIFICA LIPSURILE
IN MUNCA ACTIVIȘTILOR SPORTIVI

(Urmare din pag. 1)

Sănătatea ți Voința din Zalău, cele 
din Sălățig, Dobrin etc.). Prea pu
ține concursuri de tir, de orientare 
turistică (cu toate că relieful con
stituie o permanentă invitație La 
drumeție), de atletism — sub forma 
crosurilor. „Festivalurile sportive do 
masă" au și ele o programare spo
radică, după cum inițierea in nata- 
ție este neglijată : din 17 localități 
doar 3 au reușit să îndeplinească a- 
cest deziderat social. în sportul fe
minin, „Cupa Sălăjanca" și „Crosul 
fetelor" reprezintă doar acțiuni izo
late. Angajamentul de a înființa 
cercuri de gimnastică de întreținere 
a rămas doar pe hîrtie.

Sînt slăbiciuni care reflectă acti
vitatea necorespunzătoare a consi
liilor asociațiilor sportive. Acestea 
nu analizează cu profunzime, cu 
simț de răspundere neajunsurile ce

EDUCAȚIA SPORTIVILOR
Neajunsuri se fac simțite și în 

privința modului cum se desfășoară 
munca de educație cu sportivii. Pe 
terenurile sportive din județ conti
nuă să se semnaleze fenomene ne
gative — injurii și bruscări între 
jucători, lipsă de respect față de 
adversari, arbitri și publicul spec
tator. La aceasta se asociază o anu- 
->.dită atitudine de indiferență față 
de buna păstrare și întreținere a 
bazelor sportive. Un exemplu îl o- 
feră Simleul Silvaniei, unde pista 
de atletism a fost folosită drept 
zonă de verificare a îndemînării 
posesorilor de autoturisme ! ?

Slaba muncă de educație cu spor
tivii, atitudinea necorespunzătoare 
față de bunurile mișcării sportive 
din județ sînt o consecință și a sti
lului de muncă al activiștilor spor
tivi, pornind chiar de la membrii 
Biroului executiv C.J.E.F.S. Sălaj, 
care nu acționează cu suficient simț 
de răspundere, cu exigența care se 
cere. în materie de exigență se fa-

se ivesc, nu fac eforturi pentru a 
le elimina, nu militează permanent 
pentru propășirea acestor nuclee ale 
mișcării sportive de la sate din 
școli, întreprinderi și instituții.

In sprijinul bunei desfășurări a 
activității sportive, aportul cadrelor 
didactice, al profesorilor de speciali
tate este încă modest, neconvingă
tor, deoarece mai există dascăli tri
butari unui stil empiric de mun
că, fără orizont, fără perspectivă. 
La perpetuarea unei asemenea stări 
de fapt contribuie și mentalitatea 
unor directori de școli care nu ur
măresc felul cum profesorii se a- 
chită de obligațiile lor, sint mulțu
miți cu atitudinea formală, cu pla
titudinea unor cadre didactice de 
specialitate. De aici, prin prisma 
acestei optici depășite, rezultă și rit
mul lent în care se realizează in
struirea unor cadre didactice neca
lificate care predau educația fizică.

OBLIGAȚIE NEGLIJATA I
CO prea puțin pentru Îndrumarea 
consiliilor asociațiilor sportive (exis
tă așezări controlate la 1—2 ani *— 
Zalha, Poiana Blenchii, Lozna, Plo- 
pi.ș), pentru sporirea numărului de 
instructori sportivi, pentru perfec
ționarea muncii acestora.

★
Recomandările date cu prilejul 

adunării la care ne referim, au 
pus acut în fața activiștilor sportivi, 
și organizațiilor cu atribuțiuni 
în domeniul activității de educație 
fizică și sport, necesitatea îndepli
nirii integrale a sarcinilor izvo- 
rîte din Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R.. In această privință, organele 
și organizațiile de partid vor fi mai 
aproape de fenomenul sportiv, ana- 
lizînd periodic felul cum se în
deplinesc sarcinile și stabilind mă
suri concrete pentru eliminarea lip
surilor.

AU început întrecerile de tenis
DOTATE CU „CUPA 30 DECEMBRIE"

In sala „23 August" din Capita
lă au început întrecerile de tenis 
dotate cu „Cupa 30 Decembrie". 
Este prima competiție pe teren a- 
coperit a sezonului.

Pe tabloul concursului masculin 
sînt înscriși 37 tenismani, favoriți 
fiind Viorel Marcu, Dumitru Hă-

rădău, Ion Sântei, Sever Mureșan. 
Viorel Sotiriu și Liviu Russu. La 
întrecerea feminină iau parte, 
printre alte jucătoare, Mariana Si- 
mionescu, Florența Mihai, Maria
na Hadgiu.

Partidele se dispută zilnic (pî
nă duminică) de la ora 9 la 22.

ÎNTRECERILE EDIȚIEI
(Urmare din pag. 1)

s-au întrecut la șah. tenis de masă, 
săniuș și patinaj în cadrul primelor 
etape ale „Cupei Tineretului". Cei 
mai asidui frecventatori ai patinoa
relor naturale din Parcul Bălcescu 
și din grădina publică au fost elevii 
de la școlile generale nr. 1, 3, 4 și 
10 din Focșani. Tinerii de la Lucea
fărul, Constructorul, C.S. Unirea Ș> 
elevii de la liceele teoretice au do
minat tenisul de masă.

Viorel MANOLIU — coresp.

TÎRGOVIȘTE. Duminică. în mai 
multe localități ale județului Dîm
bovița vremea a fost favorabilă or
ganizării de întreceri la schi, pa
tinaj și săniuțe. Pe dealul Patroa
na din Pucioasa, peste 800 de tineri 
elevi și muncitori au fost prezenți 
la un concurs de săniuțe. în timp 
ce la clubul textiliștilor au avut loc 
întreceri de tenis de masă.

La Moreni și Fieni mulți con- 
curenți au fost prezenți la startul 
competițiilor de tenis de masă și 
schi.

AU FOST DESEMNAȚI CÎȘTIGĂTORII 
ETAPEI PE ȘCOALA

Duminică dimineață, Liceul 
„George Călinescu" din Capitală, în 
cadrul căruia funcționează și Școa
la generală nr. 148, a cunoscut o 
vie animație. Aflați în vacanță, 
elevii școlilor generale 143, 141 și 
122 și al liceului ,,Gheorghe Lazăr" 
au ținut să ia parte, în număr ma
re, la etapa a il-a a „Cupei tinere
tului", la tenis de masă.

Am asistat la partide deosebit de 
atractive. în care micii participant! 
și-au etalat toate cunoștințele în 
jocul cu mingea de celuloid. în

trecerile s-au desfășurat pe catego
rii de vîrstă, mai precis pe clase.

Iată și cîștigătorii acestei etape : 
FETE (clasa V—VI): 1. Florentina 
Bagolea (Școala gen. nr. 148); BĂ
IEȚI (clasa V—VI): 1. Dumitru 
Popa (Școala gen. nr. 148); BĂIEȚI 
(clasa VII-VIII): 1. Gabriel Iones- 
cu (Școala gen, nr. 122); FETE 
(clasa IX—X): 1. Nicoleta Atana- 
siu (Școala gen. nr. 141), BĂIEȚI 
(clasa IX—X): 1. Cristian Fețeanu 
(Școala gen. nr. 141).

Pavel PEANA

'**’**'

O SIMPLA TRAGERE DE TIMP?
DIALOG DE VACANȚĂ CU ANTRENORUL FEDERAL CORNEL DRĂGUȘIN

„TINERETUL ARE REZERVE SUPERIOARE 
CELOR RELEVATE ÎN ULTIMUL AN! li

...La fetiterație nu 
forul de specialitate 
tens și în aceste zile 
fotbalistică. Analize, bilanțuri, pre
gătiri... Unul din cei prinși in a- 
cest flux este și antrenorul federal. 
Cornel Drăgușin, cel care răspunde 
de sectorul tineret.

— Se vorbește muit în ultima 
vreme despre tineret...

— Ceea ce e îmbucurător I Dacă 
vrem să privim înainte, trebuie să 
pornim de la juniori și tineret. Și 
nu atît prin prisma rezultatelor ime
diate, cit mai ales prin contribuția 
substanțială adusă de „noul val” in 
circuitul valoric al fotbalului nos
tru de performanță.

— Și din acest punct de vedere, 
dv. sînteți mulțumit '!...

— Și na și nu 1 Da, pentru că în 
ultimul an din reprezentativele de 
tineret au fost chemați in lotul na
țional lărgit un număr considera
bil de tineri. Mă gîndesc Ia Sameș, 
Beldeanu, Troi, Boldni, Tănăsescu, 
Iordache, Aelenei, V. Mureșan. Da, 
pentru că în prima divizie au apă
rut cițiva jucători noi, foarte tineri 
și foarte dotați, în ultimul sezon, 
remarcindu-se mai ales Rîșniță și 
Bălăci. Am spus, însă, că sînt și 
nemulțumit. Pentru că, din cei 
care au bătut la porțile primei re
prezentative, prea puțini le-au 
deschis cu adevărat. Și pentru că 
noul val poate și trebuie să ofere 
mai multe valori.

— De ce credeți 
au bătut la porțile 
Troi și, oarecum, 
pînă la urmă să fie titulari ?

— Cred că noțiunea de superfi
cialitate le explică pe toate. Ar fi 
poate o excepție, poate, am spus. 
Boloni, care intrînd la Facultatea 
de medicină a sacrificat, conștient, 
un sezon, fotbalul, pentru a porni 
puternic în cursa spre diploma de 
medic.

— Practic, ați răspuns de două 
reprezentative, „under 21“ și „un
der 23’’ — chiar dacă ele au un 
numitor comun. Dacă ar fi să le 
comparați ?....

— E greu de făcut o comparație. 
„Under 21“ a ocupat un merituos 
loc III Ia Turneul internațional de 
Ia Viareggio. „Under 23“ a ratat 
cîștigarea grupei preliminare a cam
pionatului european de tineret, da
torită superficialității în abordarea 
jocului decisiv cu reprezentativa 
similară a R.D.G., la Pitești, unde 
a pierdut, după ce a condus. Și, to
tuși, Iotul pînă în 23 de ani a fost 
mai bun valoric. Un lucru este însă 
cert : ambele reprezentative au re
zerve mult mal mari decît cele re
levate în ultimul an !

— Personal, ce credeți despre 
campionatul de tineret-rezerve ?

— Deși contrazic unele opinii, eu

e vacanta, l-a 
se lucrează în

de vacanță

că din cei care 
naționalei, doar 
Sameș au reușit

consider acest campionat, in actua
la formulă, drept o necesitate. Pen
tru că el are acum o limită de vîrstă 
— zece jucători pînă in 20 de ani. 
dintre care trei juniori — care-1 
face practic numai un campionat de 
tineret, nu și de rezerve. Cred. în
să, că i se cuvine infinit mai mul
tă atenție, seriozitate și încredere 
peste tot. De aici trebuie să ple-

Pentru astăzi, cu permisiunea dumneavoastră, o mică discu
ție de sezon.

Se spune deseori că una din cauzele care frînează propulsarea 
fotbalului nostru spre zone superioare este lipsa de responsabilitate 
(acumulată) a jucătorilor, determinată de faptul că, treptat, fot
baliștii noștri au fost scutiți de tot mai multe obligații elementare. 
Unu! dintre antrenorii din prima divizie, adversar constant al pre
gătirii în comun premergătoare jocului, prezenta o sugestivă sche
mă de scădere a responsabilității, prin următorul exemplu din 
viață : „în momentul în care jucătorul vine la pregătirea comună, 
oricît de scurtă ar fi aceasta, el încetează să mai răspundă de tot 
ceea ce se întîmpiă pînă în minutul 90 al jocului. în primul rînd, 
el știe că poate să se prezinte într-o condiție fizică nu tocmai bună, 
ca urmare a „programului” vesel al ultimelor 2—3 zile, convins 
fiind că va „recupera" destul de bine, în atmosfera de liniște a 
stagiului împreună. în tegătură cu asta, jucătorul se bucură în si
nea lui de faptul că intră intr-un menajament total, sub condu
cerea antrenorului, căruia îi revine automat răspunderea pentru 
tot ceea ce se întîmpiă de acum încolo. în acest fel, antrenorul ră- 
mîne singurul răspunzător de programul zilei, de modalitatea an
trenamentului, de alegerea mijlocului de divertisment, de ora 
sculării, de ora culcării, de calitatea mesei etc., etc. .

Antrenorul în cauză continua : „Un jucător care ar veni la 
jocul de duminică (disputat acasă) cu numai trei sau patrii ore 
înainte de meci, așa cum au procedat Covaci la Ajax și InVermzzi 
la Internazionale în anul cîștigării campionatului, ar fi răspunzător 
de calitatea jocului său, pentru că o evoluție mai slabă ar putea 
fi oricînd pusă în legătură cu felul cum și-a petrecut cele doua 
zile (și nopți) premergătoare jocului".

Trebuie să recunoaștem că logica antrenorului este impecabilă. 
Bineînțeles că există mulți alți tehnicieni care nu par dispuși să 
inoveze în această direcție, speriați la gîndul efectelor negative 
(posibile) în prima perioadă, fără să se gîndească la mutațiile 
pozitive care s-ar petrece în timp.

în tabăra jucătorilor, dezbaterea pare să favorizeze punctul de 
vedere al tehnicienilor dispuși să încerce această metodă de mă
rire a responsabilității. Dar jucătorii trebuie să demonstreze, 
încă de pe acum, că o asemenea soluție nu reprezintă doar o 
himeră.

...Ne aflăm cu puține zile înainte de startul pregătirilor. Un 
prim răspuns al jucătorilor ar trebui să fie „forma fizică" în care 
se prezintă după vacanță. Se știe, în general, că foarte mulți din
tre viitorii adversari ai iul... Pele nu par îngrijorați de faptul că 
primul control medical îl găsește cu un plus de greutate consi
derabil. pentru elftninarea căruia se depun eforturi speciale toc
mai în cadrul pregătirii dirijate, sub conducerea antrenorului 
responsabil.

Pentru a nu lungi vorba, un prim test al responsabilității po
sibile a jucătorilor trebuie să-l constituie argumentul obiectiv al 
controlului medical în prima zi de după vacanță. Dacă acest ar
gument va rămîne subțire, atunci dorința jucătorilor de a deveni 
cu adevărat responsabili poate fi considerată o simplă „tragere de 
timp”.

(C.S.U. Galați), 
Stana (Chimia 
cliu (Progresul 
(Șoimii Sibiu), 
iVIareni), Victor 
Gungiu și Roșu (Dinamo Slatina), 
frații Bathori și Libra (Olimpia Sa- 
tu Mare) etc. Și nu am reușit să-i 
cuprindem încă pc toți în acest 
circuit valoric, sînt convins că există 
multe alte elemente talentate pe 
care cu sprijinul antrenorilor Paul 
Popescu, Vasile Copil, Gh. Nuțescu 
și Gh. Staicu și al celorlalți din 
Divizia B. sperăm să-i lansăm în 
’74.

— Apropo de 
Cum se prezintă 
tițional ?

— Pentru iotul 
ticiparea la turneul de la Viareggio, 
întîlniri tur-retur, perfectate cu 
Polonia,. Ungaria, Cehoslovacia. 
„Under 23“ și-a anulat turneul de 
iarnă din Africa pentru ca jucătorii 
să se pregătească la echipele de 
club. Are o intîlnlre perfectată (în 
martie cu Polonia), ducem și alte 
tratative. Dar, în primul rînd, îl 
așteaptă Balcaniada de tineret din 
iunie, în țara noastră. Cit despre 
selecționata Diviziei B, ea are per
fectate două întîlniri cu Iugoslavia 
și Turcia, și are o invitație de la 
selecționata de amatori a Franței. 
Dincolo de calendar, însă. în ’74 
așteptăm marele salt calitativ !

Gojgaru. Pintilie și 
Rm. Vîlcaa), Bata- 
București), Gabel 
Petrescu (Flacăra 
Petre (Autobuzul),

Mircea M. IONESCU

anul care vine ‘ 
calendarul compe-

de 21 de ani par-

v

loan CHIRILA

Un cavaler al fluierului, Emil Vlaiculescu, s-a retras din arenă

ARBITRUL ESTE UN ALERGĂTOR
a& dinamizăm 

nevaiorificai
răm cred dacă vrem 
acest rezervor încă 
ca lumea.

— Ați răspuns și de Divizia B...
— Se pot spune foarte multe și 

despre acest eșalon secund. In ulti
mul sezon, baza sa a crescut, dar 
saltul calitativ nu s-a realizat, di
vizia secundă prezentîndu-se, în ge- 
ral, sub nivelul cerințelor. Elemen
tul nou și pozitiv din acest sector 
îl reprezintă calendarul internațio
nal al selecționatei diviziei secunde 
care permite ridicarea experienței 
și intrarea jucătorilor respectivi în 
circuitul internațional. Va fi un 
cîștig care se va observa, mal ales, 
în momentul promovării fotbaliștilor 
respectivi în prima divizie, și asta 
ne-a interesat, în primul rînd, pen
tru că toți cei selecționați sînt ju
cători pînă în 23 de ani, elemente 
de perspectivă. Notați numele Iui 
Nedelcu (Gloria Buzău), Beztnan

NISTRU CHISINĂU - ÎNVINGĂTOARE
IN TURNEUL INTERNATIONAL
DE MINIFOTBAL - IAȘI 1973

telefon). Doar cî-IAȘI, 25 (prin
teva minute au trecut, la ora cînd 
transmitem aceste rînduri, de la 
ultimul fluier de arbitru în aceas
tă reușită care a fost turneul in
ternațional de minifotbal, de la 
Iași, aflat la ediția sa inaugurală. 
Este greu de descris entuziasmul 
care a domnit în frumoasa sală 
a sporturilor din localitate, ardoa
rea cu 
pentru

Ziua 
Prima 
LOR-IAȘI 
BAL BUCUREȘTI, a avut o des
fășurare ceva mai calmă, 
dele nu au cîștigat decît 
seriilor de penalty-uri / 
(1—0, 1—1).

De-a dreptul electrizant 
bun nivel a fost meciul pentru 
desemnarea ocupantei locului III. 
în care s-au întîlnit echipa cu 
cel mai omogen lot, POLITEHNI
CA, și PESCĂRUȘUL CONSTAN
ȚA, una din „favoritele" hîrtiei.

Ieșenii atacă în valuri, dar ta
lentatul portar V. Gheorghe pare 
de neînvins. Contraatacurile oas
peților și micile neatenții ale ele
vilor lui K. Gross în fazele de a-

care s-a jucat, dragostea 
fotbal.
a treia a fost și ultima 
partidă, CASA PIONIERI- 

LICEUL DE FOT-

dar gaz- 
în urma
cu fi—4

și de un

părare fac ca 
să conducă cu

Repriza secundă a însemnat a- 
celași asediu al localnicilor. însă 
bara se opune. Se ratează și o 
lovitura de pedeapsă, Constănțenii 
mai înscriu de două ori, gazdele 
tot de două ori, iar Mihalcea ega
lează în ultimele momente ale par
tidei (4—4) și „Poli" reușește un 
număr mai mare de goluri, la pe- 
nalty-uri. Scor final : 9—7.

în sfîrșit, au intrat în teren fi
nalistele, „U” CLUJ și ȘCOALA RE
PUBLICANA DE FOTBAL NIS
TRU (CHTȘINAU). Prima repriză 
(0—0), a fost foarte echilibrată, 
după care lupta devine pasionan
tă. frumosul trofeu fiind disputat 
cu toată ambiția si revenind. în fi
nal, formației ȘCOALA REPUBLI
CANĂ DE FOTBAL NISTRU (CHI- 
ȘINĂU) ' 
gplurîle 
luță (2). 
van.

Calda
a încheiat prima ediție a turneului 
internațional de minifotbal — Iași 
1973.

ia pauză Pescărușul 
2—1.

învingătoare cu 3—2 prin 
înscrise de Marozev, Vo- 
respectiv Alba și Moldo-

festivitate de premiere

Geo RAEȚCHI

DE CURSĂ LUNGĂ, ÎN SLUJBA
A.

SPIRITULUI
Un nou reprezentant al unei gene

rații de elită a „cavalerilor fluie
rului" din țara noastră, dr. Emil 
Vlaiculescu, și-a luat rămas bun, 
de aurind, de la activitatea oficia
lă. Cu demnitate și modestie. Cu 
aceeași impresionantă simplitate și 
discreție care-i caracterizează cele 
aproape patru decenii, ca spor
tiv și arbitru, în slujba fotbalului 
de performanță.

A părăsit gazonul micilor sau ma
rilor bucurii și decepții, terenul de 
competiție, spre care și-a purtat 
pașii, duminică de duminică, cu 
valiza în mină, asemenea unui că
lător neobosit căruia-i stă întot
deauna bine cu drumul. A rămas, 
însă, statornic în pasiunea sa pen
tru fotbal, primind cu entuziasm 
să lucreze mai departe, ca activist 
obștesc, în fruntea colegiului jude
țean Prahova și ca membru al fo
rului central al arbitrilor. Și aceas
ta, cu toate obligațiile profe
sionale, ca medic și conducător al 
policlinicii de pe lingă Spitalul de 
urgență din Ploiești. Pentru că — 
după cum mărturisește — sportul 
a fost și este o parte din ființa 
sa, ceva față de care fidelitatea

CURS DE INSTRUCTORI
Zilele trecute s-a încheiat la Bra

șov cursul de instructori de fotbal, 
care a funcționat timp de un an.

Cursul a fost organizat de Cole
giul de antrenori al județului Bra
șov și s-a desfășurat pe baza unei 
tematici bogate, însușite . temeinic 
de cei 20 de absolvenți. Comisia de 
examinare, formată din antrenorii 
N. Proca, Gh. Mateescu și prof. 
I. Vulcăneanu, a dovedit exigență 
în acordarea calificativelor. Prin
tre cei care au absolvit acest curs 
se află și jucători activi, ca Ivă- 
nescti, Bișniță Borcău (toți de la 
Tractorul). Vîntu (l.C.l.M.) și Ma
rinescu (Torpedo).

C. GRUIA — coresp. județean.

DE ECHITATE
ca o expresie a recu-se impune 

noștinței.
Ce a 
Emil

întrebat, cu prilejul unei dis- 
recente.
Ceea ce a însemnat sportul, 

in general: Adică o condiție, aș zi
ce optimă, de satisfacere a nece
sității și a plăcerii pentru mișca
rea în aer liber. Am activat, chiar 
și ca jucător de performanță, nu
mai din pasiune și am făcut ace
lași lucru, după aceea ca arbitru. 
Legătura cu stadionul, cu gazonul 
și pe acest temei, posibilitatea con
cretă de manifestare a personali
tății în sfera intimă a competiției, 
au constituit pentru mine compo
nente ale unui mod de viață, din
colo de obișnuitele sarcini 
viciu.

— S-ar 
arbitrajul 
numai la 
fluierului 
sursă de 
ordin moral ?

— Da. Fiindcă fiecare meci, in
diferent de nivelul său competi- 
țional, mi-a oferit, întotdeauna, sen
timentul unei adevărate bucurii.

— Chiar și atunci cînd, uneori, 
aprecierile în ce privește condu
cerea unei partide n-au fost, să 
zicem, dintre cele mai măgulitoa
re ?

_— N-am fost niciodată un aler
gător după stele, note sau califi
cative. La drept vorbind, nici nu 
m-a preocupat atît ce se va spu
ne mai tîrziu, cu sau fără subiec
tivitate, despre valoarea parțială 
sau globală a unor decizii, ci ide- 
ea de dreptate și de încadrare a în
trecerii în spiritul regulamentului. 
A fi arbitru, trebuie să o știe ori-

torul 
l-am 
cuții

însemnat pentru doc- 
Vlaiculescu arbitrajul,

de ser-
este deloc ușor. Pentru 
acestuia i se pretinde, 
decît înțeleptului Solo-

DE IARNA
ALTE VEȘTI

SUCEAVA. Slmbâtă și duminică
au avut loc în localitate numeroase în
treceri din cadrul „Cupei tineretului" la 
șah și tenis de masă, precum și la schi 
și patinaj. Rezultate buhe s-au înregistrat 
la Liceul economic, Școala generală hr. 
3. Liceul Petru Rareș și Liceul de con
strucții de mașini. Numeroși tineri au 

• participat La concursul de schi de la 
Brodina în care s-au disputat probe al
pine. Cursele, deosebit de interesante, au 
fost cîștigate de V. Sbera, V. Burciu și 
D. Gheorghe.

M. ANDRICI — coresp.
BRAȘOV. La ora actuală, în ora

șul de la poalele Tîmpei funcționează G 
patinoare naturale, bine utilate. Ele au 
fost amenajate la Olimpia (cu 3 piste), 
Dinamo, Tractorul, Voința și școlile ge
nerale 5 și 19. în aceste zile de vacanță 
patinoarele sînt luate cu asalt de un 
număr impresionant de tineri și tinere 
dornici de a se avînta pe luciul gheții. 
în scurtă vreme slnt prevăzute să fie 
amenajate încă 7—8 asemenea „oaze" ale 
sportului șl sănătății. Pe baza unei mi
nuțioase planificări, în vacanța de iarnă 
a elevilor se vor disputa pe toate pati
noarele întreceri in cadrul „Cupei ti
neretului".

C. GRUIA — coresp.
BOTOȘANI. In oraș, ca șl ta multe 

localități ale județului (Dorohoi, Vlâdanl, 
Ungureni, Nlcolae BâlceScu, Vtrful 
Ctrnpulul ș.a.) au fost organizate Între
ceri la tenis de masă, șah șl patinaj. La 
Botoșani s-a inaugurat, pentru perioada 
vacanțet, „Clubul elevilor'’. Deschiderea 
a fost făcută prin competiții de patinaj 
și tenis de masă. La Întreceri au fost 
prezenți peste 600 de elevi și eleve din 
licee șl școli generale.

O. HOIU — coresp.

LOTO PRONOSPORT
în toate agențiile Loto-Prono- 

sport se găsesc de vînzare bilete 
pentru tragerile extraordinare, Lo
to a Revelionului din 1 Ianuarie 
și Pronoexpres a Noului An din 
6 ianuarie 1974. Aceste trageri o-

feră mari avantaje participanților 
Amănunte găsiți în prospectele e- 
xistente în 
Pronosport.
din vreme !

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 23 DECEMBRIE 1973 :

Categoria I: (13 rezultate) =« 1,20 variante 
a 70.825 lei: Categoria II: (12 rezultate) » 
11,05 variante a 9.230 lei j Categoria III: (11 
rezultate) = 159, 45 variante a 859 lei.

Premiul de 70.825 lei de la categoria I a 
fost obținut de AVRIGEANU RADU, din Con
stanța.

toate agențiile Lbto-
Procurați-vă biletele

• Tragerea Prono
expres de astăzi va fi 
televizată în direct 
din studioul de Tele
viziune cu începere de 
la ora 18.05.

• Mîine este ULTI
MA ZI în care vă mai 
puteți procura biletele 
pentru tragerea 
de vineri 28 dec.

Loto 
1973.

1974• Și în anul 
continuă atribuirea de 
autoturisme la toate 
tragerile și concursu
rile obișnuite Prono
expres, Loto și Prono
sport. In luna ianua
rie 1974, participânții 
cîștigători vor putea 
opta pentru un auto
turism DACIA 1300 și 
eventuala diferență în 
numerar.

Rubrică redactată dr. :
LOTO PRONOSPORT

putea deduce de
— dacă e să ne 
activitatea de cavaler al
— a fost o veritabilă 

satisfacții personale, de

aici că 
referim

cine, nu 
că numai 
mai mult 
mon, să aleagă, în fracțiuni de se
cundă, soluțiile cele mai bune.

...Aici dialogul cu Emil Vlaicu- 
lescu-arbitrul s-a frint. Cu mult 
înainte ca „ordinea de zi" a dis
cuției noastre să se fi epuizat. Cî
teva minute mai tîrziu, Emil Vlai- 
culescu-medicul era chemat de ur
gență la căpătîiul unui bolnav. S-a 
scuzat și s-a strecurat în grabă pe 
ușă, promițînd că va mai reveni. 
Dar cum 
crezut la 
misiunea

Intr-un , . .
lescu a apărut însă, în pragul ca
binetului său. Avea fața luminată 
de un zlmbet ce exprima o nedi
simulată mulțumire ;

— Bolnavul meu se simte ceva 
mal bine, a zis. Hai să mai dis
cutăm puțin acum despre fotbal 
și despre arbitraj.

Si am plecat împreună spre oraș.
Mihai IONESCU

trecuseră ore in șir, am 
un moment dat că pro- 
nu se va mai realiza.
tîrziu, dr. Emil Vlaicu-

DE LA COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR
In vederea reluării pregătirilor 

pentru returul campionatului, Colegiul 
recomandă 

fotbal să ia 
asigurarea 

de desfășu

central al antrenorilor 
cluburilor și secțiilor de 
toate măsurile 
celor mai bune 
rare.

în acest sens
def e ca :

— locurile de
cu grijă, eie urmind să întrunească 
toate condițiile necesare (săli, te
renuri, dușuri, saune etc.) ;

— la fixarea locurilor de desfă
șurare a pregătirilor este recoman
dabil să se aleagă stațiunile rnai 
puțin aglomerate ;

— secțiile și echipele respective să 
fie dotate cu toate cele necesare pro
cesului de instruire și educație ;

pentru 
condiții

trebuie avut în ve-

pregătire să fie alese

— perioada pregătirilor trebuie să 
fie precedată, în zilele de 3 și 4 ia
nuarie, de un riguros control medical;

— jucătorii susceptibili de selec
ționare trebuie să fie îndrumați cu 
o atenție specială, intr-un program 
individual de antrenament In 
să primeze 
tate față de 
românesc și 
de antrenori 
decembrie.

Totodată se atrage atenția 
cătorilor de cluburi și secții 
pecte data de începere a pregătirilor, 
fixată pentru 5 ianuarie, de Biroul 
federal, în ședința de la începutul 
acestei luni.

care 
marea lor responsabili- 
reprezentarea fotbalului 
recomandările 
la consfătuirea

primite 
din 19

NUMĂRUL 396 AL REVISTEI 110HQQB

condu
să res-

din cuprinsul căreia vă recomandăm:
fotbalului european In anul care 
se încheie

■ Două pagini de umor, cari
caturi, răvașe și... Plugușorul fot
baliștilor I

■ Amănunte asupro anchetei 
internaționale pentru atribuirea tro
feului „Balon d'Or" al revistei 
(.France-Footbair

■ Un reportaj despre preocupă
rile antrenorului Mladenov privind 
pregătirile Bulgariei pentru turne
ul final al C.M.

■ Rubricile obișnuite : Sublinieri, 
Dialog cu cititorii, Din fotbalul In
ternațional, Campionatele notionale 
în Europa.

■ Alte amănunte asupra anche
tei noastre pentru desemnarea ce
lor mai buni fotbaliști români al 
anului (votul antrenorilor, votul zia
riștilor, detalii asupra clasamen
telor pe criterii)

■ La „Interviul săptă 
Dumitru, laureatul „Trai 
bal ’73"

lminil*, ten 
„Trofeului Fot-

■ Declarații, microîntervluri în 
lumea fotbalului, tn pragul Anului 
Nou (jucători, antrenori, suporter!)

■ Tabelul rezultatelor Internațio
nale olt echipelor românești In 1973

■ O amplă retrospectivă asupra



MECIUL DE NATAȚIE
S. U. A. - R. D. G,

anul viitor, la Concorde (California)

NEW YORK, 25 (Agerpres). — 
Anul viitor, după desfășurarea cam
pionatelor europene de natatie de la 
Viena, selecționata R.D. Germane 
alcătuită din 36 de sportivi și spor
tive va pleca la Concorde (Califor
nia) pentru a întîlni în meci revan
șă echipa S-U-A- Prima întîlnire 
disputată între echipele de natație 
ale celor două țări a avut loc la 
Leipzig în anul 1971 și s-a încheiat 
cu victoria sportivilor americani 
(221—123 puncte). întîlnirea SU-A. 
— R.D. Germană este așteptată cu 
viu interes datorită faptului că în 
ultimul timp înotătorii din R.D. 
Germană au făcut mari progrese, 
numărîndu-se printre principalii 
protagoniști ai campionatelor mon
diale- de la Belgrad.

*
In cursul unei reuniuni de natație des

fășurate la Berlin (bazin în lungime de 
50 m). cunoscuta înotătoare Komelia En
der (R.D. Germană), consacrată sporti
va nr. 1 a anului de mal multe jurii in
ternaționale, ș-a dovedit in formă, cu 
toate. că nu ne aflăm în plin sezon com
petitions!. Ender a cîștigat probele de 
100 rri spate (1:07.74), 400 m liber (4:31,26) 
șl 200' m' flatare (2:22.42). Proba de 200 
nj. lijjpr, a fost .cîștigată de A. Elfe. cro
nometrată.; în 2:07,78. Komelia Ender s-a 
clasat pe locul doi, cu 2:07,89).

FIȘIER:

GALIMA ȘUGUROVA (U.R.S.S.)
S-a născut la 7 noiembrie 1953; are 

1,59 m înălțime, 46 kg. Este studentă 
în anul I la Institutul pedagogic din 
Omsk, Facultatea de istorie. Face 
gimnastică la vîrsta de 9 ani, în
deplinind norma de maestră la vîrsta 
de... 12 ani. Este o sportivă curajoa
să. ambițioasă, manifestînd o deose
bită agilitate și plasticitate în miș
care, în toate probele gimnasticii mo
deme. Antrenoarea sa, Galina Go
renkova, îi prevede un mare viitor, 
bizuindu-se pe puterea de muncă ex
traordinară, pe dăruirea și pasiunea 
cu care Galima Șugurova se antre
nează și-și perfecționează, zi de zi, 
măiestria sportivă.

Dacă acum patru ani, la Vama, 
Galima apărea pe scena mondială ca 
o surpriză și o speranță, iat-o astăzi 
o certitudine, o vedetă de prim rang. 
Succeselor obținute la Campionatele 
mondiale din Bulgaria — două titluri 
la exercițiul cu coardă șl la exerci
țiul cu minge, locul III la exercițiu1 
fără, obiect și locul II la individual 
compus — li s-au adăugat, în anii 
din urmă, alte performanțe de răsti- 
Met. astfel' că Galima Șugurova se 
afla printre favoritele Mondialelor de 
la Rotterdam, desfășurate recent. 
Gimnasta sovietică a confirmat cu 
brio înalta ei clasă, cîștigînd de o 
manieră impresionantă duelul cu nu 
mai puțin reputatele maestre bulgare 
Maria Ghigova, Neșka Robeva, Kra- 
simira Filipova. Galima Șugurova de
vine, pentru prima oară, campioană 
mondială absolută (la egalitate cu 
Maria Ghigova) și cîștigă nu mai pu
țin de trei medalii de aur în finala 
pe aparate. Mai ales la exercițiul cu 
minge, gimnasta sovietică a prezentat 
un program deosebit tie valoros, atît 
în concursul general, cît și în finala 
pe aparate, obținînd cea mai ridicată 
medie din concurs — 19,70 !

După pasionanta întrecere a „juniorilor mari“
!il .<• '-VV " ' -• =••• ■ . .. - '. ... .. . . J.      ■■■■ — ■—    ■■■■■   ■ ■■■  ........ .

CONSTATĂRI PE UN FUNDAMENT
DE OPTIMISM

'SCHIMBUL DE MÎINE AL SCRIMEI NOASTRE SE RIDICĂ

i LA NIVELUL EXIGENTELOR MARII PERFORMANTE
; -

!|; Ocl^tă. cil...finalele, campionatului 
republican al juniorilor mari și a
„Cupei speranțelor , sezonul com- 
petițional de scrimă din acest an 
a luat sfîrșit. Spre bucuria celor 
care au urmărit aceste pasionante 
întreceri ale juniorilor — a teh
nicienilor, mai ales — calitatea a- 
salturilor și excelenta pregătire a 
trăgătorilor reprezintă un prilej de 
real optimism, creează convingerea 
că schimbul de mîine al arestai 
sport olimpic este într-o bună mă
sură asigurat la toate probele. Este 
principala observație pe care do- 
rini s-o consemnăm. Se cuvin, evi
dent, unele aprecieri de detaliu pe 
care îft respectivele cronici, n-am 
avut posibilitatea de a le face-

ȘCOALA SĂTMÂREANĂ SE 
’ IMPUNE Șl IN FLORETA 

MASCULINĂ !

. Campionatul și „Cupa speranțe
lor" au relevat meritele școlii săt
mărene de scrimă care, iată, după 
floretă feminină, prin virtuțile ătî- 
tor trăgătoare ajunse în lotul olim
pic, acum se impune și în floreta 
masculină Sătmărenii au avut în 
Kuki (antrenori, Al. Csipler și St. 
Haukler) un trăgător care s-a de
tașat net 'de ceilalți, prin subtilități 
tehnice și o promptă gîndire tacti
că, Tn ciuda tinereții sale (sub 20 de 
ații). Kukî promite ca încă în anul 
1974 să devină titular în lotul repre- 
zentativ de seniori. Promovarea sa a- 
lă+uri de fruntașii floretei noastre 
(Tiu, Ardeleana. Nîculescu etc.) 
este absolut firească și ea ar putea 
echivala cu multe satisfacții. Ală
turi de Kuki. Satu Mare a pus în 
evidentă un al doilea floretist nu 
posibilități. Moise, aflat și. el în 
atenția specialiștilor noștri. Alte 
elemente care merită a-fi urmărite 
eu grijă 'de antrenorii lotului — 
Tomori (Oradea) și Oursaru (Plo
iești), dtmă cum considerăm că, în 
ciuda anonimatului în care sR află 
mulți a'ti tineri trăgători de la aceas
tă armă, ei vor trebui încurajați nn 
numai de cluburile sau asociațiile 
din rare fac parte ci si de federa
ție De altfel, la ședința comitetului 
federal s-a stabilit ca membrii bi- 
rou'ui federal să ră'mindă de toate 
seri::i„ a-> «crimă din țară. Va fi

ÎN AL DOILEA MECI DE TENIS DE MASĂ

R. P. CHINEZA
PEKIN, 25 (Agerpres). — Palatul 

Sporturilor din Pekin a găzduit cea 
de-a doua întîlnire dintre echipele 
de tenis de masă ale Franței și RP. 
Chineze, Formația masculină a R.P. 

(Chineze, alcătuită din Li Cen-sih, 
Șu Șao-fa și Han Sih-i a terminat 
învingătoare cu scorul de 5—0 în 
fața echipei franceze formate din 
Jacques Secretin, Patrick Birocheau 
și Jean-Denis Constant. în primul

ALFA - ROMEO CU... ALCOOL ETIUC
Tehnicienii italieni propun noi carburanți 

pentru cursele automobilistice

ROMA, 25 (Agerpres)- — Congre
sul Automobil-clubului italian, ale 
cărui lucrări s-au ținut la Mantova, 
a cerut Federației internaționale de 
specialitate să procedeze la un stu
diu aprofundat, privind posibilitățile 
de folosire a unor carburanți care 
să nu fie derivați ai petrolului. Teh
nicienii italieni propun spre folosire 
în cursele de automobile o serie de

GIMNASTICĂ MODERNĂ

Dacă avem în vedere vîrsta Galimei 
Șugurova — 20 de ani — atunci tre
buie să fim de acord cu antrenoarea 
sa, care-i prevestea elevei sale o stră
lucită carieră sportivă.

interesant de văzut cum se va re
aliza acest deziderat, cerut insistent 
mai ales de antrenorii secțiilor din 
țară...

VIORICA DRAGA, CEA MAI 
BUNĂ DINTRE FLORETISTE ?

După rezultate, după dramatica 
finală a probei feminine de flo
retă, Viorica Draga (antrenori, prof 
Cornel Pelmuș și prof- Elena Bejan) 
a avut șansa de a ajunge campi
oană anul acesta, într-un turnau 
în care nu pornea favorită. Șansa
i-a  fost favorabilă. Fiindcă Magda 
Bartoș, obosită nervos după lunga 
activitate Pe olanșă, în țară și pes
te hotare (să nu uităm aportul ei 
la cucerirea medalie, de aur la U- 
niversiada de la Moscova) n-a mai 
avut forța necesară pentru a se 
regăsi, Marcela Moldovan ni s-a 
părut mai puțin sigură pe ea, în 
comparație cu evoluția de la Cam
pionatul balcanic, pe care l-a cîș
tigat la fel ca și Maria Lazăr, care 
a avut un finiș șters. Doar jocul 
neprevăzut al situațiilor de pe plan
șă și, în ultimă instanță, concursul 
floretistei Carmen Budur care a 
stopat-o pe Moldovan la un asalt 

’ de baraj cu Draga, iminent, au .. 
propulsat-o pe reprezentanta Șco
lii sportive nr. 1 din București pe 
locul I. Să nu neglijăm faptul că 
în turneu, Draga pierduse la Mol
dovan (la 0...). Sigur, Viorica Dra
ga răm'îne una din speranțele noas
tre, o viitoare titulară certă în Iotul 
reprezentativ, poate chiar la J.O. 
Dar după valoarea REALA, tehni
cienii o vedeau campioană pe Bar
toș. Finala, dacă n-a evidențiat-o 
pe Bartoș în schimb a adus-o în 
orim nlan pe Carmen Budur, o flo- 
retistă impetuoasă, în genul 
Ane, Pascu de acum cîtiva ani, o 
sportivă care aduce în echipă și ne 
nlansă un suflu electrizant. Predi
lecția ei pentru procedee ofensive 
'doar Aurora Crișu o depășește 
deocamdată) și inteligența pe care o 
nosedă. iată calități ce-i vor netezi 
drumul către lotul reprezentativ. 
Pentru această descoperire, felici
tări neobositului nostru tehnician 
care este maestrul emerit al spor
tului Tănase Mureșanu. Acolb, la 
Viitorul, apreciatul nostru specia-

- FRANȚA 5-0 
meci, victoria revenise, surprinzător, 
cu scorul de 5—4 jucătorilor fran
cezi.

Meciul feminin s-a terminat cu 
scorul de 5—1 în favoarea gazdelor. 
Punctul echipei oaspete a fost reali
zat de Claudine Bergeret, care a în
trecut-o cu 2—1 pe Kao Ai-li.

în continuarea turneului, echipele 
Franței vor întîlni selecționatele o- 
rașului Șanhai.

înlocuitori, cum ar fi alcoolul etilic, 
alcoolul metilic sau o combinație a 
acestor două produse. Alcoolul 
etilic, extras din sfecla de 
zahăr. amidon și melasă, a 
fost utilizat de curînd în cursul 
cîtorva probă efectuate cu un au
tomobil Alfa-Romeo. „Randamentul 
mașinii a fost satisfăcător — a de
clarat inginerul Mario Chitti — și 
cred că acest produs va putea rezol
va problema carburanților necesari 
în cursele de automobile. Am efec
tuat probe cu două automobile, unul 
alimentat cu benzină obișnuită, ce
lălalt cu alcool etilic. Performanțele 
și uzura unor piese ale motorului au 
fost identice, — a conchis specialis
tul italian.

„CURSA ÎN JURUL LUMII"

TABARLY ABIA

PE LOCUL 10!
MELBOURNE, 25 (Agerpres). — 

Participanții la „Cursa în jurul lu
mii'*, competiție în care se întrec 
ambarcațiuni cu pînze din 9 țări, se 
pregătesc, la Sydney pentru a lua 
startul în cea de-a 3-a etapă ce se 
va încheia la Rio de Janeiro. In cla
samentul la timp compensat pe pri
mul loc se află yachtul mexican 
„Sayula'* urmat de „Adventure" 
(Anglia), „Klipper* și „Grand Louis" 
(Franța). Yachtul francez „Pen Duik 
VI", la bordul căruia navighează 
cunoscutul sportiv francez Eric Ta- 
barly, se află pe locul 10, avînd o 
întîrziere de 18 zile, ca urmare -a 
penalizării ce i-a fost aplicată (în 
prima etapă) pentru folosirea moto
rului în timpul traversării Oceanu
lui Atlantic.

Tînărul spadasin L. Angelescu (l.E.F.S.) n-a mai putut reedita succesul 
de la Balcaniadă. Iată-l in întrecerea juniorilor, atacind decis în asaltul cu 

Turoczi (Satu Mare).
list a clădit o „școală" de înaltă 
ținută și valoare !

UN MARE NEDREPTĂȚIT — 
LIVIU ANGELESCU'...

Este greu de spus dacă reprezen 
tantul l.E.F.S., Liviu Angelescu ar 
* cîștigat pînă la urmă finala de 
spadă a „juniorilor mari". A avut, 
hsă, toate atuurile. Neînvins, după 
bei asalturi grele (printre care și 
cri. cu Szabo, cîștigat cu 5—1 I) lui 
Angelescu i-a fost opus un adversar 
teoretic sub valoarea sa, Manta. 
Angelescu a avut un start bun și 
în acest asalt a condus la un mo
ment dat cu 4—2. Apoi ... Apoi s-a 
petrecut ceva reprobabil : de pe mar
gine, Manta a fost condus, cu voce 
tare, de fostul său antrenor de la 
Clubul sportiv școlar, prof. Ion 
Halmagyi. Avea această calitate ? 
Evident că nu, atîta timp cît la 
campionat a îndeplinit funcția de 
director de concurs ; și apoi o avea 
Și pe aceea de antrenor al federa
ției. Urmarea: Angelescu, un tră
gător extrem de sensibil, n-a mai 
avut forța psihică necesară pentru 
a lupta cu... doi adversari, cedînd 
la limită. Incidentul l-a afectat

LA SABIE — O PEPINIERA CARE CONFIRMĂ !
N-am avut nici un fel de îndoială 

<’ă reprezentantul Stelei, Cornel 
Marin (antrenor. Dumitru Mustață) 
va fi cîștigătorui probei de sabie. 
Marin a avut, însă, adversari te
nace și în primul rînd pe Ion Pop 
(antrenor, Ladislau Rohony) în 
compania căruia a făcut cel mai 
frumos asalt al finalei ! Avem și 
la această armă tineri de mare 
perspectivă, o întreagă pepinieră 
care își confirmă .calitățile, valoa
rea : Dory Mancaș (Ploiești — an
trenor Gh. Isopescu). Mihai Michi- 
re (Iași — antrenor. Nîco'ae Pwfnei). 
Ion Pantelimonescu 'București, an
trenor, prof. Cornel Pelmuș), D’’ția 
si Frunză (Brașov, antrenor, ine. 
M. Ticusan) Mustață, Dobre, Mol
dovan, Oancea ș a.

între 9 și 15 aprilie 1974, 
la Moscova

TRIUNGHIULARUL DE BOX
DINTRE SELECȚIONATELE 

ROMÂNIEI, ANGLIEI 
SI R. S. F. S. RUSE

între 9 și 15 aprilie 1974, la Mos
cova, se va disputa o mare com
petiție pugilistică. Este vorba de 
meciul triunghiular de box dintre 
selecționatele de seniori ale Româ
niei, Angliei și R.S-F.S. Ruse. întîl
nirea se anunță deosebit de intere
santă, avînd în vedere valoarea ri
dicată a boxului din țările respec
tive

EDGJ l?G8
PROIECTELE UKH
Curînd după disputarea la Rotterdam 

a campionatului mondial de gimnastică 
artistică, cotidianul „RABOTNICESKO 
DELO“ din Sofia a publicat un interviu 
cu sportiva bulgară Maria Ghigova. de 
trei ori consecutiv campioană mondială 
absolută, iată, mai jos, cîteva extrase 
din acest interviu:

— Cum apreciați ultimul campionat 
mondial ?

— Mă așteptam ca întrecerea să fie 
foarte dificilă și disputată. Și nu m-am

CUPE EUROPENE
într-un comentariu consacrat cu

pelor europene la baschet, săptă- 
mînalul vest-german „DER SPIE
GEL" din Hamburg se oprește asu
pra unor tendințe nefaste de a va
lorifica, pe calea sportului, politica 
colonialistă a unor state. Iată extra
se din acest comentariu :

„Portugalia, unul din ultimele sta
te coloniale, folosește competițiile 
europene în continuare pentru a 
masca statutul colonial al teritori
ilor de peste mări de sub domina
ția sa. De pildă, echipele din teri
toriile africane Mozambic sau An
gola sînt adesea declarate campio- 
oane ale... Portugaliei și, apoi, în
scrise în tradiționalele Cupe europe
ne, ca și cum ele ar proveni — 
după concepția guvernului de la 
Lisabona — din niște provincii por
tugheze !

Această situație a determinat, de 
pildă, echipa campioană a Belgiei, 
Racing Mechelen, să renunțe, în 
1967, să joace meciul de cupă eu
ropeană cu Sport Benfica Luanda, 
mai ales că nu-și putea permite 
nici fi nanei armente o deplasare 
pînă în... Angola. De altfel, de 
atunci, F.I.B.A. a și obligat repre
zentantele Portugaliei (oricare ar 
fi) să-și joace meciurile pe ■ con
tinent.

Acum, cămploana vest-germană 
U.S.C. Heidelberg trebuia să pri
mească, în Cupa campionilor euro- 

enorm, astfel că și în asaltul ur
mător, cu Doboș, Angelescu n-a 
reușit să se regăsească. Păcat, 
pentru munca conștiincioasă a lui 
Angelescu (recentul campion bal
canic al probei) și a antrenorului 
său, prof. Marin Ghimpușan. Fe
derația ar trebui să reglementeze 
asemenea stări de lucruri

Astfel a țîșnit în cîștigător Paul 
Szabo (antrenor, Ad. Gurat) o altă 
autentică valoare a spadei noastre 
(unul din cei mai buni trăgători 
romăni la Goteborg), dar care por
nise timid, încă neîncălzit suficient. 
Note bune pentru Dinescu și Doboș, 
cei doi trăgători ai Stelei, care vin 
vertiginos din urmă, ca și pentru 
foarte tînărul Nicolae. elevul an
trenorului Victor Teodorescu de la 
Progresul, mezinul finalei-

Cu referire la spadă, încă un 
neajuns : și în campionat și în 
„Cupa speranțelor” trăgătorii n-au 
beneficiat de avantajul cronometru- 
lui. Pur și simplu pentru că fede
rația nu dispune de un asemenea 
instrument. Nu este firesc. Foarte 
mult; spadasini au fost net deza
vantajați din acest punct de vede
re, astfel că și ierarhia valorilor stă, 
într-un fel, sub semnul întrebării ...

Este îmbucurător că sabia, care 
altădată trăia printr-o garnitură 
de 5—6 trăgători posedă acum aproa- 
pe o duzină (luîndu-î în considerare 
și pe seniori), ceea ce va elimina
— cel nuțin pînă la JO. din 1976
— tendința către senatorismul de 
drept. Juniori, mulți dintre ei. vor 
fi în măsură — încă din anuj vii
tor — să asalteze „redutele" Iotu
lui olimpic. Tar din această dispu
tă — pe care o dorim sinceră și 
'Orectă — mi va avea de cîștigat 
decît CALITATEA. Cej mai buni,

mai țalentati. dar și cei mai 
sirgivncioșl trebuie să aiungă în 
familia olimpicilor noștri pentru 
Montreal.

Tiberiu STAMA

Imagine din. meciul U.R.S.S. — Polonia, din cadrul turneului internațional 
de hochei pe gheață de la Moscova, dotat cu Premiul ziarului „Izvestia"

Telefoto : TASS-AGERPRES

MARI CAMPIOANE
*

înșelat. Eu m-am pregătit foarte serios 
și am plecat convinsă că voi cuceri din 
nou titlul mondial. Această încredere în 
reușită a constituit pentru mine o per
manentă susținere psihică și fizică. Un 
prețios sprijin moral au fost aplauzele 
publicului din sala întrecerilor. Eu tot
deauna am evoluat pentru public, care 
așteaptă să-i creez plăcere și satisfacție.

—• Ce ne puteți spune în legătură cu 
eventuala intenție de a vă despărți de 
gimnastica artistică ?

ÎN... MOZAMBIC

peni la baschet, vizita „reprezen
tantei" Portugaliei : echipa Louren- 
țo Marques din Mozambic. Gazdele 
s-au așteptat să vadă în formația 
africană jucători autohtoni, dar 
singurii baschetbaliști negri erau 
de fapt... americanii (importați) 
Strong și Johnson..."

CORESPONDENȚII NOȘTRI DE PESTE HOTARE TRANSMIT:

GRIJILE MECIULUI DE BARAJ
BELGRAD

Nu s-au stins încă ecourile jo
cului de pe stadionul Karaiskakis, 
dintre Grecia și Iugoslavia. Deși 
jocul nu s-a ridicat la un nivel 
deosebit, totuși, pentru iubitorii 
fotbalului din Iugoslavia și Spania 
— direct interesați de rezultat — 
partida a avut un caracter de-a 
dreptul dramatic. Să recapitulăm: 
în min. 17 — tabela de marcaj in
dica 2—0 pentru Iugoslavia. Dar

KOLN, .25 (Agerpres). — în cadrul 
unei conferințe de presă, secretarul 
general al F.I.F.A., Helmut Kaeser, 
a declarat că în cazul cînd federa
țiile Iugoslaviei și Spaniei nu vor 
ajUnge pînă la 4 ianuarie la un acord 
în ceea ce privește stabilirea meciului 
de baraj atunci forul internațional 

va menține data de 16 ianuarie.

în min. 44 scorul a devenit
2—2, iar Iugoslavul Bajevici a fost 
eliminat de pe teren ! Acum, spe
ranțele iugoslavilor păreau de
șarte ! în repriza a doua a urmat 
o luptă aprigă, în special după ce 
rezultatul a devenit 3—2 pentru 
oaspeți. în fine, în min. 90 (mai 
exact, la sfîrșitul lui !), Garași a 
înscris un gol nesperat.

Acum urmează să se dispute me
ciul de baraj Iugoslavia —, Spania 
Cele două delegații, duc tratative

LAUREATII9

1. JOHAN CRUYFF
Al 18-lea Balon de aur, premiu 

decernat anual de către revista 
franceză „France-Football". revine, 
pentru 1973, celebrului fotbalist o- 
landez Johan Cruyff, care intră 
astfel pentru a doua oară (prima 
oară in 1971) în posesia invidiatu
lui trofeu. Anul acesta, Jo
han Cruyff a devenit. împreu
nă cu Ajax șl sub conducerea;,lui 
Ștefan Covaci — pentru a treia 
oară consecutiv — campion al Eu
ropei. Apoi, împreună cu echipe 
națională, al cărei căpitan este 
s-a calificat pentru turneul final 
al C.M., la care Olanda n-a ma: 
participat din anul 1938. Acun 
este transferat la clubul spaniol 
C.F. Barcelona.

Cruyff s-a născut la 25 aprilie 
1947. la Amsterdam. Are 1,80 m 
înălțime și 65 kg. A jucat de pes
te 40 de ori în echipa națională.

PAEOTHHNECKO
AEA0

— Aici există o nuanță. Nu am de 
gînd să mă despart de sportul ce-I îndră
gesc și voi continua să mai concurez. 
Dar hotărîrea mea fermă este de a nu 
mai participa la viitorul campionat mon
dial.

— Dv. ați creat Începutul și baza unor 
noi elemente în gimnastica mondială. Do
riți ca și în viitor să vă consacrați efor
turile acestui sport ?

— Să rup regăturlie cu acest sport fi
rește că îmi va fi foarte dificil. Lui i-am 
consacrat 16 ani. M-am gîndit și la vii
toarea mea activitate de antrenor. Cu 
toate că am ajutat numeroase fete și 
pioniere, în mine nu simt forța și talen
tul de a deveni antrenoare. Po-ate că voi 
fi utilă în alt domeniu al sportului nos
tru. Dar totdeauna voi fi alături de gim
nastica artistică.

— Ați afirmat odată că doriți să studi- 
ați istoria artelor. Ați absolvit însă In
stitutul de cultură fizică „Gh. Dimitrov** 
din Sofia. Intenționați, totuși, să studiațl 
și istoria artelor ?

— Da! Independent de faptul că am ab
solvit institutul de cultură fizică, conti
nui să doresc foarte mult studierea isto
riei artelor. Dar indiferent de o astfel 
de evoluție a activităților mele, eu nu 
mă voi despărți de sportul meu iubit.

pentru stabilirea datei și locului de 
desfășurare. După instrucțiunile 
F.I.F.A., toate partidele din califi
cări trebuiau încheiate pînă Ia 1 
ianuarie 1974. Conform acestor in
strucțiuni, Iugoslavia a propus ca 
meciul să aibă loc la 26 decem
brie, la Atena. Spaniolii au res
pins propunerea, motivînd că se

LEVSKI SPARTAK LA PRIMA iNFRiNGERE
SOFIA

După cum se știe, campionatul 
bulgar a continuat — după înche
ierea turului — cu încă două etape, 
primele din retur, în scopul de a fi 
posibilă' în primăvara anului viitor 
o comprimare a calendarului com- 
petițional intern, pentru a se face 
loc unor pregătiri cît mai minuți
oase ale lotului național.

A 17-a etapă a programat partide 
echilibrate, încheiate la scoruri 
strînse. Derbyul s-a desfășurat la 
Stara Zagora, unde echipa locală 
Bcroe și Ț.S.K.A. Sofia au terminat 
la egalitate : 3—3. Oaspeții, este însă 
de remarcat, au marcat ultimul ț>ol 
al meciului abia îh ultimul minut 
de joc. Surpriza etapei a furnizat-o 
Pirin Blagoevgrad, învingătoare — 
după mai multe înfrîngeri la rînd 
— la Sofia, în fața echipei Slavia

FOTBALULUI

Considerat la ora actuală drept 
cei mai bun portar al lumii, ita
lianul Dino Zoff ocupă locul al 
doilea în ancheta internațională 
organizată de „France-Football". 
tn acest an, el a obținut două, re
corduri unice: în cele opt parti
de susținute în echipa națională, 
Zoff nu a primit nici un gol ; de 
asemenea, in campionatul Italiei el 
deține recordul absolut în ce pri
vește numărul meciurilor în care 
nu a primit nici un gol.

Dino Zoff s-a născut la 28 fe
bruarie 1942 în localitatea Maria
no del Fiuti (Gorizia) din nordul 
Italiei. A debutat la Mantova și 
ipoi a jucat in prima divizie, la 
Napoli. De cițiva ani. el apără cu 
deosebit succes buturile echipei 
campioane. Juventus Torino.

A fost de 27 de ori selecționat 
în prima reprezentativă a Italiei.

TELEX
Crosul pentru „Cupa ziarului Figaro", 
desfășurat în pădurea de la Boulogne 
din apropierea Parisului, a fost cîștigat 
de Noel Tijou, învingătorul a parcurs 
12 km în 38:5, fiind urmat de Boxberger 
— 38:13,3 și Coux — 38:23,4.
■
Peste 10 000 de spectatori au urmărit 
la Toulouse meciul internațional de 
rugby în 13 dintre echipele Franței și 
Australiei. Rugby știi australieni au obți
nut victoria cu scorul de 14—3 (8—3).

Cunoscutul înotător australian Brad Co
oper a cîștigat proba de 200 m spate din 
cadrul concursului de la Brisbane. Cooper 
a fost cronometrat în 2:08,3. Tînăra 
sportivă Rosemary Milgate a terminat în
vingătoare în probele de 800 m liber 
(9:9,5) și 1,500 m (17:23,2).

Pe terenurile de Ia Kyoond Park din 
Melbourne au început campionatele in
ternaționale de tenis ale Australiei. în 
primul tur, japonezul Kio Tanabe a obți
nut o surprinzătoare victorie în fața 
australianului Cooper pe care l-a învins 
cu 7—5, 7—6. Alte rezultate: Phillips
Moore (Australia) — Sedgman (Austra
lia) — 6—3, 6—4; Warwich (Australia) — 
Paish (Anglia) 6—4, 6—4; Giltinan (Aus
tralia) — Ponte (Peru) 6—3, 6—3: Lloyd 
(Anglia) — Hordijk (Olanda) 6—4, 6—4: 
Brown (S.U.A.) — M. Phillips (Austra
lia) 7—5, 6—2.■
Federația italiană de tenis a alcătuit cla
samentele celor mai buni jucători itali
eni pe anul 1973. La masculin, pe primul 
Joc a fost clasat Adriano Panatta, urmat 
de Paulo Bertolucci, Antonio Zugarelli. 
Corrado Barazzutti și Martin Mulligan. în 
ierarhia faminină, primul loc a fost 
ocupat de Lea Peri coli, urmată de Eve
line Papale — Terras si Lucia BassL 
ra
Astăzi, Ia Zurich, se desfășoară meciul 
de box pentru titlul european la catego
ria muscă între italianul Fernando At- 
zori șl șalangerul său, elvețianul Fritz 
Chervet. Cei doi pugiliști se întîlnesc 
pentru treia oară, victoriile fiind 
împărțite: în 1967, Atzori a cîștigat prin 
k.o. în repriza a 14-a, iar un an mai 
tîrziu, elvețianul s-a revanșat, obținînd, 
de asemenea, un verdict înainte de li
mită (abandon în repriza a 11-a). Cher
vet a pierdut însă titlul la masa verde, 
atacînd fără succes centura mondială. 
Acum, el încearcă să redevină campion 
al continentului, "

Cunoscutul atlet englez Dave Bedford 
se află de zece zile în Noua Zeelandă, 
unde se pregătește în vederea noului se
zon internațional. Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Auckland, Dave Bed
ford a fost învins în proba de 5 000 m 
plat de Dick Quax, cronometrat cu 
timpul de 13:24. Clasat pe locul doi. 
Bedford a realizat timpul de 13:28,8.■
Selecționata de box amator a Franței 
va susține în cursul lunii ianuarie două 
întîlniri internaționale. La .12 ianuarie, 
la Helsinki, pugiliștii francezi vor 
replica echipei Finlandei, iar două zile 
mai târziu vor evolua la Stockholm, 
compania echipei Suediei. Din echipa 
franceză vor face parte, printre alții, Co
sentino, campionul european la categoria 
cocoș, Lamperti (pană), Gambini (ușoa
ră), Gomez (mijlocie) și Bois (grea), ■
In ziua a doua a concursului de patinaj 
viteză (multiatlon) de la Heerenveen (O- 
landa), norvegianul Amund Sjoebrend 
a cîștigat proba de 500 m cu timpul' de 
41,44. In cursa de 3 000 m, victoria a re
venit olandezului Piet Kleine — 4:24,98. ■
La Tunis s-a disputat întîlnirea de hand
bal dintre echipa Tunisiei șl selecționata 
de tineret a Franței. Handbaliștil tunisi- 
enl au terminat învingători cu scorul de 
17—10 (10—4).

zonul fotbalistic de toamnă în 
campionatul intern se încheie la 
22 decembrie, iar jucătorii — deja 
obosiți — intră imediat într-o 
scurtă vacanță. Ca urmare, Spania 
a propus ca jocul să se dispute la 
16 ianuarie, la Paris. Cu această 
dată nu pot fi de acord iugoslavii, 
deoarece în prima lună a anului 
în Iugoslavia nu se joacă fotbal, 
campionatul e întrerupt, iar jucă
torii sînt în repaus.

DUȘAN BUGAR1N

cu 1—0. Iată celelalte rezultate: 
Etîr Tîrnovo — Akademik Sofia
3—2, Lokomotiv Sofia — Lokomotiv 
Plovdiv 1—0, Iantra Gabrovo — 
Spartak Pleven 3—0, Botev Vrața — 
Minior Pernik 1—1. Luni s-au dis
putat și ultimele partide restanță ale 
etapei a 17-a. La Plovdiv, peste
20 000 de spectatori au ținut să a- 
siste la meciul care avea să aducă 
prima înfrîngere din actualul cam
pionat a echipei sofiote Lev/ski — 
Spartak. După un meci îndîrjit, cu 
răsturnări de scor, gazdele au în
vins cu 3—2. în derbyul orașului 
Varna, Cernomore a dispus de 
J.S.K. — Spartak cu scorul de 2—0.
Iată clasamentul: 1. Lewski —
Spartak Solia — 31 p, 2. Ț.S.K.A. 
Sofia — 24 p, 3. Etîr Tîrnovo —
21 p.

TQMA HÎIISTOV

EUROPEAN

Pe locul al treilea în clasamen
tul celor mai buni fotbaliști eu
ropeni, alcătuit in urma anchetei 
organizate de revista „France Foot
ball", se află cunoscutul „tunar" 
Gerd Miiller. Fotbalistul vest-ger
man se remarcă de cițiva ani prin 
deosebita sa iscusință în înscrie
rea golurilor. Aproape că nu exis
tă meci în care Gerd Miiller să 
nu marcheze măcar un gol pen
tru echipa sa Bayern Milnchen. 
Grație eficacității sale (a marcat 
247 goluri în campionat) se voate 
spune că Miiller a contribuit din 
plin la ciștigarea campionatului de 
către Bayern Milnchen în 1959, 
1972 și 1973 !

Gerd Miiller s-a născut la 3 no
iembrie 1945 la Milnchen : are 
1.74 m și 70 kg ; este căsătorit și 
are o fetiță. Din 1964 joacă la 
Bayern.
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