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In ziua de 27 decembrie 1973, a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al Comitetului Central al P.C.R.. prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a luat in discuție ți aprobat un 
Program de măsuri pentru asigurarea industriei ușoare 
CU unele materii prime — program elaborat pe baza in
dicațiilor ți a sarcinilor stabilite de secretarul general 
al P.C.R. în cadrul consfătuirii care a avut loc in vara 
acestui an, cu cadrele de conducere din Ministerul 
Industriei Ușoare, din centrale, întreprinderi, institute de 
cercetare ți proiectare din acest domeniu. Programul 
prevede măsuri menite să ducă la creșterea mai ac
centuată a producțiilor de in, cînepă, bumbac, la dez
voltarea sericiculturii, în vederea lărgirii în continuare a 
bazei de materii prime interne destinate aprovizionării 
industriei ușoare.

Comitetul Executiv a aprobat propunerile Consiliului 
de Miniștri privind creșterea rolului inginerilor șefi din 
cooperativele agricole de producție, ca împuterniciți ai 
statului în aceste unități, purtind răspunderea pentru în
deplinirea planului de producție, pentru folosirea cu ma
ximum de eficiență a mijloacelor materiale și financi
are în scopul consolidării economico-organizatorice a 
unităților agricole cooperatiste. De asemenea, în cadrul 
ședinței au fost aprobate propunerile privind îmbu
nătățirea remunerării inginerilor șefi ți a șefilor de fer
mă cu studii superioare din cooperativele agricole de 
producție.

Totodată, Comitetul Executiv a aprobat propunerile 
Consiliului de Miniștri privind acordarea indemnizației 
de stat cadrelor de conducere din cooperativele agri
cole de producție, precum ți propunerile privind acor
darea dreptului cooperativelor agricole de producție de 
a asigura venitul garantat lunar președinților, vicepre
ședinților, șefilor de fermă, șefilor de brigadă și res
tului personalului administrativ din aceste unități 
agricole.

Pornind de la necesitatea înfăptuirii unei politici 
unitare în ce privește drumurile și apele din țara noas- 
trâ, Comitetul Executiv a luat in discuție proiectul Legii 
apelor ți proiectul Legii drumurilor, hotărind ca înainte 
de definitivare, ele să fie larg dezbătute în cadrul con
siliilor populare județene.

De asemenea, Comitetul Executiv a discutat proiec
tul Legii presei ți a stabilit să fie supus spre dezbatere 
și aprobare Marii Adunări Naționale.

In cadrul ședinței. Comitetul Executiv a stabilit să 
se ia unele măsuri pentru imbunâtățirea structurii Aca
demiei Republicii Socialiste România — inalt for de 
consacrare a celor mai valoroși oameni de știință ți cul
tură — pentru perfecționarea criteriilor de acordare a 
titlurilor academice.

De asemenea, s-au stabilit măsuri care să ducă la 
îmbunătățirea criteriilor de promovare in posturile de 
conferențiar ți de profesor în invățămîntul superior, pre
cum ți de admitere la doctorantura.

Comitetul Executiv a luat cunoștință de informarea 
privind Consfătuirea secretarilor comitetelor centrale 
ale partidelor comuniste ți muncitorești din unele țări 
socialiste, care a avut loc la Moscova, între 18 ți 19 de
cembrie a.c. Comitetul Executiv a apreciat că mandatul 
și indicațiile stabilite delegației P.C.R. de Prezidiul Per
manent al C.C al P.C.R., corespund întrutotul orientărilor 
stabilite de Congresul al X-lea, de Conferința Națională, 
de Plenarele C.C. al P.C.R., și a indicat ca ți în viitor 
să se procedeze în același mod. Comitetul Executiv a 
aprobat în unanimitate activitatea delegației P.C.R. la 
consfătuire, modul în care ea ți-a îndeplinit mandatul 
încredințat de conducerea partidului.

In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat 
că în anul 1973 Comitetul Executiv a desfășurat o acti
vitate deosebit de fructuoasă, și-a îndeplinit în bune 
condiții rolul ți sarcinile stabilite de Congresul al X-lea 
al partidului ți de Statutul Partidului și a felicitat pe 
toți membrii Comitetului Executiv pentru activitatea des
fășurată, precum și cu ocazia Anului Nou.

Cu prilejul Noului An — 1974 — Comitetul Execu
tiv, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresează calde felicitări tuturor organizații
lor de partid, comitetelor județene, municipale, orășe
nești și comunale, tuturor comuniștilor ți oamenilor 
muncii, pentru succesele remarcabile obținute în anul 
1973 ți le urează noi ți importante succese in înfăptuirea 
programului partidului de dezvoltare ți înflorire conti
nuă a patriei, de crețtere neîncetată a bunăstării ma
teriale ți spirituale a întregului popor.
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M'IIITVUIl I „CUPEI E. R BOX
BOX-CLUB GALAȚI - BOX-CLUB BRĂILA Șl FARUL CONSTANȚA - A.S.A. CLUJ

■1

după antrenamentul
Paul ROMO?AN,

ÎNTR-0 ȘCOALĂ MODERNA NU TREBUIE SA EXISTE
A

VREO DEOSEBIRE INTRE MATEMATICI Șl SPORT"
cu Teodor Oprică, prim-vice prese dinte al CJEFS

— Dați-mi numele unui sări
tor gălățean de 2,20 m.

Teodor Oprică zîmbește, dar nu 
rămîne dator cu răspunsul :

— Ca să fiu sincer, în locul vi
satului săritor de 2,20, aș prefera 
să am o sută de copii de 15 ani, 
care să alerge 11,3 pe sută.

— Ce face hocheiul gălă- 
țean ?

— Destul de bine. Povestea lui 
este interesantă. Cu mulți ani în 
urmă, nu departe de aici, pe te
renurile așa-zisului „Tenis Club", 
care era mai curînd „Tenis—Praf**, 
a venit „Parisul pe gheață**. Și co
piilor le-a plăcut. A urmat pati
noarul natural. Au apărut și ani
matorii, printre care Sofian, Prais- 
ler, Trandafir. De fapt, așa s-a 
născut pasiunea pentru hochei, 
pentru gheață, pentru patine. Ia 
ianuarie ’71 s-a născut și Patinoa
rul artificial. La început am avut 
un copil la patru perechi de patine 
de hochei. Astăzi raportul este de
seori invers. Am auzit că Ia Reșița,

Galați,. Zi „geroasă- Și totuși, tri
buna 
proape 
tatori. 
fruntă,. 
Bacău, 
imens 
de teatru. 
Stadionul freamătă, 
anunță excursia duminicală, 
Tulcea, cu vasul „Libertatea", pen
tru meciul de fotbal.

în tribună — o rumoare ciuda
tă. Publicul participă într-un fel 
special. Este limpede că toate gîn- 
durile se îndreaptă spre Divizia A.

După amiază, pe faimoasa Cale 
cu tei a Galaților, toată lumea vor
bește despre noul salvator al fot-

l.stădidnuhjî-amfiteatru e a- 
'țjlitiă. Peste 12 000 de spec- 
Jos. pe covorul alb, se în- 
ÎD Cupă, Steaua și Dinamo 
E o zi frumoasă. Fundalul 
al.Țiglinei pare un decor 
,ru. în dreapta — Dunărea.

Un megafon 
la

— Dialog la Galați
balului gălățean, internaționalul 
Dan Coe. Lîngă sediul lui F. C. Ga
lați, suporterii caută soluții. Pe 
treptele vecine, ale C.J.E.F.S.-uIui, 
o apariție din alte timpuri : fostul 
boxer Grigore Jelezneac. Peste 
cîteva minute va începe ședința 
boxului. (Galații nu sînt doar un 
oraș de istorie, ci și o urbe care 
se mîndrește cu vicecampionii eu
ropeni Toni și Tîrilă).

...încerc să-1 fur pe prim-vice- 
președintele C.J.E.F.S., ing. Teodor 
Oprică, pentru o oră, în cabinetul 
dumisale. Scapă cu greu din „sala 
activiștilor voluntari*1. In sfîrșit, li*, 
niște...

COMPETIȚII SPORTIVE DEDICATE

în fața bazinului de înot, e coadă 
în fiecare 
sîntem de 
mîndri cu 
schimb, e 
dă pentru .... _ 
planifici 140 de copii între 9 și 15 
ani. Și nu-i ușor să împerechezi 
opt echipe școlare de hochei. Și 
nu-i ușor să constați că în trei 
6ăptămîni se rup aproape 300 de 
crose. (Nu vreau să spun prin asta 
că Reghinul mai are secrete de 
fabricație, dar nici nu pot să ex
plic această cifră doar prin vigoa
rea deosebită a copiilor din Galații.

— Ce eforturi speciale ați 
făcut pentru onorarea planului 
de măsuri decurgînd din 
tărîrea partidului ?

— Căutăm să adîncim cît 
mult albia sportului școlar.

zi. Noi, gălățenii, deși 
Ia Dunăre, nu ne putem 
o asemenea coadă. în 
coadă la hochei. E coa
că nu e prea ușor să

Ho-

Formația gălățeană (deținătoarea trofeului) surprinsă de fotoreporterul nostru 
efectuat joi dimineața, în sala Giulești.

Joi la prînz a fost mare anima
ție la sediul Federației române de 
box. Conducătorii delegațiilor și an
trenorii echipelor calificate în tur
neul final al „Cupei F.R. Box** aș
teptau nerăbdători tragerea la sorți 
a semifinalelor.

Secretarul general al forului de 
specialitatea, Cristea Petroșeneanu, 
a făcut cîteva recomandări asupra 
desfășurării ultimelor acte ale 
popularei competiții pe echipe, du
pă care au fost introduse în urnă 
numerele pe care le vor purta în 
concurs cele 4 formații.

Acest act a fost așteptat cu deo
sebită emoție de toți cei prezenți, 
datorită regulamentului întrecerii, 
conform căruia favoritele compe- 
tiței, Farul Constanța și BoX-ClUb 
Constructorul Galați, puteau să se 
întîlnească chiar în prima zi, adi
că în semifinale. Sorții au. evitat o 
asemenea posibilitate, stabilind ur
mătoarele partenere de concurs. în 
prima zi a turneului : Box-Club 
Galați— Box-Club Brăila (în prima 
partidă, de la ora 17) și Farul Con
stanța — A.S.A. Cluj (în cea de a 
doua semifinală, care se dispută în 
continuare).

Conform stipulării din regu
lamentul „Cupei F.R. Box'*, învin
gătoarele reuniunilor de vineri sea-

ra își 
cursul 
La ora

Ca de fiecare dată, formațiile 
au reușit performanța de a se ca
lifica în ultima fază a celei mai 
mari competiții pugilistice pe echi- 

■ pe din țară, vor face și de data 
aceasta totul pentru o evoluție cît 
mai frumoasă pe ringul din sala 
Dinamo din Capitală.

Vorbind cu reprezentanți ai echi
pelor despre confruntările de vineri 
seara, ne-am dat seama că fiecare 
formație s-a pregătit cu o deosebi
tă atenție în vederea acestui eveni
ment și nici una nu este conside
rată dinainte învinsă.

Vicepreședintele Box-Clubului 
din Galați, prof. Gheorghe Mosco- 

, pol ne-a declarat : „în postura în 
care am venit la București, de de
ținători ai trofeului federației de 
specialitate, ne dăm seama că sar
cina noastră este destul de dificilă. 
Se știe că în sport este mai ușor 
să te afirmi, decît să te menții. 
Cunoscind acest adevăr, antreno-

vor disputa 
galej finale, 
18.

primul loc 
de sîmbătă.

în 
de

ce

Paul IOVAN 
Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

ZILEI DE 30 DECEMBRIE

Sever Mureșan (Dinamo București), unul dintre favoriții competiției de 
tenis „Cupa 30 Decembrie".

ÎNTRECERILE TENISMANILOR BUCUREȘTENI
In continuarea întrecerilor de te

nis dotate cu «Cupa 30 Decembrie", 
care se desfășoară în sala 23 August 
din Capitală, ' au avut loc cîteva 
partide iatractive. Una dintre acestea 
au oferit-o jucătorii Mihai Russu 
(C.S.U. ■ Construcții) și Paul Bozdog 
(Progresul). î Mai experimentat, 
Russu ă obțijyjt o victorie muncită.

.în întrecerea'i feminină, micuța 
Gabriela Dinii, o speranță a clubu
lui Dirtamo București, a întrecut-o 
cu 6—3. 4—6, 6—3 pe Mia Romanov.

Iată cîteva rezultate înregistrate : 
V.' Sotiriu (Steaua) — C. Pelea (Di-

natno) 6—1, 6—1 ; F. Manea (Dina
mo) — V. Tomescu (Steaua) 6—1, 
6—2 ; R. Bădin (Dinamo) — C. Ris- 
tea (Steaua) 6—2, 6—4 ; B. Almă- 
jan (Dinamo) — M. Mîrza (Pro
gresul) 7—5, 6—4 ; D. Mîrza (Pro
gresul) — S. Zaharia (Dinamo) 6—1, 
6—1 ; V. Dumbravă (Steaua) — A. 
Dirzu (Progresul) 6—4, 3—1 ab ; S. 
Zancu (Cutezătorii) — V. Popescu 
(Dinamo) 6—3, 6—3.

întrecerile continuă zilnic, pînă 
duminică, începînd de la ora 8 la 
21.

com- 
celei

mai
Spor-

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 3-a)

CUPA TINERETULUI"
LA ORDINEA ZILEI

întrecerile de tenis de masă din 
cadrul „Cupei Tineretului" se află 
în plină desfășurare la întreprin
derea „23 August** din Capitală, 
în sălile special amenajate — la 
secțiile sculărie, turnătorie fontă, 
locomotive uzinaj și pavilionul teh
nic — tinerii muncitori, ingineri 
și tehnicieni, la sfîrșitul schimbului 
de muncă își dispută pînă seara tîr- 
ziu, înriietatea la masa de joc.

Pentru această competiție, clu
bul sportiv „Metalul" a întocmit un 
program de desfășurare, corespun
zător bazei materiale de care dis
pune, dar care, deocamdată, are la 
„ordinea de zi“ doar tenisul de 
masă !

In plină desfășurare se află în
trecerile iubitorilor șahului, în sec
ția aparataj fiind cîștigător strun
garul Gh. Mițoiu.

Conform programului întocmit, 
urmau să aibă loc și concursuri de

schi, la Complexul Pantelimon, dar 
— din lipsa zăpezii — startul a în- 
tîrziat. (N.N. Cu mai mult spirit 
organizatoric, totuși, atunci cînd a 
fost zăpadă s-iar fi putut desfășura 
întrecerile).

La prima vedere s-ar părea că 
această competiție de mare anvergu
ră pentru sportul de masă, care 
este „Cupa Tineretului**, sa desfă
șoară în bune conditiunî în marea 
citadelă a industriei constructoare 
de mașini din Capitală. Nu este, 
însă, chiar așa ! Că s-ar putea face 
mai mult, o atestă faptul că aici 
unde muncesc peste 4 000 de tineri, 
numărul celor cuprinși în întrecere 
(cîteva sute), este insuficient, că 
fetele participă cu totul timid la 
activitatea sportivă.

Secretarul Comitetului U.T.C., to
varășul loan Rusu, ne vorbea des-

(Continuare în pag. a 3-a)

CÎSTIGĂTOR
9

ÎN PRIMUL
CONCURS DE BIATLON

AL SEZONULUI
POIANA BRAȘOV, 27 (prin te

lefon). — După 24 de ore de vînt 
cald, de ceață și ploaie, Poiana 
Brașov s-a dezvelit de zăpadă, o- 
ferind privirii petice mari de ver
deață. Pîrtiile clasice de fond, în 
aceste condiții au fost abandonate 
și organizatorii Cupei F.R.S.B. 
„pentru biatlon**, au fost nevoiți să 
recurgă la soluții ad-hoc, adică un 
traseu de trei kilometri, repetat 
de cinci ori în cursa seniorilor și 
de patru ori pentru tineret, cu cele 
patru trageri intercalate. Timpul a 
influențat defavorabil și desfășu
rarea propriu-zisă a cursei prin 
umezeala care plutea în atmosferă 
(burniță și ceață), prin lipsa de 
vizibilitate cît și prin calitatea ză
pezii, înmuiată și prea puțin alu
necoasă.

Primii au luat startul concuren- 
ții de la categoria tineret, care 
s-au străduit să demonstreze buna 
pregătire fizică de la începutul a- 
cestei ierni. Și, în cea mai mare 
parte, au reușit să facă această 
dovadă, prezentîndu-se în concurs, 
în condiții corespunzătoare și ‘cu 
timpi realizați la un destul de ri
dicat nivel. In cele patru trageri, 
deși antrenamentul cu armă de 
calibru marg era destul de redus, 
ei s-au comportat bine, constant, 
primii trei clasați avînd numai cîte 
6 minute de penalizare. Pentru pri
mul concurs de biatlon al anului, 
disputat și într-o ambianță neo
bișnuită, considerăm că rezultatele 
sînt promițătoare. în general, cla
samentul categoriei tineret confirmă 
normele de control din pregătirea 
pe uscat și verificările de la lotul 
republican. In concursul de astăzi 
a intervenit numai o modificare de 
lider, justificată în parte prin tra
gerea mai slabă realizată de Ște-‘ 
fan Urs (Dinamo), principalul fa
vorit al cursei. Ieri a cîștigat D. 
Drăghici (A.S.A.), concurentul care 
a știut să găsească cel mai bun 
echilibru între efortul enorm pe o 
zăpadă aproape lichidă și concen
trarea pe care o presupune trage
rea la țintă. Drăghici este un con
curent tînăr, cu reale perspective,

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 2-a)

ILIE NĂSTASE IN DIALOG
CU ADMIRATORII SAl...

Campionul campionilor in vizită la Institutul
pentru tehnică de calcul

la 
fu- 
in 

are 
Ilie

punsurile sale, ca de obicei, im
pregnate de modestie, dar purtind, 
adesea, o tentă de umor.

— Care este cea mai frumoasă
O „cursă de urmărire" de 

sala de tenis 23 August, unde 
sese la antrenament, și pînă 
cartierul Floreasca, unde-și 
locuința... Aproape de finiș,
Năstase este întrecut, marele cam
pion trece pe locul doi („v-ați con
vins că n-am veleități de pilot, din 
moment ce mi-ați depășit Lancia" 
— avea el să glumească mai apoi). 
Este „capturat" și acceptă să fie 
oaspete al urmăritorilor săi, drept 
preț al „eliberării". Să vă dezvă
luim și identitatea acestora.

Citeva sute dintre admiratoarele 
și admiratorii săi, salariați ai In
stitutului de cercetări pentru teh
nică de calcul, l-au avut pe Ilie 
Năstase in mijlocul lor, miercuri 
după amiază. In sala clubului, cel 
mai bun tenisman al lumii avea 
să fie întimpinat de doctorul ingi
ner Dinu Buznea, directorul insti
tuției, de zeci de magnetofoane, de

Sărbătorirea semicentenarului clubului Rapid

în întreaga țară continuă 
petițiile sportive închinate 
de-a 26-a aniversări a Republicii. In 
rîndurile care urmează facem loc 
unor noi relatări transmise de co
respondenții noștri. .

ORADEA. în organizarea Clubului 
sportiv universitar din localitate s-a 
desfășurat un reușit concurs de hal
tera, dotat cu „Cupa 30 Decembrie . 
Au participat sportivi din Satu Mare, 
Bala Mare și orașul gazdă. Trofeul 
acordat celui mai valoros rezultat 
individual, a fost ciștigat de Juniorul 
Alexandru Chlrdaș (C.S.U. Oradea), 
pentru rezultatele de 80 kg (la stilul 
smuls) »l HO kg (la aruncat), obți
nute in cadrul categoriei 60 kg.

Cu același trofeu a fost dotat și 
concursul de tenis de masă, la care 
au participat 6 echipe de băieți și 
două de fete. Competiția a fost ini
țiată de către asociația sportivă a 
fabricii Sinteza din Oradea. Glie 
GHIȘA — coresp. județean). _ 
ciații, pe localități și J>e județ) 
3r;Decembrie» la yoler" 
mas” .tiile remarcate pot fi amintite Mure
șul Luduș, Chimica Tîrnăveni, Banca 
Tg. Mureș, Oțelul roșu Tg. Mureș, 
Sticla Tirnăveni, C.F.R. Sighișoara

TG. MUREȘ. Cu 3 etape (pe aso
ciații, pe localități și pe județ) s-a 
desfășurat competiția dotată cu „Cupa 

__ L. -tenis de 
'popice și șah Dintre forma-

ș.a. (loan PAUȘ — coresp. județean).
MACIN. In sala Casei orășenești de 

cultură s-a desfășurat, de curînd, 
turul unei competiții de box care face 
parte dintr-o serie mai largă de ac
țiuni Închinate aniversării Republicii. 
Pugiliștii din Măcin au dominat auto
ritar competiția, antrenorului Darie 
Crlstache cuvenlndu-1-se toate felici
tările pentru succesele elevilor sAl. 
Lupu Mareei, Gheorghe Rădulescu, 
Cornel Tudose, Bucur Adochîței, Dinu 
Iile, Gheorghe Enache, Steliei Ena- 
cbe șl Dumitru Ionescu pot fi «nume- 
rați printre cel remarcați. (Ionel 
JIPA — coresp.)

GALAȚL Aproximativ 500 de elevi 
din școlile generale și liceul din Be- 
reștl au participat la un cros inițiat 
in cinstea zilei de 30 Decembrie. Mo
bilizarea sporită și organizarea foarte 
bună au făcut ca această acțiune 
să-și atingă pe deplin scopul. în Pa
latul sporturilor a avut loc un turneu 
de baschet la care au participat for
mații din Iași și Constanța și din lo- 

. calitate. „Cupa 30 Decembrie" a re
venit, după întreceri deosebit de dis
putate, echipei C.S.M. Iași. Iată re
zultatele învingătorilor : cu Farul 
Constanța 74—63, cu Liceul nr. 4 
Galați 84—80 și cu Școala sportivă 
Galați 84—83. (T. SIRIOPOL — co
resp. județean).

ierî după-amiază a avut loc, în sala de festivi
tăți a Ministerului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor, adunarea festivă consacrată aniversării 
a 50 de ani de existență a clubului sportiv Rapid 
București.

După cuvîntul de deschidere rostit de tovarășul 
Cornel Burada, adjunct al ministrului transportu
rilor și telecomunicațiilor, care a subliniat semni
ficația acestei sărbători a sportului feroviar și a 
salutat pe cei prezenți la adunare, președintele 
clubului Rapid, Mihai Vîlceanu, a prezentat o 
amplă retrospectivă a activității și rezultatelor 
obținute în cele cinci decenii care au trecut de 
ia întemeierea, de către un grup de muncitori de 
la Atelierele C.F.R. Grivița, a acestei grupări 
sportive.

In continuare, au adresat emoționante cuvinte 
de salut clubului sărbătorit prim-vicepreședintele 
C.M.E.F.S. București, Tudor Vasile, reprezentanții 
cluburilor Steaua (col. Gh. Neagu), Dinamo (col. 
Cosma Liță), Metalul (Constantin Niculescu), Șco
larul (Teodor Bolea), precum și președintele co
lectivului de conducere al membrilor susținători 
si Rapidului, Emil Dobrescu. Aducînd, de ase
menea, un cald cuvînt de salut, tovarășul Con
stantin Zamfir, secretar al Comitetului de partid 
si sectorului 8, a subliniat cerințele tot mai mari 
care stau în fața acestui îndrăgit și apreciat club

Luînd apoi cuvîntul, tovarășul general It. Marin 
Dragnea. prim-vîcepreședinte al C.N.E.F.S., a 
scos în evidență semnificația evenimentului săr
bătorit, felicitîndu-î — în numele Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național pentru Educație Fi
zică și Sport — pe sportivii, antrenorii și activiștii

clubului, care, de-a lungul acestei jumătăți de 
veac, au contribuit, prin munca și rezultatele lor, 
la dezvoltarea și afirmarea internațională a spor
tului românesc și subliniind, totodată, sarcinile 
de răspundere care le revin în viitor, îndeosebi în 
perspectiva J.O. de la Montreal.

In continuare, prim-vicepreședintele C.N.E.F.S. 
a înmînat înaltele distincții acordate unor antre
nori, sportivi și activiști ai clubului. Au primit 
titlul de „ANTRENOR EMERIT** Constantin Cio- 
tioiu (box), Ion Costea (fotbal), Viorel Moraru 
(rugby) și Constantin Vasiliu (polo). Cu titlul de 
„MAESTRU EMERIT AL SPORTULUI” au fost 
distinși Florica Lăpușan (popice), Alexandru Szabo 
(polo), Eugenia Ivanovic! (baschet), Ioana Luță- 
Tintorescu (atletism), Virginia Ioan (atletism), Eu
genia Rebac (volei) șl Radu Ioniță (atletism), Iar 
cu cel de „MAESTRU AL SPORTULUI", Leonti- 
na Frunză ți Virgil Mihăeseu (atletism), Emil Du- 
mitriu, Ion Motroc, Teofil Codreanu, Constantin 
Dinu și Constantin Năsturescu (fotbal), Minola 
Vasiliade (înot). Badea Băjenaru, Pavel Mureșan. 
Valentin Medianu și Florin Slăvei (polo). Aurel 
Ardelea, Constanța Bălășoiu, Horia Orășanu, Mar
ta Szekely și Florica Tudora (volei). „Diploma de 
onoare a C.N.E.F.S." a fost acordată unul număr 
de 17 activiști salariați șl obștești ai clubului, 
iar altora 25 le-au fost înmînate Diploma și in
signa „Merite în activitatea sportivă".

Adunarea festivă a fost urmată de un frumos 
spectacol artistic, oferit de cunoscuți actori bucu- 
reșteni.

In fața portretului... electronic, Ilie Năstase și autorul programului intro
dus in mașină, inginerul Arminius Mignea. Foto : Dragoș NEAGU
zeci de aparate de fotografiat, de 
foarte multe buchete de flori, de 
un mare portret al său, executat 
de un... computer, pentru care in
ginerul Arminius Mignea a muncit 
destul de mult și, în sfîrșit, de o 
caldă urare „La mulți ani, Ilie 1"

Este de prisos să spunem că în 
acest mediu intim, Ilie Năstase era, 
în primele clipe, atît de emoționat, 
incit miinile sale nu-și găseau lo
cul, iar obrajii îi erau roșii ca ai 
unei liceene la prima întîlnire cu 
un băiat...

Ilie a devenit... Ilie, din momen
tul cînd a început să i se pună în
trebări, iar el s-a lansat în răs-

victorie pe care ați obținut-o in 
acest an ?

— Roland Garros-ul. îmi lipsea 
din palmares.

— Cine au fost adversarii mai 
incomozi 7

— Incomod este fiecare tenis
man cu care mă întllnesc. Sîntem 
60—70 de jucători în lume, la ora 
actuală, de forțe apropiate și a 
pierde, la oricare dintre ei, nu este 
o surpriză chiar atît de mare.

— Smith tși va reveni 7
ton GAVRILESCU

(Continuare în pag a 2-a)

NICOLAE MUSTAȚĂ INVITAT 
LA CROSUL SAN SILVESTRO

Recordmanul țării în proba de 
10 000 m, Nicolae Mustață a ple
cat ieri Ia Sao Paolo pentru a lua 
parte la tradiționala alergare „Cro 
sul San Silvestro” care se orga
nizează în noaptea Anului Nou pe

străzile orașului. Este pentru a 
doua oară cînd Nicolae Mustață este 
invitat de organizatorii „corridei”. 
Anul trecut, reprezentantul nostru 
a avut o comportare foarte fru
moasă, clasîndu-se pe locul 9.
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MARGINALII LA „CUPA FEDERAȚIEI

NU UITAM ANTRENORII
prea adeseaSîntem ____ ______

«llele desfășurării unei 
•portlve, de a ne îndrepta atenția 
cu precădere asupra performerilor, 
de a le reda cît mai meticulos 
cu putință comportarea șl rezul
tatele obținute, omițîndu-i — din 
păcate — pe adevărații arhitecțl ai 
performanțelor, ai sportivilor, 
antrenori. Ultima competiție 
gimnastică a anului, „Cupa federa
ției1*, încheiată recent la Galați, 
simbolică trecere în revistă a po- 
tențelor gimnasticii noastre, ne-a 
oferit, între altele, un elocvent ta
blou al recoltei anuale a celor mai 
buni antrenori ai țării, prilejuindu- 
ne astfel cîteva cuvinte de apreciere 
Ia adresa unora dintre specialiștii 
care, an de an, dau sportului nos
tru de performanță sportivi talen- 
tați, gimnaști adesea selecționați în 
loturile reprezentative republicane. 
Dovada cea mai grăitoare că în 
multe orașe ale țării — în ciuda ii- 
nor condiții nu întotdeauna dintre 
cele mai bune pentru o activitate 
la nivelul dorit și cerut astăzi de 
marea performanță — se lucrează 
cu pasiune, cu pricepere și compe
tență este și aceea că „Cupele chal
lenge", instituite de federația de 
specialitate spre a recompensa ace
le cluburi sau asociații care reali
zează cele mai bune punctaje în 
cadrul „Cupei federației" au luat 
în acest an drumul provinciei, po
posind pînă în decembrie viitor 
în orașele Lugoj și Sibiu.

. Dacă, în relatările noastre ante
rioare, ne-am referit la sportivii 
care au contribuit decisiv la cîș- 
tigarea de către Școala sportivă 
Lugoj a „Cupei challenge", e de 
datoria noastră să menționăm și 
munca desfășurată de profesorii- 
antrenori Titus Isar și Francisc 
Belschuk, care își desfășoară acti
vitatea la Școala sportivă din Lu
goj. Datorită acestor inimoși spe
cialiști, a fost posibil ca la cate
goria a IV-a micii gimnaști din 
Lugoj să domine copios întrecerea, 
cîștigînd primele trei locuri atît 
la individual compus cît și la toa
te cele șase aparate ! De asemenea,

tentațl, în 
competiții

pe 
de

și la categoria a III-* gimnaștll lu
gojeni au fost prezențt de multa 
ori în primele locuri ale clasamen
tului, atît la individual compus 
și pe aparate. Cu siguranță 
eforturile celor doi specialiști 
mintiți vor fi încununate șl pe 
itor cu noi succese, astfel ca, 
alte concursuri, să-i găsim pe micii 
lugojeni de #zi pe treptele supe
rioare ale ierarhiei gimnasticii 
noastre.

într-un alt oraș al țării, la Sibiu, 
alți doi specialiști dau constant 
„produse" de valoare gimnasticii 
noastre de performanță. Este vorba 
de Nicolae Buzoianu și Christa 
Voiciulescu, ambii activînd la Școa
la sportivă din localitate. Să ne a- 
mintim că, cu cîțiva ani în urmă, 
ei au lansat-o spre marea perfor
manță pe Maria Antinie, și iată 
că, se pare, alte fete bat acum la 
poarta lotului reprezentativ. O a- 
vem în vedere, în primul rînd, pe 
Marilena Neacșu, cîștigătoare la ca
tegoria a Ii-a, dar nu e mai puțin 
adevărat că și la celelalte categorii 
de clasificare sibiencele au ocupat 
poziții fruntașe prin Kerin Kraus, 
Mirela Moldovan, Tatiana Jipa, Ul- 
rike Schmidt.

Timp de mulți ani, gimnastica 
constănțeană era legată nemijlocit 
de numele acestei pasionate antre- 
noare și pedagogă care este Jeana 
Baltă. Acum, după ieșirea ei la 
pensie, flacăra pasiunii și price
perii a fost transmisă altor specia
liști entuziaști. Olga Ghițulescu și 
Matei Stănei, ajutați de pianista 
Lucia Manolescu, desfășoară o ac
tivitate competentă, concretizată 
deja în rezultate remarcabile pe 
plan republican, dacă ne gîndim 
la comportarea unora dintre gim
nastele constănțence la competiția 
amintită. Astfel, Constanța Ciocă
nel, situată pe locul 6 la individual 
compus, 6-a clasat prima la sări
turi la categoria a IV-a, iar Cle
mența Buță s-a numărat printre 
primele clasate la categoria I.

în lotul republican feminin a 
fost selecționată în aceste zile și

LA GIMNASTICA

De la Ploiești, 
la București, în 
lotul republican! 
Mariana Con
stantin, alături 
de cele mai bu
ne gimnaste ale 
țării, în pregăti
re pentru viitoa
rele mari com
petiții.,.

la Încheierea campionatelor republicane de tenis de masă

CIND COMPETIȚIILE INTERNE AU NIVEL SCĂZUT 
ESTE GREU SĂ NE AȘTEPTĂM LA „MINUNI

IN ÎNTRECERILE internaționale
kk

>

AUTORUL: UN COLECTIV..

tînăra gimnastă ploieșteancă Maria
na Constantin. Dună Elena Ceam- 
pelea și Elisabeta Turcu, timp de 
mulți ani componente ale echipei 
reprezentative, iată că de la Petro
lul Ploiești pleacă spre lotul re
publican o nouă gimnastă de ta
lent. Este rezultatul, în primul rînd, 
al căutărilor și iscusinței în 
muncă a antrenoarei 
care este ajutată în 
de antrenorul Sergiu 
destie și competență 
liști își aduc în permanență o evi
dentă contribuție la creșterea mă
iestriei multor gimnaste.

Galațiul pare decis să joace, în 
perioada următoare, un rol impor
tant în gimnastica noastră. Marcel 
Duncan, care timp de cîțiva ani a 
încercat să pună aici bazele unei

iseusintei
Ileana Sima, 

activitatea sa 
Popa. Cu mo- 
acești specia-

școli de gimnastică feminină, a 
reușit în cele din urmă să impul
sioneze și să stimuleze activitatea 
de creștere a performanțelor, ast
fel că astăzi la Galați, Olimpia To
fan, Ana Lăpușneanu, Nicolae 
Iluștiuc și Gheorghe Brănișteanu 
obțin deja rezultate notabile și sînt 
perspective ca munca lor să fie fi
nalizată cu performanțe și mai 
mari.

Și toți aceștia nu sînt decît cîți
va dintre acei antrenori pe care 
îi găsim de dimineața pînă seara 
în sala de gimnastică, modelînd și 
instruind pe viitorii performeri, 
pentru ca mișcarea noastră spor
tivă să dispună în permanență de 
sportivi valoroși, capabili de re
zultate mereu mai înalte.

Constantin MACOVEI

ELENA IEUSTEANU, ATANASIA IONESCU-ALBU
V

Șl IULIA ROTARASCU - ARBITRE F. I. G.

„Prin această scrisoare vrem să 
vă aducem la cunoștință unele pro
bleme în legătură cu sportul tul
cean. Noi nu știm de ce și pentru 
ce fetele noastre din Tulcea nu 
reușesc să practice și ele sportu
rile preferate. Era în vara anului 
1972 cînd s-a hotărît înființarea 
Unei echipe de handbal care să 
reprezinte orașul nostru dunărean. 
Se. făceau antrenamente de două 
ori pe săptămînă, dar totul a fost 
în zadar datorită faptului că nu 
aveau nici un sprijin din partea 
C.J.E.F.S. Tulcea. Unele veneau la 
antrenament, dar altele lipseau din 
cauză că erau în timpul serviciului 
și nu Ii se creau condiții de a veni 
la antrenament. „Faceți și voi cum 
știți și veniți la antrenament!“ — 
Ie spunea antrenorul. La noi în 
Tulcea sînt unele jucătoare bune 
dar nu are cine să se ocupe de 
ele. Ar trebui ca aceste tinere 
fete să fie luate în evidență, să 
învețe mai mult decît cunosc, să 
muncească mai mult, să-și dea toa
tă silința de a realiza ceva mai 
bun. Aici, la Tulcea, ne trebuie un 
antrenor tînăr, să vină Ia antrena
mente, să ajuto sportivele, nu cum 
cia antrenorul Punea care în loc

să Ie corecteze cînd greșeau le 
jignea și căuta să le alunge de pe 
teren. Noi, femeile care vă scriem, 
nu mai putem să practicăm spor
tul de performanță, datorită faptu
lui că sîntem mame și am cam îm- 
bătrînit, dar vrem să privim și să 
admirăm pe tinerele noastre ta
lente, sportul feminin tulcean. Vă 
rugăm să veniți pe la noi în Tul- 
cea să vedeți cum se dezvoltă 
sportul feminin, întrebați-o pe pro
fesoara de sport Faur de la Liceul 
pedagogic, căreia i-ar place să rea
lizeze ceva, să formeze o echipă 
de handbal feminin. La noi în Tul- 
cea sînt trei stadioane de fotbal, 
dar oare nu s-a putut face unul 
mare și frumos pentru tinerele 
noastre sportive ? Sperăm ca e- 
coul acestei scrisori să ajungă la 
cei de la C.J.E.F.S. Tulcea.

Un grup de femei din Tulcea“
Sperăm și noi ca aceste rînduri 

să constituie un prilej de analiză 
la organul sportiv județean, iar în 
ceea ce ne privește promitem ce
lor care ne-au trimis scrisoarea 
(chiar dacă au preferat o semnă
tură... cvasi anonimă) un raid an
chetă în Tulcea pe tema sportului 
feminin.

Sub egida Federației internațio
nale de gimnastică, la Budapesta 
s-a desfășurat recent un curs 
arbitraj internațional feminin, 
care au luat parte specialiste 
Anglia, Austria, Belgia, Brazilia, 
Ungaria și România, organizat în 
limba germană, maghiară și fran
ceză. Participantele au susținut în 
final un examen scris și oral cu 
privire la elemente de tehnică, ar
bitraj și cerințe de alcătuire a e-

de 
la 

din

xepcițiilor impuse 
lor, pe baza căruia 
litatea de arbitră internațională a 
F.I.G. unor noi specialiste ale gim
nasticii feminine. Cele trei repre
zentante ale gimnasticii noastre, 
Elena Leușteanu, Atanasia Ionescu- 
Albu șî Iulia Rotărăscu au tre
cut examenul cu calificativul foar
te bine, devenind astfel arbitre 
F.I.G.

și valorificarea 
s-a acordat ca-

Anul 1974 și următorii vor pune 
tenisul de masă românesc în fața 
unor importante obiective de înde
plinit pe tărîmul sportului de per
formanță. Numai în primele șase 
luni ale lui 1974, sportivii noștri 
vor fi chemați să participe la trei 
competiții de amploare : campiona
tele internaționale ale României de 
la Ploiești (20—22 ianuarie), Tur
neul primelor 12 jucătoare de pe 
continent — prin Maria Alexan
dru (10—12 februarie, în Suedia), și 
campionatele europene de seniori Ia 
șapte probe (6—13 aprilie, la Novi 
Sad, în Iugoslavia) ; mai tîrziu, în
tre 29 iulie și 6 august, în R. F. 
Germania vor avea loc campiona
tele de juniori ale Europei. Iată tot 
atîtea întreceri internaționale de 
mare anvergură la care se așteaptă 
o prezență prestigioasă din partea 
reprezentanților României. De alt
fel, Hotărîrca Plenarei C.C. ai 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973 este absolut clară în a- 
ceastă privință : „...Vor fi luate
măsuri pentru afirmarea pc plan 
internațional a echipelor românești 
la jocurile sportive — handbal, fot
bal, volei, tenis de cîmj», polo, bas
chet, tenis de masă, rugby, popice, 
șah..."

Așadar, se cere din partea jucă
torilor și antrenorilor o pregătire 
intensă, metodică, desfășurată cu o 
totală dăruire, iar secțiile, asocia
țiile, cluburile și federația de spe
cialitate trebuie 6ă asigure condiții 
optime, să îndrume și să contro
leze permanent această activitate 
După cum se știe, o parte inte
grantă a procesului instructiv-edu
cativ o constituie activitatea com- 
petițională. în această ordine de 
idei, importantul document de 
partid amintit subliniază tot în do
meniul sportului' de performanță 
că : „In același timp, vor fi luate 
măsuri pentru îmbunătățirea siste
mului și nivelului competițiilor re
publicane, stabilindu-se parametri 
cît mai apropiați de cei realizați 
Ia competițiile internaționale".

în contextul arătat să vedem, pe 
scurt, cum s-au situat trei compe
tiții importante autohtone, înche
iate de curînd : campionatele re
publicane pe echipe feminine și 
masculine și cele individuale.

în primele două, titlurile au re
venit formațiilor Progresul Bucu
rești care s-au dovedit net supe
rioare celorlalte competitoare, gar
nitura masculină terminînd neîn
vinsă campionatul (în 18 partide), 
iar cea feminină pierzînd o singură 
întîlnire din 14 susținute. Locuri 
fruntașe au obținut și echipele 
C. S. Arad I, Spartac București 
(fete) și C.S.M. Cluj, Locomotiva

Macstra emerită a sportului și 
campioana lumii, Maria Alexan
dru, continuă să întruchipeze spe
ranțele iubitorilor tenisului nostru 
de masă în sezonul 

internațional
competitional
1974

București și Școala sportivă Bu
zău (băieți). Mai slab s-au 
zentat, în schimb, reprezentanții 
clubului bucureștean Politehnica, 
iar pe ultimele poziții ale clasa
mentelor s-au aflat Rovine Cra
iova, Voința București (feminin), 
C. S. Arad și I.E.A.B.S. București 
(masculin). Cel puțin Voința și 
I.E.A.B.S, n-au reușit să cîștige 
nici măcar un singur meci. Con- 
traperformanța celor două formații 
este cu atît mal evidentă cu cît 
însăși valoarea competițiilor nu s-a

ridicat la un plafon satisfăcător, 
departe de standardul internatio
nal. Și aceasta, se înțelege, din 
cauza pregătirii necorespunzătoare 
a marii majorități a componențelor 
echipelor. De altfel, aceasta a re
zultat și din factura de joc de la 
finalele campionatelor Individuale. 
Cu mici excepții, Marla Alexandru 
(într-o anumită măsură), Șerban 
Doboși. Dorin Giurgiucă (insufi
cient, însă, comparativ cu nivelul 
cerințelor concursurilor de an
vergură) și tinerii Marin Firăneseu, 
Alexandru Bnzescu, LIgia Lupu și 
Ildiko Gylingyosi. Să recunoaștem 
că este foarte puțin dacă ne flîn- 
dim că la Cluj au concurat 31 de 
fete și 54 de băieți.

Prin urmare, valoarea unei com
petiții este strict dependentă de cea 
a sportivilor și la acest capitol, ju
cătorii, antrenorii și toți factorii 
cu răspunderi trebuie să-și unească 
eforturile pentru a asigura proce
sului instructiv-educativ indici efi
cienți. Și încă ceva. Pe lingă in
tensificarea șî continuitatea pregă
tirilor sportivilor, secțiile, asocia
țiile, cluburile și, bineînțeles, fe
derația de specialitate trebui® să 
acorde 
ș urări 
vreme 
arătat 
organizarea 
multe dintre cluburile din Capi
tală au neglijat deseori să comu
nice din timp (conform dispozițiilor 
federației) data și locul desfășurării 
partidelor, totul plutind într-U.n a- 
devărat mister. Ceea ce demon
strează o mentalitate care în nici 
un caz nu are darul să întărească 
prestigiul și importanța unei eom- 
petiții unde se decern titluri re
publicane.

In concluzie, reprezentarea cp 
demnitate a sportului românesc in 
competițiile internaționale presu
pune o excelentă pregătire, o înal
tă ținută morală și cetățenească a 
sportivilor, ca și o prezentare 
ireproșabilă, pe toatei ; planuri
le, în campionatele interne, bene
ficiind și ele de un cadru or
ganizatoric adecvat.

toată atenția bunei desfă- 
a campionatelor. Or, în 

ce, de pildă, C.S.M. Cluj a 
întreaga preocupare pentru 

meciurilor, cele mai

pre-
C. COMARNISCHI

(Urmare din pag. 1)

Adnotări la turul campionatului feminin de popice

VALOAREA ECHIPELOR
VALOAREA TEHNICIENILOR

PRIN ACȚIUNI CONCRETE ALE TINERETULUI
„In comuna Cornu Luncii, județul Suceava, cu sprijinul organelor 

n de partid și de stat s-a construit o frumoasă bază sportivă compusă din: 
teren de fotbal, trei terenuri suprapuse — asfaltate — de tenis, volei și 
handbal. De asemenea,a fost amenajată și o pistă pentru pregătirea ti
neretului pentru apărarea patriei. Prin grija factorilor campetenți s-au 
asigurat ți materialele sportive necesare. La această acțiune, contribu
ția substanțială și-au adus-o tineretul din comună, studenții și elevii 
aflați in vacanță, valoarea muncii patriotice executate ridieîndu-se la 
1100 ore muncă. Prin acțiuni concrete, tineretul este hotărît să-și în
chine o parte a timpului liber activităților sportive.

COMITETUL COMUNAL U.T.C. CORNU LUNCII”
„DEVALORIZAREA

BANCARILOR" IN RAPORT CU... ELITA FOTBALULUI
„Personal — ne scrie C, V- MED

GIDIA. din... Medgidia — am sim
patizat cu echipa de fotbal Pro- 

. 8r.esul pe timpul cind Oaidă, Mindru 
. și multi alții o situau printre e- 

ctțipele fruntașe. De atunci au tre
cut cam mulți ani. Dar, în ciuda 
faptului că centrul de juniori Pro
gresul a crescut o serie de tineri 
ca Beldeanu. Dumitriu IV, Dudu 
Georgescu, Năstase, Bartales, Eparu 
etc. echipa a alunecat Pe tobogan 
pînă la coada seriei a Il-a din B. 
Mă întreb ce se întîmplă cu fot
balul la clubul în care totuși alte

discipline sportive se mențin frun
tașe ? Oare „bancarii" s-au devalo
rizat definitiv în raport cu elita 
fotbalului ?”

Clubul Progresul își leagă acum 
speranțele de viitor de o nouă 
promoție talentată de juniori, cu 
care conduce autoritar în seria res
pectivă din campionatul republi
can. Și poate că clubul din dr. 
Staicovici va găsi și formele orga
nizatorice necesare pentru a-și păs
tra de această dată talentele în 
grădina proprie. ..

Avantajul terenului, pînă mai 
ieri hotărîtor în stabilirea victo
riei, aproape că a dispărut (odată 
cu retumarea pistelor după ulti
mele cerințe regulamentare), echi
pele luptînd de la egal la egal, 
atît1 în deplasare, cît și pe arena 
proprie, In aceste condiții s-a pu
tut — mai mult ca oricînd — ve
rifica adevărata valoare a comba
tantelor

Acest dificil examen a fost tre
cut cu succes de formația Rapid 
București (antrenor — Tudor Bu- 
zea) în seria Sud, neînvinsă de-a 
lungul turului campionatului și de 
echipa Voința Tg. Mureș (antre- 
noare — Margareta Szemany) care 
a suferit doar o singură înfrîngere 
în confruntările seriei Nord- Lide
rele de toamnă ale celor două se
rii, avînd în componența lor ju
cătoare de forțe sensibil egale, 
sînt echipe omogene, cu un stil 
curat. . Jucătoarele feroviare și cele 
mureșence au deprinderi corecte în 
lansarea bilei, știu șă lupte în 
momentele grele șl acționează cu 
siguranță la „ulița" preferată a lă
cașului popicelor, dovedind orien
tare tactică în rezolvarea diferi- 
telor figuri la „izolate". Privin- 
du-le îțj dai seama că sportivele 
respective sînt pregătite do cadre 
tehnice capabile să crească ele 
mente pentru marea performanță, 
frumoasa comportare a echipelor 
Rapid și Voința Tg-Mureș reflec- 
tînd priceperea Și pasiunea antre
norilor lor. Cu același devota
ment și sîrguință muncesc în

DE CE NU UN SINGUR „U“ î
Craiova o scriu „U” ? 
Lăsați-i pe olteni să 
decidă numele echipei 
lor de fotbal. Ei nici 
n-o imaginează altfel 
decît „Știința”.

H. TEODORESCU 
str. Azuga 1 Cluj"

OFERI UN

„înainte de a trage 
cu creta peste ’73, an 
care ne-a adus nesa- 
tisfacții Ia fotbal, am 
și eu o rugăminte, a- 
seme-iea zecilor de mii 
de simpatizant» ai lui 
„U“ Cluj. Dacă limba

CINE NE POATE
„Mă numesc KOVER SANDOR și 

sînt un tînăr profesor la Liceul din 
Baraoit, județul Covasna, un pa
sionat al sportului și cred că un 
destul de bun cunoscător al istoriei 
sporturilor. Din acest motiv am a- 
vut curajul să propun direcțiunii 
școlii organizarea unui concurs 
„Cine știe cîștigă” pe tema „Jocu
rile Olimpice — 2750“, adică 2750 
de ani de cînd au avut Ioc pri
mele jocuri. Propunerea a fost ac
ceptată și s-a bucurat de un viu 
interes atît din partea cadrelor di
dactice, a elevilor cît și a iubitori
lor de sport din oraș, și concursul 
se va organiza de către liceul nos
tru în colaborare cu casa de cul
tură din oraș (care ne pune la dis 
poziție și sala), la 10 februarie 1974. 
Ne-am gîndit să proiectăm și un 
film pentru a face mai multă pro 
pagandă sportului. Ne-am adresat 
centrului județean de difuzare ț> 
filmelor, dar nu ne poate ajuta 
Vă rugăm să ne dați un sfat : de 
unde putem procura astfel de fil-

română are un singur 
U în alfabet, de ce 

echipa din Craiova, 
fără nici un drept, și-a 
luat numele de la noi, 
de ce unii cronicari de 
la „Sportul" cînd vor
besc de echipa din

FILM DESPRE OLIMPIADĂ î
ine sportive, noi preferind pe cele 
în tema concursului ?“

Vom adresa scrisoarea dv. sec
ției de resort din cadrul C.N.E.F.S.. 
iar dv. puteți cere concursul Di
recției Difuzării Filmelor.

„MULȚUMESC ANTICIPAT..."
STELIAN ILIOIU, din Brebu 

(jud. Prahova) ne roagă, ti-Inii- 
țînd o felicitare, să o transmitem 
la rîndul nostru jucătoarei inter
naționale de handbal ~ 
Ilie, componentă a echipei 
campioană mondiaiă „Lacrimi 
curs destule — scrie dînșul — 
atît tu cît și colegele tale să 
considerați această finală ca o în- 
frîngere, ci din contră, aceasta 
vă fie un imbold pentru viitor.

fi supărată atît de tare 
aceea din finalul repri- 
Acum, cu ocazia sărbă- 

numai 
un

Constantina 
vice- 

au 
însă 

nu

rog să nu 
pe „bara“ 
zei a l-a. 
(orilor de 
succese în 
tradițional

să
Te

iarnă. îți urez 
viitor, precum și 

„La mulți ani!“.

pe care sperăm să îl reîntîlnim eu- 
rind în clasamentele 
cursuri.

La seniori, cursa a 
de Gheorghe Girniță 
își datorează succesul 
gerii la țintă, unde a avut numai 
un minut penalizare în comparație 
cu principalii săi adversari Fon
tana, Voicu, Veștea și care au avut 
cite 6—5 și, respectiv, 8 minute 
penalizare, deși în proba de aler
gare pe schiuri obținuseră timpi 
superiori. Echipa națională, care 
prin acest concurs realizează și 
un criteriu de selecție pentru apro
piatul său calendar internațional, 
ni s-a părut a fi în formă, sub 
aspectul pregătirii fizice și chiar 
al preciziei la tir. Credem totuși, 
că ar trebui, în zilele ce au mai 
rămas, ca în pregătirea lor să se 

reducerii timpului
■ » 

lotului,

altor eon-

fost cîștigată 
(Dinamo). El 
preciziei tra-

instruire și antre-
Neguțoiu (Gloria 

Buligă
Iulian Petrescu 
Cristian Pău-

procesul de 
norii Constantin 
București), prof- Nicolae 
(Voința Craiova), 
(Cetatea Giurgiu), 
nescu (Petrolul Băicoi) și Gh. Răs- 
taman (Metrom ~ 
satisfacția 
au depistat 
de nădejde.

Disputele 
pionatului au arătat 
petițiile anterioare 
xisță o categorie de tehnicieni, din 
păcate cee maj numeroasă, care 
caută și găsesc elemente dotate, 
le îndrumă pașii pînă la o anumi
tă treaptă - a consacrării, dar mai 
mult nu pot, deoarece nu stăpî- 
nesc cu desăvîrșire metodologia 
planificării antrenamentelor pentru 
obținerea unor cifre superioare. 
Alți antrenori cu experiență tale 
căror nume nu le mai consemnăm) 
nu vor să-și bată capul cu munca 
migăloasă do formare a tinerilor 
de perspectivă, mulțumindu-se să 
caute elementele talentate în... 
grădina altuia. Țn șfîrșit, întrece
rile turului au relevat, din nou, 
activitatea sterilă a unor cadre 
tehnice, plafonate nu numai ca 
stil de muncă, dar mai cu seamă 
din pimctul de vedere al concep
ției. Poziția fundamentală inco
rectă. elanul șerpuit, punctul de 
contact al bilei inconstant — iată 
numai cîteva din carențele eleve
lor lor, care posedînd modeste cu
noștințe teoretice joacă mai mult 
din intuiție, iar antrenorii respec-

Brașov). Ei au 
conferită de faptu.1 că 
și au format jucătoare

primei părți a carn
ea și corn 
că mai e-

ZI

ILIE N AST ASE IN
(Urmare din pag. 1)

— Californianul este un tenis 
man mare. Dar este și el om. A 
obosit. A jucat la prea multe tur 
nee. L-a obosit, mai ales, zgura 
Niciodată n-a strălucit pe supra
fețele de zgură.

— Ce este un complex ?
— Nu știu exact.
— Atunci ce este „complexul 

Graebner", ori „complexul Qkker" •>
— Nici asta nu știu. Povestea 

cu complexul este o născocire. Pe 
wremeă cînd aveam infringed la 
aimerican, el era un jucător foarte 
ij’.un, iar eu abia începusem să mă 
laapsez. în ce-1 privește pe olandez, 
cee este de spus ? A cî.știgat acum 
d<le patru ori la mine, am cîștigaf 
d$e trei ori la el. Un meci i 
mrjult cîștigat de el înseamnă 
Niăstase are complexul Okker ?

O tînără ingineră se ridică 
piicioare pentru a fi mai bine... 
suită de Ilie, și îi adresează o 
irmbare. Năstase, care 
semun, se ridică și el 
politețe este sesizat, se 
pai „bombardamentul"

mai 
că

în 
vă- 
in- 
pe 
de

stătuse
Gestul 

aplaudă. A- 
continuă :

—• Faceți bătături la palma de 
la mina cu care țineți racheta ?

— Faci bătături numai cînd în- 
trerupi jocul 7—8 zile. La mine se 
întîmplă rar așa ceva.

— Mai sperați, la Boston, să cîș- 
tigați turneul campionilor ?

— Foarte puțin, după ce am 
pierdut la Gorman. Kodes a jucat 
excepțional, l-a învins pe ameri 
can, iar acum îi mulțumesc ș> 
lui pentru victoria mea.

— Ce șanse avem în „Cupa Da
vis* in acest an 7

— Dacă totul va decurge con
form pronosticurilor, pot promite 
.'ictorii și în acest an. Probabil 
/om jupa la București, în primul 
ur, cu echipa Franței, apoi, spe

răm, țot acasă, cu învingătoarea 
dintre Suedia — Italia.

— Resimțiți încă înfringerea la 
Smith din „Cupa Davis", de anul 
trecut ?

— M-a afectat, evident, foarte 
mult. Dar încerc să uit.

— S-a spus că în ajunul meciu
lui cu Smith ați fost văzut la bar. 
Este adevărat 7

Antrenorul Tudor Buzea (Rapid) explică elevei sale, Vasilica Pințea 
de ce bila nu și-a atins bine ținta.de ce bila nu și-a

tivj nu le pot 
cile greșite. Ei 
poziția precară 
care le pregătesc, acceptă felurite 
compromisuri în relațiile cu jucă- 
toarele. răsuflă ușurați cînd la în
cheierea campionatului 
reușește să supraviețuiască în di
vizie. Nu, am dat exemple, deoa
rece configurația următoarelor cla
samente ale turului, ilustrează — 
ou puține 
chipelor 
seria Sud 
2. Gloria 
Constanța 
giu 10 p,
Petrolul Băicoi 8 p, 7. Metrom 
Brașov 8 p, 8- Voința Galați 8 p, 
9. Voința Buc. 6 p, 10. Voința 
Ploiești 4 p ; seria Nord — 1, Voin
ța Tg. Mureș 16 p, 2. Voința Craiov;
14 p, 3- Voința Cluj 12 p, 4- U.T.A. 
10 p, 5. Voința Oradea 8 p, 6.

corecta deprinde- 
se mulțumesc cu 
a formațiilor pe

echipa

excepții — valoarea e- 
și a antrenorilor lo.r : 
— 1- Rapid Buc. 18 p,

Buc, 10 p, 3. Voința 
10 p. 4. Cetatea Giur- 

5 Lairomet Buc- 8 p, 6 
Băicoi 8 p, 7. Metrom

DIALOG
— Nu-mi plac barurile. Nu ui

tați că de atîția ani sînt singur la 
turnee și știu să-mi organizez via
ța. La bar? Se întîmplă să merg 
o dată pe an la bar, dar nu în 
ajun de meci.

— In afara publicului din 
mânia, spectatorii cărei țări 
sînt cei mai apropiați ?

— Englezii. Sînt politicos!,— Englezii. Sînt politicoși, iai 
atunci cind vreun arbitru mă pri
vează de un punct, evident, fără 
rea intenție, iar eu îndrăznesc să 
protestez, spectatorii din tribune, 
ca și cum ar fț înțeleși, nu scot 
nici măcar un murmur. Vă spun 
că aceasța este o sancțiune drasti
că pentru arbitru.

— Soția continuă să vă însoțeas
că la toate turneele ?

— Da, Șj este prima care, pri- 
vindu-mă din locul unde se află 
fn tribună, mă temperează cînd 
este cazul.

Trecuseră două ceasuri bune și 
întrebările continuau. Directorul 
Buznea a rugat asistența să se o- 
prească. Dar Ilie a intervenit: 
„îmi place la dumneavoastră și 
vă stau la dispoziție cît doriți".

C.S-M. Reșița 6 P, 7, Voința Me
diaș 6 p, 8. Hidromecanica Brașov 
6 p, 9. Dermagant 6 p, 10- C.F.R- 
Tg. Mureș 6 p.

Troian IOANIȚESCU

insiste asupra 
de tragere în poligon.

Dintre toți componenții
Fontana este singurul care a reali
zat trageri în poligon în jurul a un 
minut și sub un minut, în timp ce 
toți ceilalți au realizat timpi în ju
rul a 1,25 minute de fiecare tra
gere, ceea ce, însumat, înseamnă a- 
proape două minute de întîrziere 
numai în poligon. în orice clasa
ment general international. două 
minute de întîrziere pot să însem
ne 6—7 poziții în clasament.

REZULTATE TEHNICE. — TI
NERET — 12 kilometri : 1. D. Dră- 
ghici (A.S.A.) 61:50 (6 minute pen.)
2. Gh. Păunescu (C.S.O. Sinaia) 
62:42 (6 min. pen.) 3. Gh. Duca 
(Dinamo) 63:40 (6 min. pen.). SE
NIORI — 15 km. : 1. Gh. Gîrnită 
(Dinamo) 68:07 (1 min. pen.) 2. V. 
Fontana (A.S.A.) 69:59 (6 min. pen.)
3. Gh. Voicu (A.S.A.) 70:45 (5 min. 
pen.) i

4Un cadou util, o bucurie mare 
pentru soția, sora sau mama dv 
poate fi mașina de cusut ILEANA

A
0 4 a

4 Mașinile de cusut ILEANA, 
tip masă sau tip mobilă, se vind 
și cu plata in 18 rate lunare, 

cu un aconto de 20<fo 
Prețul: 1800 lei și 2500 lei

3
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CRED iNTR-0 CLASARE FRUNTAȘĂ
A ECHIPEI

Ion CUPEN

în 
nu 

im- 
La 
era

disputată la 
la 25 decembrie, tinerii 

turci au reușit să cîș- 
1—0 printr-un gol marcat

NOASTRE"

DIALOG DE VACANȚĂ CU MIRCEA SANDU JUNIORII NOȘTRI 
S-AU ÎNTORS DIN 
TURNEUL EFECTUAT 

IN TURCIA

Pag. a 3-a

Mircea Sandu arș doar 21 de 
ani. Nu a depășit deci hotarul ace
la peste care începe tărîmul maturi
tății depline. Are neastîmpăr în 
priviri și o însuflețire juvenilă. Nu 
ascunde și o anumită conștiință a 
valorii sale, parafată de cele două 
selecționări în 
L-am găsit deunăzi

ounde își petrece 
canță.

— Practic, 
cea Sandu ?

— Mă „repar". 
' ■gamente. m-a

echipa națională, 
la Herculane, 
parte din va-

ce faci aici. Mir-

entorsă de liO
îndepărtat, în tur, 

d©j fotroft cea mai bună. Acum, cînd 
mă etifund. cotidian, în bazinul cu 
apiâ stulfuroase, îmi place să-mi în
chipui ăă fiecare „ședință" înseam
nă d zi mai puțin în distanta de 

•’ -■ tirri'ii*i<Care mă separă de refacerea 
. Șbfn^ta'

yțj declarat, înaintea cam
pionatului, că Sportul sturlen- 

termina competiția în 
' prima jumătate a clasamen- 

tiiîui. Iți menții optimismul? 
pT .4 5-iț- De^gur, deși poziția noastră 
î I nig este conformă cu supo

ziția mea. Dar am convingerea că

pregătirea de iarnă va reconsolida 
condiția fizică a echipei, excelentă 
cîndva, armă specifică a Sportului 
studențesc. Pe fondul acesta se va 
putea cristaliza și o tactică adecva
tă, care a fost uneori șubredă în 
turul campionatului. Firește, nu 
este un secret ce vă relatez și ex
plicația rezidă în faptul că echipa 
noastră a fost preluată din mers de 
altă conducere tehnică, care în vir
tutea unei legi naturale a adus cu 
ea o nouă concepție și o nouă men
talitate. „Sportul" ar putea, de alt
fel, să vizeze succese mai prestigi
oase, dacă ar putea planta doi ju
cători care astăzi lipsesc: un mi.j- 
locaș-coordonator și o extremă „de 
meserie".

— Ai jucat piuă la această 
vîrstă, să convenim, relativ fra
gedă, timp de un an de zile pe 
postul de fundaș central. Sar
cină insolită, pentru un atacant 
cu calități demonstrate de gol- 
geter. Ce a însemnat această 
experiență în „cariera" dumi- 
tale?

— Retragerea mea în liniile din 
spate a fost, bineînțeles, conjunctu- 
rală. Nu m-am conformat fenome
nului cu mare plăcere. Am simțit 
atunci, ce cred că poate simți un 
pilot de bob transferat pe locul din 
spate, al frînarului. în fine, a tre
cut, și, dacă mă gîndesc bine, nu 
mi-a prins rău. Mi-a sporit price
perea la deposedare, am căpătat o 
anume dezinvoltură în careurile 
adverse, intuiesc mai spontan ma
nevrele fundașilor; mă simt ca... 
acasă.

— Ai debutat în meciul cu 
Franța, cînd evaluai în „B“. 
Doar Lucescu, se pare, în acești 
ani, a reușit această performan
ță. Ai revenit între tricolori in 
ultimul meci al sezonului, îm-

potriva Finlandei. In mod neo
ficial, poți fi considerat, deci, 
un „om de lot". Ce aștepți de 
ia sezonul internațional care 
vine ?

— Echipa reprezentativă suferă 
mutații pe toate planurile. Mai 
conservatoare, mai închistată, 
perioada meciului cu Franța, 
m-a primit atunci •— am avut 
presia — cu brațele deschise, 
meciul cu Finlanda, atmosfera 
alța. Și am înțeles că lotul națio
nal are puțină nevoie de mine și 
m-am angajat în sinea mea să în
dreptățesc această onoare printr-o 
pregătire și comportare exemplare.

între 21 și 26 decembrie, selecțio
nata noastră de juniori a efectuat un 
turneu de trei jocuri în Turcia. 
Simbătă 22 decembrie a evoluat la 
Adana în compania reprezentativei si
milare a țării gazdă. Meciul s-a ter
minat la egalitate : 0—0.

în a doua partidă,
Mersin, 
fotbaliști 
tige cu ,
de Faruh, o mare speranță a fotba
lului turc.

între timp, tot la Mersin (23 de
cembrie) s-a mai disputat o partidă, 
echipa noastră jucind. sub denumirea 
de selecționata Rucureștiului, cu o 
reprezentativă locală de juniori. Scor 
final 2—2. Grosu și Vrinceanu au 
marcat golurile formației noastre. Pe 
parcursul turneului a fost folosită 
următoarea formație : Moraru (Lung) 
— Cotigă, Agiu, Filler, Elisei — Solo
mon, Hurloi — Dragu (Surenghin, 
Popa), Dragnea, Grosu și Vrinceanu.

Din viața sediilor celui de-al treilea eșalon: UNIREA IAȘI

ASPIRAȚII ÎNDREPTĂȚITE
LA PROMOVAREA ÎN B"

Pălit de una din acele idei care țin de „nevas- 
tă-mea iscoditoare© de vrăji" — dragul nostru Țo- 
pescu ne-a oferit la sfîrșit de an, drept curcan, 
un montaj enorm de goluri marcate de-a lungul lui 
73, 100 de goluri In 90 minute, șl o altă sută în 
alte 90 de minute. Să leșini de plăcere l Și — 
brusc — să amețești I Și — din cînd în cînd — 
să te plictisești ? A fost și este o nebunie s șă știi 
că fiecare fază se termină cu un gol — e minunat 
și încet-încet, ea în basme, moțăitor. Eu aș fi 
părțit retrospectiva în două: 45 de minute — 
mai frumoase goluri, 45 de minute — cele 
uluitoare ratări.

Căci „l 
ratările — incredibile, sfîșietoare, 
gătoare la cer — înseamnă a te 
degeaba.

Cel mai frumos gol al anului — 
zicea Țopescu — a fost acela 
al lui Heynkess în meciul lui Bo
russia cu Liverpool. Parcă mai 
poți să știi ? Dar golul lui Cla- 
ramunt din returul Spaniei cu 
Grecia, ce avea ? Spaima lumii... 
Și cite și mai cite I

Totuși, mă întorc la sfîrșit de 
an și privind acest curcan mă în
treb : dar ratările de care am 
avut parte, atît pe plan intern 
și cît pe plan mondial ? Dar 
penaltyul acela din Darby Coun
try — Juventus, la 0—0, în retur, 
după executarea căruia englezul 
executat — și râmîi pironit : 
chipă campioană, și să tragă 
stadion ! iți vine să urli : și 
aveți ? N-avem nimic și nu 
îmi sînt la fel de dragi ca 
să vorbim tot de alții, umblind cu apropoul — cite 
a ratat Leeds cu Sunderland, în finala Cupei I Tre
buie să ajungem la înțelepciunea de a socoti că 
plinul nu merge decît cu golul, iar golul e in
destructibil legat de ratare. Din această înțelepciune 
— să extragem urări de bine pentru inimile noas
tre, pentru crainicii-comentatori, pentru corzile lor 
vocale, pentru copilașii din jurul nostru, pentru mo
bilele din casele noastre, pentru nervii noștri, pen
tru aparatul nostru respirator, pentru echilibrul nos
tru uman...

Să cîntăm, desigur, golul — care rămîne filozo
fia supremă 
asociații se 
merg ș pînă

Dar să și

îm- 
cele 
moi

,gol“ fără ratare, nu se există. Și a
.....  " ' ■ turtitoare, 

uita la fotbal

uita 
stri-

catorii nu sînt mai presus decit ratatorii, care și ei 
sînt oameni, și ei sînt supuși legilor imanente ale 
naturii și ei merită toate felicitările noastre la sfîr
șit de an, căci și el ne-au făcut să murim șl să 
înviem, duminical. Credeți-mă, nu vreau să fac pe 
paradoxalul, nu vreau să cer milă pentru o întrea
gă și glorioasă falangă care se întinde de la Clark 
pînă la Neagu și Florică Voinea — falangă incar- 
porînd din cînd în cînd șl pe Pele, șl pe Gerd Miil- 
ler șl pe Cruyff, — cer doar ca în anul 74, pentru 
binele nostru, și pentru binele fotbalului, ca și al 
tenisului, cq și al baschetului, ca și. al tuturor jocu
rilor care ne incintă și cu care ne jucăm de-a v-oți 
ascunselea, și de-a hoții și vardiștii, și de-a uliii ?i 
porumbeii, și de-a regina ' ' J* *
tata, căci toate

pe pași, și de-a mama și 
— joc sînt și 
cer înțelegere, 
bună cuviință, 
mai ales, bună

„CUPA TINERETULUI"

Divizionara C, UNIREA IAȘI — pre
tendentă la primul loc al seriei I șl cu 
mari șanse de a se număra, din toamna 
viitoare, printre echipele ce se vor ali
nia la startul Diviziei B — este reprezen
tanta întreprinderii metalurgice cu ace
lași nume, o uzină tînără, mereu frun
tașă pe ramură, în cadrul căreia tot 
ceea ce se face poartă amprenta abnega
ției, a seriozității. Și aici, ca aproape 
peste tot, fotbalul atirnâ greu in balanța 
preocupărilor de ordin sportiv. „Ochii" 
uzinei urmăresc cu cea mal mare aten
ție. cu dragoste, și emoție în același timp, 
evoluția echipei proprii, frumoasa ei 
tentativă de a bate cu hotărire la poar
ta promovării. „lașul, marele nostru 
oraș — ne spunea, recent, ing. Eugen 
Avram, secretarul comitetului de partid 
din uzină — are nevoie de o echipă în 
„B“. Pentru că, foarte mulți din tinerii 
Jucători buni, oare nu-șl găsesc un loc 
la Politehnica, pleacă ta alte părți. Di
vizia C oferlndu-le prea puține satisfac
ții sportive. Piuă șl de la noi, de la U- 
nirea, au plecat cîțiva. Așa stlnd lucru
rile, am hotărit să oferim toate condiți
ile necesare echipei noastre pentru ca ea 
să poată promova",..

Sigur că lașului nu-1 strică ți o for
mație în eșalonul secund, in cadrul că
reia să fie rodate multe din elementele 
de perspectivă, multe din speranțele 
fotbalului ieșean. Așa au gîndit, așa 
gîndesc șl azi oameni ca ing. Mihal Va- 
tavu (directorul uzinei). Dumitru Ungu- 
reanu (economist), Titus Hen (șeful 
secției mecanică) șt Încă mulți alții. Șl. 
pe sprijinul convergent. Unirea a Înce
put să-și construiască primele ei succese, 
acumulările care să-l permită apoi sal
tul pe o treaptă superioară,

Tn toamna lui '73, reprezentanta uzinei 
metalurgice ieșene a jucat destul de bine, 
numărindu-se, mereu, printre fruntașe, 
conducînd de cite va ori chiar plutonul. 
La încheierea turului. Unirea ocupă 
poziția a doua, la egalitate de puncte cu 
liderul. A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc.

în primăvara se va da, însă, bătălia de
cisivă pe car-e echipa ieșeană speră s-o 
cîștige, deoarece... „Avem condiții mate
riale bune — afirmă Mihai Cocea, preșe-t 
dintele asociației — sintem tot timpul 
sprijiniți de conducerea uzinei noastre, 
orașul ne ajută, clubul Politehnica de 
asemenea, cu acesta fiind în strînse re
lații de colaborare, în special cu centrul 
de copii și juniori. Mai pot fi adăugate, 
apoi, ca argumente principale, tinerețea, 
ambiția și disciplina echipei noastre. 
Cred că Unirea este cea mai tînără echi
pă din Divizia C. în lot se află trei ju
cători de 17 ani (Sălăjan, Onică și Nicu- 
lăieș), alți trei de 19 ani (Popa, Arhip 
și Hanceriuc — fratele fundașului de la 
Politehnica), iar ceilalți, majoritatea, nu 
depășesc 24 de ani (Chihaia, Chirilă, 
Iehim, Ursuleac, Caratașu, Munteanu, 
Moșulică, Scînteie). Cu toții manifestă o 
puternică dorință de afirmare șl, nu pol 
să nu remarc, disciplină în joc și la locul 
lor de muncă, fiind salariați al uzinei, 
înconjurați de stimă și respect. De altfel, 
la cei care n-au înțeles să se încadreze 
tntr-o astfel de disciplină — am avut 
și asemenea cazuri (Moruzi, Mihăilă)
— s-a renunțat, chiar dacă erau jucători 
buni".

Despre tinerețea Unirii, despre coezi
unea sufletească dintre jucători, reali
zată ca urmare a unor măsuri chibzuite, 
despre ce-a fost în tur, dar — îndeosebi
— despre ce se speră în partea a doua 
a campionatului ne-au vorbit și antre
norii Constantin Lauren țiu și Constantin 
Harasira. Am înțeles djn afirmațiile lor 
că există, la toate nivelurile, preocupări 
permanente pentru crearea unor condiții 
bune de pregătire și joc; că lașul își do
rește, într-adevăr, o echipă în Divizia B, 
bineînțeles alta decît... Politehnica din A; 
că primăvara lui ’74 va însemna un sezon 
încărcat de examene grele, un mare hop 
peste oare Unirea va încerca să... sară 
cu hotărîre pentru a realiza saltul- 
proinovare.

Laurențiu DUMITRESCU

1W
acela n-a fost 

jucător englez, de e- 
prost, în tăcerea unui 
atunci cu Neagu, ce 

urlu : mie — ratatorii 
marcatorii. Sau ■— ca

o fotbalului ți a asociațiilor sale, care 
știe de către fiecare cit de departe 

și in pînzele albe.
revenim la melodia de mal sus — mor-

din joacă 
pace, ar-, 
bună ști* 
dispoziție, 
mult I Nu

sporturile 
derivă, 
monie, 
ință și,

Nu cred că cer prea
cred că sînt deplasat cerînd o- 
menie pentru toți cei care coba- 
rînd în arenă cu gîndyl de a 
marca, nu marchează, nu egalea
ză, nu finalizează, dîndu-ne la
crimi în ochi și făcîndu-ne șă ne 
dăm cu pumnii în cap. Să fim 
mîndri de un gol, să nu fim ne
demni cînd trăim catastrofa unui 
autogol. Să fim plini, bogați pe 
dinăuntru, să extragem din acest 
prea plin sufletesc — hrănit din 

pase la adversar, din șuturi impara-
• > IU. . - (

pase precise și ... .
bile și șuturi care trec milimetric pe lingă poartă, 
din veselia victoriei, dar și din durerea ratărilor, tot 
ce se poate extrage pentru a fi cît mai mintoși, 
cît mai frumoși, cît mai sănătoși, cît mai mustoși, 
cit mai hazoși — deloc belicoși, deloc cîrpănoși, 
deloc ticăloși, deloc păcătoși. Nu aduc argumente 
extrasportive precum că în lume există și nenorociri 
mai mari decît ratarea unui penalty. Nu I Nenoro
cirile lumii sînt nenorocirile lumii, încă în vigoare, 
rațiunea sportului rămîne aceea nu de a participa 
ia ele, ci de a le îmblînzi, de a le atenua, de o 
le mai domoli prin bunătate și generozitate. Ruga 
mea rămîne strict sportivă : slăvit fie golul, slăvit fi® 
și cel care cade la un 
terea de a mai ochi în
are putere...

Și slăvit fie poporul 
tutori, slavă popoarelor 
meridianele care văd și 
nunile nedisperate ale unei lumi care merită o soar
tă mai bună fie șl doar pentru c-a inventat, pe 
lingă foc și roată, mingea I

BELPHEGOR

metru de poartă, fără pu- 
colțul lung, fiindcă nli moi

nebun șl măreț de spee
ds microbiști de pe toate 
fac din sport una din tții-

LARGĂ ARIE DE RĂSPÎNDIRE A FOTBALULUI
IN JUDEȚUL CONSTANȚA

Echipa de fotbal F.C. Constanța 
a fost, fără îndoială, revelația tu
rului Diviziei A, fiindcă a acumu
lat punctele necesare unei adevă
rate performere. Dar fotbalul do
brogean nu se reduce doar la re
prezentanta sa în prima scenă.

în. județul Constanța activează nu 
mai puțin de 18 echipe din campio
natul județean, răspindite atît în 
centrele industrializate, cît și în 
cele agricole și 30 de echipe în cam
pionatul zonal (14 în prima serie 
și 16 în a doua).

Prim-vicepreședlnlela C.J.E.F.S. 
Constanța, Dumitru Ivan și cei doi 
vicepreședinți, Dumitru Panait și 
Gh. Răuță au dat acestei baze de 
masă noi forme de organizare, me
nite să canalizeze forțele tuturor 
centrelor urbane și rurale. Așa se 
explică faptul că în afara echipelor 
din municipiul Constanța (C.F.R., 
S.B.C., I.T.C, Transporturi, Petro
lul), au luat startul șl echipele 
Dunărea, Cernavodă, Viitorul Coba-

â C.F.R.

INTR-0 ȘCOALA MODERNA
Zn lipsa zăpezii, șahul ține „capul de afiș" al „Cupei tineretului".
Iată o imagine de la întrecerile organizate recent de clubul „Voința” 

din Capitală. Foto : I. MIHAICA
(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

pre pasiunea pentru sport și turism 
a tinerilor.

— Avem un marc număr de ute- 
c: li care. Ia slîrșitul fiecărei săp- 
tȚ.p.jți, participă la excursiile orga
nizate de comisia noastră sportivă 
pe Valea Prahovei. Mă-gîndesc că 
nu ar fi rău ea împreună cu aceștia 
să fie și cite un reprezentant al 
clubului sportiv Metalul și acolo să 
aibă loc concursuri în cadrul „Cu
pei Tineretului". De asemenea, te
nis de masă sau șah, Ia Casa de 
cultură. Ca să nu mai vorbim des
pre schi sau săniuțe, sporturi spe
cifice așezărilor montane unde sîn
tem găzduiți. Cred că ar fi bina 
daeă cineva — și cînd spun cine
va mă refer la tovarășii de Ia club 
-ra. ne-ar însoți 
de organizare.

și ar dovedi spirit

D. DUMITRESCU

CURTEA DE ARGEȘ. La Liceul 
agricol din localitate se află în pli
nă desfășurare etapa pe clasă la te
nis de masă și șah (această din 
urmă disciplină fiind introdusă în 
programul ediției de iarnă din ini
țiativa organizatorilor). La întreceri 
participă peste 500 de elevi și ele
ve, din toate cele 24 de clase ale 
școlii. Se remarcă, printr-o largă 
participare și o frumoasă compor
tare, reprezentanții anilor II (vete
rinară), III (zootehnie), III-B (hor
ticultura) și I—II de la Școala pro
fesională de țîmplari.

Sînt terminate, de asemenea, pre
gătirile pentru participarea la spor
turile de iarnă. Din fondurile șco
lilor au fost cumpărate 30 de pe
rechi de schiuri și 8 săniuțe. Ș-au 
luat măsuri pentru ca în atelierele 
școlii să fie confecționate, prin 
muncă patriotică, încă 15—20 de 
săniuțe.

Emanoil SȚERESCU — coresp.

UN PATINOAR ÎSI AȘTEAPTĂ VIZITATORII 
f— , — • , j

Ia Predeal, prin grija edililor lo
iali în friirite cu tovarășii Nicolae 
Pozarea. și Valeriu Luca, a fost dat 

. (în folosință (nu cu puține eforturi 
materiale) un frumos patinoar. Se 
află foarte aproape de centrul aces
tei frumoase așezări de munte, între 
hotelul „Carmen" și clădirea Li
ceului experimentai de schi. Un 
patrulater de gheață cu o supra
față de aproape 160 de metri își 
așteaptă zilnic beneficiarii. Invita
ția ia patinaj în Predeal este cu 
atît țnaj tentantă cu cît accesul pe 
luciul gbeții este facilitat de poziția 
patinoarului. Si totuși...

... 26 decembrie, orele 10,30, Pe 
patinoarul din Predeal — liniște. O 
liiliște nefirească. Doar trei, patru 
copii încearcă primele piruete. Aș
teptăm mai bjne de o jumătate de 
oră în speranța că, treptat, copiii și 
tinerii veniți în stațiune cu prilejul

vacanței de iarnă, ca și cei din lo
calitate își vor face apariția. Aștep
tarea s-a 
Lingă cei 
torj aflați 
rut alții...

Aceasta, 
șuna, la acea oră din zi, de copii 
și tineret, izolați sau în grupuri. O 
forfotă fără rost pe stradă, timp 
efectiv irosit, în timp ce frumosul 
patinoar era ocolit. Este, oare, fi
resc ? Pe nimeni dintre cei care în
soțesc elevii în vacanță, de regulă 
învățători și profesori, nu-i intere
sează ca această importantă masă 
de țineri să-și petreacă într-un 
mod cît mai util zilele la Predeal ?

Păcat de bunele intenții ale gos
podarilor din această stațiune mon
tană care, iată, nu găsesc, în toate 
ocaziile înțelegerea micilor vizita
tori I

dovedit a fi zadarnică, 
trei, patru mici patina- 
pe gheață n-au mai apă-

în timp ce Predealul mi-

w
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din. Eforie, Metalul, I.L. și C.F.R. 
Medgidia, Recolta Negru Vodă, Mur- 
fatlar, Chimia Năvodari, Victoria Sa- 
ligny, Știința Poarta Albă, Unirea 
Chirnogi, Victoria Techlrghiol, Iar 
In campionatul republican de ju
niori, tn afara celor trei echipe ale 
lui F.C. Constanța participă alte 
trei sub egida Portului Oonstanța. 
și cît© una a Științei, Electricii și 
Vodnțej Constanța. I.M.U. șl Cimen
tul Medgidia,

Cel© două serii ala campionatului 
zonal cuprind echipele: Tractorul 
Năvodari, I.M.T. Constanța, Litoral 
Corbu, Pescarul Hirșova, Mobila 
Constanța, Neptun Mangalia, Con
structorul Hidrotehnica, Energetica, 
P.T.T.R. și Energia (tot din Con
stanța), Farul Tuzla, „23 August", 
Tot din seria I face parte și o e- 
chipă cu profil ieșit din comun: 
aceea a surdo-muților, care poartă 
numele simbolic Tăcerea.

O comisie orășenească funcțio
nează la Medgidia, organizlnd seria 
a Il-a a campionatului zonal, cu 
următoarele echipe; Victoria (echi
pa Comerțul), Minerul și Progresul 
Medgidia, Dunărea Poarta Albă, 
Voința și Autobuzul Vadul Iul Tra
ian, Recolta Peștera, Ideal Cerna
voda, echipele Victoria din comu
nele Mihai Viteazul, Cuza Vodă și 
Satul Nou, Scînteia Nisipuri, Spicul 
Tarevardi.

Sînt omologate nu mai puțin de 
18 terenuri în campionatul jude
țean și 13 tn campionatul zonal, 
iar echipele sînt dotate cu mate
rialele sportive de care au nevoie. 
Numeroși jucători recrutați dintre 
tractoriști, colectiviști și elevi s-au 
impus în județ: Mihal Andrei și 
Eugen Lășcărache (de la C.F.R. 
Constanța), Abibula Tungeai (I.T. 
Constanța), Tudor Trandafir (C.F.R. 
Medgidia), Vasile Bafani (I.I.L. 
Medgidia), Vasile Canetti (Dunărea

Cernavoda), Mihal Tașu ți Cornel 
Chiriac (Viitorul Cobadin).

Județul Constanța nu duce lipsă 
nici de... echipe feminine de fotbal 
(aa Victoria Constanța, pregătită de 
Gh. Carmaș), nici de antrenori 
buni și nlcj chiar de arbitri, ca 
F. Ambruș car© conduce partide 
din Divizia O.

C.J.E.F.S. Constanța și secția de 
Invățămînt dau o mare atenție șî 
fotbalului școlar, organizlnd nume
roase competiții î Cupa primăverii. 
Campionatul școlilor generale, al 
liceelor și al școlilor profesionale.

De asemenea, se organizează 
competiții în unitățile economice 
(meciuri inter-echipele diverselor 
secții și ateliere), toate concurbld la 
lărgirea ariei de răspindlre a fot
balului in municipiul și județul 
Constanta,

D. MORARU-SUVNA

Intre 11 și 18 februarie

TURNEUL 
UNIVERSITĂȚII CRAIOVA 

ÎN LIBAN
Așa cum am mai anunțat in ca

drul pregătirilor pentru noul sezon 
competițional unele dintre echipele 
noastre divizionare vor Întreprinde 
turnee peste hoțare, de verificare a 
potențialului, în care vor susține o 
serie de partide aniicale, în compa
nia unor formații respec
tive. ,,

Dintre cluburile care au deja per
fectata turnee face parte și Univer
sitatea Craiova, lidera campionatului. 
Studenții craioveni vor juca, intre 
11 și 18 februarie în Liban. De ase
menea, se duc, în momentul de față, 
tratative pentru perfectarea unor me
ciuri și în Kuweit.

— Sînt convins de acest lucru. 
Am făcut unele teste, prin convo
carea celor mai buni patru alergă
tori din toate clasele școlilor gălă- 
țene. Trebuie să vă spun că nu ne-a 
interesat prea mult timpul 
lergare, cît alergarea însăși, 
păcate, foarte mulți copii de 
ani nu știu să alerge corect, 
evident că sînt nelucrați. Ca 
mai vorbesc de faptul că din 
sută de copii, dacă le ceri să sară 
în lungime, cel mult 7—8 reușesc 
să prindă pragul. Iar de aici 
și pînă la numeroasele anomalii pe 
care le constatăm pe parcurs nu e 
decît un pas. E imposibil să pri
vești lotul voleibalistelor de la Po
litehnica, din Divizia B, și să nu 
faci o legătură cu instruirea greșită

tul în școală înseamnă 
tul în sportul nostru, 
admitem că activitatea 
sate și în întreprinderi 
mul rînd o activitate 
în școală, însă, sportul ar trebui 
șă fie o activitate zilnică. Dacă la 
sate, de pildă, avem campionate 
de lupte, care se bucură de mul
tă atenție, dacă am reușit să avem 
44 de echipe de fotbal sătești, an
grenate în campionatul județean să
tesc, pe trei serii, dacă în județul 
Galați se joacă și ceva tenis la 
țară, cum ar fi la Cudalbi, de pil
dă, sportul școlar rămîne o obse
sie, pentru că de consolidarea lui 
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aproape to- 
Trebuie să 
sportivă la 
este în pri- 
duminicală.

de a- 
Djn 

10—12 
Este 

să nu 
o

a școlii noastre. De aici și lip<sa de 
timp. într-o bună zi, echipa băia
tului meu a venit și mi-a spue că 
nu se poate prezenta la o întrece
re pentru că nu are vizei© medi
cale necesare. Mi-am dat seama în 
ziua aceea că, într-adevăr, pentru 
obținerea vizelor copiii ar fi tre
buit să umble ceasuri în șir. Am 
dat acest exemplu numai pentru 

-ÎL 1 ceva

GIMNASTICA DE ÎNVIORARE
Internate școlare
Cămine studențești
ACȚIUNI TURISTICE
Școli generale, profesionale, licee 
Institute de invățămint superior 
Asociații sportive din întreprinderi ți instituții 
Asociații sportive sătești

CAMPIONATE A.S. DIN ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII 
UNITĂȚI DE GIMNASTICA LA LOCUL
DUMINICI CULTURAL-SPORTIVE

eta-

mai

în
în

depinde startul real al unei 
pe noi.

— Care sînt ramurile 
îndrăgite ?

— Fotbalul e foarte iubit, 
cursul verii am avut angajate
competiție 80 de echipe de copii. 
Acești copii joacă fotbal pe 28 
de terenuri bituminate, de handbal. 
Experiența concursurilor de fotbal 
ne-a prilejuit o experiență intere
santă. în vara trecută, organizarea 
jocurilor, organizarea prezenței și 
a tuturor problemelor legate de 
echipament a fost încredințată că
pitanilor de ecfripă-copii, repun- 
țîndu-se la profesorii de educație 
fizică. Și, trebuie să vă spun, re
zultatele au fost spectaculoase.

— E o piatră aruncată în 
grădina profesorilor de educație 
fizică ?

— Nu vreau să generalizez. Dar 
sportul nostru școlar continuă să 
fie frînat de lipsa de entuziasm a 
multor profesori de educație fizi
că : mă gîndesc la profesorii care 
au făcut I.E.p.S.-ul pentru că n-au 
reușit să intre la o altă 
lucru care se vede 
un efort prea mare.

— Considerați

fără

că

1 354

DE MUNCA

facultate. 
să deppi

pregătirea 
fizică a copiilor este insuficientă ?

26 (6 200 de elevi)
5 (2 000 de studenți)

(62 000 de participanți)
32 (705)

405 (30 000)
810 (25 500)

198
13 (3 000)

566 la sate
41 la orașe

de „școlarizare spor-în primii ani 
ti vă".

— Se vorbește frumos despre 
Liceul nr. 4, căruia i-au 
încredințate gimnastica — 
și natația.

— Acestea sînt eforturi în 
recția atragerii copiilor spre nata- 
ție, și, într-o măsură mai mică, spre 
gimnastică. Deși nu avem situația 
Reșițel, la natație, sau tocmai de 
aceea, am hotărît ca ora de edu
cație fizică să se facă la bazin, prin 
rotație. Vrem ca toți copiii școlari 
din Galați să aibă cel puțin o 
pregătire elementară în materie de 
înot. Și asta cu atît mai mult cu 
cjt părinții manifestă o oarecare 
rezistență cînd e vorba de 
neconsiderîndu-1 probabil un 
loc de relaxare după efortul 
diului. Cei mai mulți părinți 
dau copiii la jocuri, Dip păcate, 
timpul rezervat sportului e foarte 
redus. Dacă am vorbit de lipsa de 
pasiune a profesorilor de educație 
fizică, nu trebuie să uităm șî un 
alt aspect care împiedică dezvolta
rea sportului școlar. Școala noas
tră, în general, nu respectă indi
cațiile superioare care cer imperios 
evitarea supraîncărcării. Din păca
te, supraîncărcarea este o realitate

fost 
fete

di-

înot, 
mij- 
sțu- 

își

a arăta că trebuie să facem 
cu timpul copiilor.

— Ca să nu mal vorbim des
pre timpul necesar celor care 
practică sportul de perfor
manță.

— Foarte adevărat Astăzi, în 
mod normal, un elev sau un stu
dent angajat în sportul de perfor
manță — și, după cum știm, ma
joritatea performerilor sînt elevi 
sau studenți — nu dispune de mai 

• mult de 12 ore pe săptămînă, ceea 
ce e insuficient. Problema supra
încărcării cantitative (și în pri
nțul rînd cantitative) a școlii este 
o realitate de care trebuie să ți
nem 6eama. Și această realitate 
ține foarte mult și de faptul că 
majoritatea profesorilor noștri nu 
știu, de fapt, ce înseamnă sportul 
în contextul vieții noi. Și de ce 
m-aș mira, dacă, privind paginile 
„Gazetei învățămîntului", îmi 
seama că educația fizică și 
nu prea sînt înțelese.

— Totuși, 
sportului 
manță ?

— Oferă în 
ca dintre cei 
lizați să se piardă — pe drum — 
cît mai puțini. Nu-mi plac vor
bele mari și angajamentele fără 
acoperire, dar avem cîțiva luptători 
de talent, cîțiva boxeri buni (Toni 
și frații Tîrilă sînt printre aceștia), 
avem cîțiva handbaliștj, dar nu

se 
ce

dau 
sportul

, ce 
nostru

oferă 
de

Galații 
perfor-

primul
18 olimpici nomina-

rfnd dorința

avem cîțiva handbaliști, dar 
uităm că sportul internațional 
dezvoltă foarte repede, ceea 
face ca vechea noastră speranță Ra- 
fira Fița, care a avut un 2,04, șă 
nu mai conteze în fața acelui 1:56,6 
al Zlatevei, de pildă. în ceea ce 
mă privește, cred că Galații ar 
putea să furnizeze, pînă Ia urmă, 
8—9 sportivi pentru Montreal, ceea 
ce nu credem că ar fi prea puțin.

Dar pentru asta, resimțim uneori 
nevoia de a aduna ©lila sportului 
gălățean, la răstimpuri și, mai ales, 
simțim nevoia de a fi vizitați, din 
cînd în cînd, de specialiștii de Ia 
„23 August", pentru a mi se spu
ne dacă lucrăm sau nu bine.

...Ședința de box continua. Gri- 
gare Jelezneac era sufletul ei. A- 
fară, suporterii lui F. C. Galați con
tinuau să discute despre ingrati
tudinea celorlalte trei echipe, care 
„fac tot posibilul" pentru ca fot
balul gălățean să nu aibă o echi
pă în A...

6 IANUARIE ’74 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
PRONOEXPRES 
_____ A NOULUI AN

Nu uitați I Cadouri dintre cele mai plăcute și utile, bilete la tra
diționalele trageri extraordinare Loto a Revelionului din 1 ianuarie 1974 
și la Pronoexpres a Noului An din 6 ianuarie 1974.



BORIS SPASSKI
REVINE LA FORMA

DE ODINIOARĂ...
Echipa 

României
a 

în 
Pe 

din 
se

lecționata olimpică a țării gazdă, 
alcătuită din jucători sub 23 de ani, 
o formație bună, din care fac parte 
cîțiva titulari ai reprezentativei na
ționale. frații Croci, Luethi, Pan
zera, Friolet, Wittwer fiind cei mai 
cunoscut i.

gheață 
turneul 

Elveția'- evoiuînd. marți seara, 
patinoarul artificial acoperit 
locali taljea Visp. Ea a întîlnit

de hochei pe 
ți-a început

Peste 2 000 de spectatori au asis
tat la o partidă de o factură tehni
că bună, cu o evoluție interesantă 
a scorului, presărată de numeroa
se faze la poartă. în care „prima 
vioară" a fost, indiscutabil, forma
ția română.

Ea a început meciul în trombă 
și, în minutul 2, Tureanu (care a- 
vea să fie cel mai bun de pe teren) 
a deschis scorul. Nouă minute mai

PATINATORI DE VITEZĂ ROMÂNI
iI

!in polonia
R

Patinatori de
Școlii Sportive-
Miereutea Ciucy

AU EVOLUAT
ȘI UNGARIA

tîrziu, V. Huțanu modifică rezul
tatul de pe tabela de marcaj, pen
tru ca la acțiunea următoare ace
lași Tureanu să înscrie printr-un 
șut excepțional. Apoi Bașa (în mi
nutul 15) ridică scorul la 4—0 și 
se părea că „olimpicii" vor suferi 
o foarte grea înfrîngere.

Gazdele reușesc, însă, o spectacu
loasă revenire și mareînd consecu
tiv prin Panzera, Holzer și Elsig 
refac din handicap.

Dar ultima repriză aparține, ca și 
prima, românilor. Costea (în minu
tul 42), Axinte (56) și Tureanu (în 
ultimele secunde ale jocului) para
fează un succes meritat al oaspeți
lor.

Echipa României a evoluat în 
următoarea formație: Netedu, FI. 
Gheorghe — Varga, Tone — FI. 
Sgîncă, Justinian — Antal, V. Hu
țanu — Gh. Huțanu — Pană, Axin
te — Tureanu — Costea. Nistor — 
Bașa — Gheorghiu.

PAUL BETSCHARD
S.I.Z.

MOSCOVA, 27 (Agerpres). — In
tr-un articol, publicat în ziarul 
,,TRUD“, fostul campion mondial 
de șah Mihail Tal scrie că marele 
maestru Boris Spasski, unul dintre 
cei 8 jucători calificați pentru tur
neul candidaților, și-a regăsit for
ma care l-a consacrat odinioară.

Tal mai menționează că Spasski 
a tras concluziile necesare după 
eșecul său în meciul pentru titlul 
mondial susținut cu marele maes
tru american Robert Fischer. La 
ultimul campionat unional, pe ca
re l-a cîștigat, Boris Spasski a des
fășurat din nou un joc combina- 
tiv remarcabil. Meciul din cadrul 
turneului candidaților dintre Spas
ski și marele maestru american 
Robert Byrne se anunță extrem de 
interesant și îi poate oferi lui 
Spasski posibilitatea de a-și evalua 
potențialul de joc. Analizînd șan
sele celorlalți candidați, Mihail 
Ta) relevă marile progrese făcute 
de brazilianul Costa Mecking, con 
stanța marelui maestru maghiar 
Lajoș Portisch, buna pregătire tac
tică a lui Anatoli Karpov (U.R.S.S.).

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
UNGARA: U. R. S, S.:

PREOCUPĂRILE LUI
maghiar 
olimpic 

activita- 
după ce

Renumitul pentatlonist 
Andrâs Balczo, campion 

și mondial, și-a încheiat 
tea competițională, recent, 
a împlinit 35 de ani. întrebat des
pre proiectele sale de viitor, cu
noscutul sportiv din Ungaria a de
clarat :

„îmi pare rău că trebuie să aban
donez această activitate polisporti
vă, care este pentatlonul modern, 
în cariera mea sportivă am avut 
nenumărate mari satisfacții, care 
m-au determinat să mă dedic total 
pregătirii. Dar vîrsta mi-a dictat 
retragerea. Ea este totuși o aban
donare parțială, pentru că, în con
tinuare — chiar dacă nu voi par
ticipa la activitatea competițională 
— voi munci în această direcție ca

ANDRAS BALCZO
antrenor. Dacă voi fi întrebat care 
din 
mai 
re : 
nut 
mă.
besc. din pentatlon, este călăria. 
Paralel cu activitatea de antrenor 
de scrimă, mă voi ocupa de selec
tionarea cailor pentru concursuri, 
în acest scop mă voi deplasa des 
în gospodăriile colective și de stat, 
pentru a alege pe cei mai valoroși 
cai, apți penWu întrecerile de pen
tatlon modern. Mă așteaptă, desi
gur, o activitate frumoasă. Dar, mai 
presus de orice, mă străduiesc 
sărmi închei studiile superioare la 
Institutul de educație fizică și sport 
din Budapesta și să mă perfecțio
nez în limba engleză11.

cele cinci probe mi-au plăcut 
mult, voi răspunde fără ezita- 
scrima. De altfel, am și obți- 
diploma de antrenor de scri- 
A1 doilea sport pe care-1 iu-

COMPLEXUL SPORTIV
DIN TOMSK

Sub numele de „Bumbarasa“, care a- 
minteșt-e un celebru cîntec studențesc, 
va fi cunoscută, în orașul Tomsk, o 
nouă bază sportivă, cuprinzînd diferite 
terenuri și o clădire cu patru etaje, cu 
săli destinate practicării mai multor spor
turi, printre care în primul rînd boxul 
și luptele, foarte populare la tineretul 
din această îndepărtată regiune siberi- 
ană. începînd cu proiectul și continuînd 
cu toate lucrările manuale, construcția 
noii baze este opera studenților Institu
tului politehnic, cărora li s-au adăugat 
membrii asociațiilor sportive.

Clădirile situate pe Prospectul Arhi
tecturii, una din arterele principale ale 
orașului, sint aproape gata și în curînd 
vor începe operațiile de finisare. Intere
sant este faptul câ și amenajările interi
oare se fac pe principiul autodotării, 
aparaturile și instalațiile fiind de ase
menea darul oamenilor muncii din oraș, 
lucrate de ei în ore suplimentare.

Odată cu începerea activității universi
tare și școlare, noul centru sportiv „Bum- 
barasa“ și-a inaugurat 
același climat 
fost construit.

activitatea,
de entuziasm în care

în
a

viteză, aparținînd 
din Sibiu și S.C. 
au efectuat turnee 

în Polonia >să, respectiv, Ungaria, 
unde participat la cîteva con 
cursuri, în ultimele lor evoluții, 
viteziștiî români s-au numărat 
printre animatorii unor probe.

• Tinerii patinatori sibieni 
și-au disputat întîietatea pe pista 
naturală de la Zakopane, în com
pania unor alergători de la clu
burile „Podhale" Tovii Târg, „O- 
limpia" Elblag, „Orzel" Elblag și 
M.K.S. 'Zakopane. O frumoasă im
presie a lăsat spectatorilor Carmen 
Dragoman, care a cîștigat proba 
de 1 OQOnj junioare eu 1:47,8. La 
fel de Iwftă ,a. fost 
SandeiZFxum. clasa ' . 
cund la &0(T m ISnioare 
Pe podiumul premiaților 
urcat, la unele probe, Ion 
riu și Adrian Virbănescu.

• Viteziștii de la S.C.
Tea Ciuc s-au întrecut, 
mul lor concurs desfășurat 
pista artificială din Budapesta, cu 
sportivi din Polonia și Ungaria. 
Iată rezultatele i: 500 m — 1. Z. 
Machowsky (Polonia) 42,9... 4. L.
Lazar și A. Okos 45,5... 8. L. Czim
balmoș 47,1; 1500 m — ' ~
Machowsky 2:16,0... 5. Ii.
2:25,1, 6: Ai Okoș 2:26,1... 
Czimbalmoș 2:30,7; 5 000 m 
Z. Machowsky 8:35,6... 3. A. 
8:50,9.., 6. L. Laz^r 9:04,2,.. 
jCzimbalmoș 8:22,1; >000 m

zar 5:05,9... 6. A. Okoș 5:11,2... 10 
L. Czimbalmoș 5:35,3. Foliation — 
1. Z. Machowsky 188,976 p... 4. A 
Okoș 
199,470 p... 9.
209,926.

In reuniunea 
trul sportului 

de fiecare dată, printre 
celor două curse din 

500 m — 1. I. Tolgyesi 
41,5... 3. D. Lăzărescu
in — 1. H. Martoș (Un- 

1:26,4...’ 3. D. Lăzărescu

199,157 p... 6. L. Lazar
L. Cziîmbalmoș

sprinterilor, maes-
— Dan Lăzărescu

;t și comportarea 
'asată pe locul se- 
' junioare cu 50,3. 

au mal 
Opinca-

Miercu-1 
în ulti- 

pe

1. z. 
Lazar
8. L.
— 1.
Okoș
8. L.

_ — 1.
Z. MacKoîvsky 4:55,1 < & li. ta-

s-a aflat, 
fruntașii 
program : 
(Ungaria) 
44,5, 1000 
garia) 
1:31,5.

SE VA ANULA CURSA
DE LA LE MANS?
PARIS 27 (Agerpres). — Deși guvernul 

francez a hotărît anularea curselor auto
mobilistice pe teritoriul Franței, organi
zatorii faimoasei curse de 24 de ore de 
la Le Mans au prezentat programul ce
lei de-a 42-a ediții, prevăzută pentru zi
lele de 15 șl 16 iunie ale anului viitor. 
Pierre Allanet, președintele Comitetului 
do organizare, a declarat ziariștilor pre- 
zenți la conferința de presă ținută la 
Paris; „Am prezentat regulamentul 
cursei cu speranța că pină la 15 iunie so 
va reveni asupra deciziei de a suspenda 
toate cursele automobilistice. Nu inten
ționăm să reducem durata probei. Dacă 
ar fi vorba " 
buranți atu 
curențllor. 
pe circuitul 
zute pentru

să facem economie de car- 
putca limita numărul con- 
Prlmele probe de control 
de la Le Mans slnt prevă- 
Bfirșltul lunii martie"

1

Redacția sportivă a agenției po
loneze P.A.P. a întreprins și anul 
acesta tradiționala anchetă pentru 
desemnarea celor mai buni 10 
sportivi europeni. Locul întîi a fost 
atribuit înotătoarei Kornelia En
der (R. D. Germană), urmată de 
automobilistul scoțian Jackie Ste
wart, ciclistul belgian Eddy Merckx, 
Renats Stecher (R.D.G.j — atle
tism, Ludmila Turițceva (U.R.S.S.) 
— gimnastică, Ryszard Szurkowski 
(Polonia) — ciclism, Ilie Năstase 
(România) — tenis, Anne Marie 
PrOll (Austria) — schi, Faina Mei

mk (U.R.S.S.) — atletism, Johan 
Cruyff (Olanda) — fotbal.

★
In urma unei anchete întreprin

se în rîndul cititorilor săi, ziarul 
de sport „MARCA" l-a desemnat 
cel mai bun sportiv spaniol al a- 
nului: 1973, pe ciclistul Luis Ocana, 
învingătorul Turului Franței. Au ur- 
măt -în clasament Eladio Vallduv» 
(tir),, Francisco - Buscato (baschet), 
Felia; Gandgcto. (yachting), Tony 
Ortiz (box), Mariano Haro (atle
tism), Fernando Cerrada (atletism), 
Jose Amengual (pescuit submarin), 
Santiago Ajeda (judo), Antonio Ji
menez (box) etc.

INVITAȚII PENTRU „MEMORIALUL

PAUL MERICAMP"

MONGOLA • Acești copii de grădiniță din R. P. Mongolă vor deveni cu siguranță spor-
* tivi. Din cea mai fragedă vîrstă ei fac cunoștință cu salteaua de lupte,

pentru a se iniția în tainele tradiționalului sport al ’ ‘ ’
sînt considerați inițiați în această disciplină. în 
localități, întreceri de lupte pentru pionieri, in

luptelor. Odată ajunși la vîrsta junioratului, tinerii 
acest an, ca ți în cei precedenți, s-au organizat, în sute de 
care antrenori ți arbitri 

cestor copii.
nu au fost alții decît părinții a-

R.S. CEHOSLOVACĂ a MAI DEVREME CA DE OBICEI

AU ÎNCEPUT campionatele

Federația franceză de atletism 
a trimis invitații unora dintre cei 
mai buni atleți din lume pentru 
a participa la tradiționalul con
curs „Memorialul Paul Mericamp", 
programat pe stadionul „Jean 
Bouin", în ziua de 6 iunie a anu
lui viitor. Printre invitați se numă
ră atleții Lasse Viren, Pekka Va
sala (Finlanda), lanis Lusis, Viktor 
Saneev (U.R.S.S.), Dawe Wottle, 
Steve Prefontaine, Rod Milburn 
(S.U.A.), Emile Puttemans (Belgia), 
Marcello Fiasconaro (Italia), Ben-

jamin Jipcho (Kenya) și atletele 
îordapka Blagoeva, Sveta Zlateva 
(Bulgaria). Rita, Kirst, Gunhild 
Hoffrpeister ÎL Germană), VI- 
rike Mayfârih ' (R. F, Germania), 
Ilona Gusenbauer (Austria), Irena 
Szewinska (Polonia) și Mona Lisa 
Pursiainen (Finlanda).

în orașul Rudnice s-au întrunit, 
de curînd, cei 13 pretendenți Ia 
onoarea de a reprezenta culorile 
Cehoslovaciei în ediția 1974 a 
Cursei Păcii. După părerea antre
norului Jaroslav Meinhardt, expu
să în ziarul „Rude Pravo“, convo
carea aceasta, intervenită cu o lu
nă mai devreme ca de obicei, este 
dictată de nevoia perfecționării pre
gătirii fizice, mai slabă acum ca 
altădată. Se poate spune că în in
terval de 13 zile, cu ajutorul an-

trenorului Stubner și a... băilor de 
abur, s-a reușit intrarea în formă 
a candidaților și s-a realizat con
turul unei echipe omogene.

Bicicletele au fost deocamdată 
puse deoparte, mai ales că ciclis
tul Moravec a suferit un accident, 
soldat cu o rană ușoară la piept. 
Șoselele pline de zăpadă trebuie a- 
bordate cu multă atenție. Obiec
tivul principal este de a se rea
liza un antrenament care să de-

pășească cu 1 000 
anii precedenți. Pînâ 
anului, alergătorii selecționați 
parcurs 1 500 km, iar după 
nou, întrecerea candidaților va a- 
vea loc pe un parcurs însumînd 
8 000 km !

Deocamdată, alergătorii se an
trenează pe schiuri și trec o serie 
de teste psihologice, o noutate în 
domeniul antrenamentului cicliști
lor cehoslovaci.

km bilanțul din 
la sfîrșitul 

au 
anul

INTERNAȚIONALE DE TENIS
ALE AUSTRALIEI

Pektc 'SOOO de spectatori au urmărit la Zurich meciul de box în 
care campionul Europei la categoria muscă, italianul Fernando Atzori, ți-a 
pus centțira în joc în fața elvețianului Fritz Chervet. Net superior, Chervet 
a obținut victoria prin k.o. în repriza a 7-a. Boxerul elvețian, în vîrstă de 
31 de ani, intră pentru a doua oară în posesia titlului. în imagine, Chervet 
în stingă.

Telefoto : A. P. — Agerpres

MELBOURNE 27 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de tenis 
ale Australiei, care au loc la Mel
bourne pe terenurile clubului Koo- 
yong, au programat alte întîlniri din 
primul tur. Iată rezultatele înregis
trate în proba de simplu masculin : 
N’Godrella (Franța) — Carmichael 
(Australia) 4—6, 6—2, 7—5 ; Borg 
(Suedia) — Ropcke (R.F.G.) 6—7,
6—3, 6—1 ; Lara (Mexic) — Thamin 
(Franța) 6—4. 3—6, 7—5 ; Dent (A- 
ustralia)’ — Pinner (R. F. G.) 6—3, 
6—3 ; Alexander (Australia) — Ber- 
nasconi (Franța) 7—6, 6—1 ; Meiler 
(R.F.G.) — Parkier (S.U.A.) 7—6,
6—4 ; Newcombe (Australia) — Hi
rai (Japonia) 6—2, 6—4. Lă ‘simplu 
feminin: Hunt. (Australia)..,.— Paish 
(Anglia) 6—4, 6—1 : Kranțzcke (Aus
tralia) — Lancaster (Australia) 6—3, 
6—3 ; Gourlay (Australia) — Beaven 
(Anglia) 6—2, 4—6, 7—5.

CAMPIONATELE NAȚIONALE LA JUMĂTATE DE DRUM

IUGOSLAVIA: UN LIDER DE TOAMNA
NEAȘTEPTAT, RADNICIKI NIȘ

Sk»

Sezonul de toamnă a luat sfirșit. 
Doar cea mai populară competiție 
fotbalistică din Iugoslavia : „Cupa 
Iugoslaviei" cunoaște în echipa Haj
duk Split pe merituosul cîștigător al 
trofeului. Celelalte competiții : cam
pionatul, C.C.E. (Steaua roșie este 
calificată în sferturile de finală), ca 
și calificarea .pentru turneul final al 
campionatului mondial (Iugoslavia va 
disputa un al treilea joc cu Spania)
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rii formiației noastre și-au luat 
toate masurile de prevedere. Pen
tru acest ultim act al întrecerii, 
băieții lîoștr* s-au pregătit cu foar
te multi seriozitate și cred, că nu 
ne 
ma 
ca 
vecin

voii dezamăgi. Pentru pri- 
zi, sorții . ne-au hărăzit 

adversari pe sportivii din orașul 
—* Brăila — dp care sîntem 

legați plinti'-o frumoasă amiciție, 
dar si țfrintr-a puternică rivalitate 
sportivă.1! Datorită valorii superioa
re si a i experienței competitionale 
a multoța dintre componenții echi
pei noastre, cred că victoria nu ne 
poate scăpa. Obiectivul nostru ma
jor vrem să-l realizăm în seara fi
nalei..."

Antrenorul Grigore Nicolae. de 
Ia Box-Club Brăila a replicat : 
„Noi nulsîn^ip — deocamdată — 
o formație cu veleități Ia cucerirea 
„Cupei F.R? Box". Aceasta, deoa
rece majoritatea pugiliștilor brăi- 
leni sînt' sportivi tineri, la începu
tul activității de performantă. Nu 
înseamnă însă că elevii mei vor 
urca în ring dinainte învinși. Cu
noașteți proverbiala combativitate 
a boxerilor brăileni ?“

Profesorul Vasile Păcuraru, me
todist principal ai C.J.E.F.S. Con
stanța, conducătorul boxerilor de 
Ia Farul, a declarat : „Au fost lua
te toate măsurile pentru ca sporti
vii de p$ malul mării să se pre
zinte cit ’'mâi'* bine pregătiți pentru 
turneul final. Vă asigur că am ve
nit la București cu dorința de a ne 
întoarce la Constanta cu prețiosul 
trofeu pu,s in .joc. Nu trebuie uitat 
că el a mai .fost cucerit de noi. Am 
venit de cîteva zile la București.

pentru acomodare, si așteptăm în
crezători ostilitățile".

Tînărul antrenor al A.S.A. Cluj, 
Iosif Mihalik, ne-a mărturisit; „I.a 
ediția trecută, echipa pregătită de 
mine, deși era considerată ca 
outsideră, a ajuns în finala com
petiției. Sint convins că în acest an 
o asemenea ispravă este greu de 
realizat, mai cu seamă în condiți
ile în câre sorții ne-au 
parteneră, în semifinale, 
echipă de pe litoral, în 
află și doi campioni
Pentru unul dintre ei am pregătit.

însă, o sui-priză. Fostul cocoș Ale
xandru Dobăeș va evolua, 
la categoria muscă. Cred 
Ibrahim Faredin nu-i va fi 
în întîlnirea cu redutabilul 
cheur care este Dobăeș".

Firește, în semifinalele de 
fiecare formație își are șansa

acum, 
că lui

ușor
pun-

decis ca 
puternica 
care se 
naționali.

azi,
sa, 

pe care va încerca să și-o valori
fice, Acesta este un motiv în plus 
pentru care anticipăm. întîlniri 
echilibrate, de mare spectacol. în 
care sperăm că cei mai buni vor 
obține dreptul de a evolua în fi
nală.

BELGRAD. 27 (Agerpres). — 
rația de fotbal a iugoslaviei a 
sat federației internaționale o 
soare prin care arată motivele 
de term in at-o să nu accente data de
16 ianuarie propusă de F.I.F.A. pen
tru disputarea meciului de baraj din 
preliminariile campionatului mondial, 
cu selecționata Spaniei. în expunerea 
de motive se arată că meciul a fost 
programat de F.I.F.A. în plină va
canță a fotbalului iugoslav, în. timp 
ce campionatul Spaniei este în plină 
desfășurare în altă ordine de idei, 
federația spaniolă a refuzat data de 
28 decembrie propusă, de federația iu
goslavă pentru disputarea acestui 
important, meci. ..

și-au aminal pentru sezonul fotbalis
tic 1974 rezolvările.

Competiția de bază. campionatul, 
și-a încheiat, prima parte la 9 de
cembrie. NeașteDtat, campioană de 
toamnă este Radniciki Niș, echipa 
care cunoaște pentru prima oară în 
istoria clubului un asemenea succes.

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX • TELEX
La Stockholm au Început meciurile com
petiției internaționale de hochei pe ghea
ță pentru „Cupa Aheame". In primul 
Joc, echipa Lions London a învins cu 
scorul de 3—1 (0—0, 1—1, 2—0) formația 
suedeză AIK Stockholm.

La Varșovia »-au deafkșurat campionatele 
de haltere ale Poloniei. Iată noii campi
oni șl performanțele înregistrate: pap- 
ko — 205 kg; Adamczyk — 220 kg: Za
jac — 247.500 kg; Knobik — 257,500 kg; 
Swecz — 300 kg ; A wizen — 325 kg; Rut
kowski — 345 kg (nou record național); 
Palka — 345 kg. tn general, rezultatele 
sint modeste, din lista campionilor lipsind 
cel mal cunoscuțl halterofili polonezi.

în orașul elvețian Davos s-a disputat 
primul meci contînd pentru noua ediție 
a „Cupei Spengler" la hochei pe gheață. 
Formația cehoslovacă Slovan Bratislava 
a învins cu scorul de 11—1 (4—1. 3—0. 
4—0) pe H.C. Davos.
■
Tradiționalul turneu internațional de șah 
de la Hastings începe astăzi, reunind 
cîțiva reputați mari maeștri internațio
nali, printre care fostul campion mon-

dial Mihail Tal (U.R.S.S.). Zvetozar Gli- 
goricl (Iugoslavia), Paul Benko (S.U.A.). 
Laszlo Szabo (Ungaria), Duncan Suttles 
(Canada). Din Anglia vor participa ma
eștrii Michael Basman, William Hartston, 
Raymond Keene, Michael Stean si An
thony Mlles.

In stațiunea 
Saint Moritz 
național de _________  _ _______„
schlurile. Victoria a revenit Japonezului 
Hiroshi Witagakl cu 232.4 puncte. Cea 
mal lungă sărituri a sa a măsurat 87.5 
m. pe locul doi s-a clasat un alt sportiv 
japonez, Hisajoshi Sawade, cu 224,9 p, 
urmat de compatriotul său Takao Ito 
— 223,9 P.
■
Fotbalistul brazilian Silva Campos. îna
intaș central al echipei Atletico Mineiro, 
a fost suspendat pe termen de 60 de zile, 
pentru folosirea unor medicamente sti
mulatoare interzise, cu prilejul meciu
lui de campionat, în care Atletico a în
vins cu 2—1 pe Vasco da Gama. Am
bele goluri ale echipei învingătoare fu
seseră înscrise de Campos. La analiza

«e sporturi de iarnă de la 
ț-« disputat concursul toter- 
deschldere la sărituri cu

antidoping, la care sint supuși conform 
regulamentului doi Jucători din flecare 
echipă, In lichidul organic al lui Cam
pos au fost găsite urme de efedrina, 
substanță inclusă pe lista medicamen
telor prohibite. Silva Campos, cotat ca 
o mare speranță a fotbalului brazilian, 
se afla in vederile selecționerilor pentru 
campionatul mondial.

Campionul european de box la categoria 
ușoară, italianul Antonio Puddu, ți-a 
făcut o spectaculoasă reintrare. în gala 
disputată la Milano, Puddu l-a învins 
net la puncte pe americanul Otho Ty
son. In meci „semivedetă", greul Italian 
Bepi Ros a terminat la egalitate cu vete
ranul brazilian Vasco Faustinho.

Cu prilejul unul concurs de haltere, des- 
fășurat la New York, tînărul sportiv a- 
merican Don Wamer, în vîrstă de numai 
14 ani. a stabilit două noi recorduri na
ționale de juniori la categoria cocoș. 
Wamer a obținut la stilul smuls 82 kg, 
iar la stilul aruncat a ridicat o halteră 
de 100 kg. Vechile recorduri la aceste 
stiluri fuseseră stabilite cu 25 de ani în 
urmă de Pete George.

Outsider la start, Radniciki a reușit 
jocuri excelente mai ales în depla
sare, cucerind pe merit primul loc. 
Antrenată de Milovan Glișovici — cel 
mai bătrîn antrenor din prima ligă — 
fosta glorie a fotbalului iugoslav din 
generația lui Glazer, Moșa Marjano- 
vici și Tirnanici — cu jucători de 
valoare egală (Radniciki nu are însă 
nici un jucător în lotul A !), echipa 
din Niș a dominat prin constanță 
competiția de regularitate — campio
natul. Acum se pune problema dacă 
la primăvară va rezista asaltului 
urmăritoarelor sale : Dinamo Zagreb, 
Hajduk Split și Steaua roșie Belgrad 
care și ele își anunță candidatura la 
titlu. Dinamo Zagreb, mult întine
rită, ambiționată parcă de insuccesele 
ultimilor ani, speră în recucerirea 
titlului care nu a mai poposit la Za
greb de 15 ani ! Comentatorii fotba
lului din Iugoslavia consideră pe 
Hajduk Split drept cea mai bună 
echipă a sezonului de toamnă. Mo
tivul : Hajduk a cîștigat „Cupa Iu
goslaviei", este la numai două punc
te de lider, are un lot excelent (cinci 
componenti in echipa națională : Hol
ter. Surjak, Buljan, Jerkovici, Oblak) 
și a reușit partide foarte bune. în 
fine, pe poziția a patra, Steaua roșie,

Radniciki Niș — campioană de toamnă a Iugoslaviei. De la stingă la 
dreapta, în picioare : Dovedan, Raikovici, Pantelici, Andreievici, Martino- 
vici, Kovacev ; în rîndul de jos : Grubieșici, Antici, Dimoski, Ștefanovici, 

Pesici.
Foto : TEMPO — Belgrad

JOHAN CRUYFF

„SINT EMOȚIONAT

DE TROFEUL PRIMIT"
(Agerpres). 

olandez, Jo- 
prezent acti- 

spaniolă C. F. 
revista 

drept cel

corespon- 
„Stnt e- 
pentru a 
mai bun

fotbaliști 
fi merl-

fost luat

BARCELONA, 27 
Cunoscutul fotbalist 
han Cruyff, care în 
vează în echipa
Barcelona, desemnat de 
„FRANCE FOOTBALL" 
mai bun jucător european al anu
lui, a făcut o declarație 
dentului agenfiei A.P. : 
moțional ci am fost 
doua oari desemnat oel
jucător continental, primind tro
feul «Balonul de aur». Dar să fiu 
sincer, mal sini și alți 
buni in Europa care ar 
tat acest titlu".

Interviul lui Cruyff a
la unul din antrenamentele echi
pei C. F. Barcelona, care se pre
gătește pentru jocul de duminică 
cu Valencia. „în acest 
spus Cruyff — trebuie 
strez un joc de clasă, 
confirma titlul primit".

meci — a 
să demon- 

pentru a

campioana „en titre". Numai trei 
puncte mai puțin față de lider n-ar 
trebui să constituie un impediment 
prea mare pentru valoarea formației 
belgrădene. Deși preocupată de jocu
rile in C.C.E., rămasă fără Geaici și 
Iankovici, Steaua roșie a reușit totuși 
să se mențină în plasa fruntașelor, 
anunțîndu-și candidatura pentru la 
primăvară.

Trebuie să mai amintim de startul 
slab al echipei Partizan Belgrad (de 
altfel, antrenorul Vasovici a demi
sionat), al Vojvodinei (poate renun- 
țînd la „națională", Boșkov va reuși 
mai mult la clubul din Novi Sad) și 
al lui Zeleznicear. De altfel, privind 
clasamentul, constatăm că diferența 
dintre campioana de toamnă și ul
tima clasată este de numai nouă 
puncte. Practic, opt echipe sint ame
nințate de „lanterna roșie", returul 
anunțîndu-se mai dramatic ca nicio
dată. Să-1 amintim și pe golgeterul 
primei părți a campionatului : Dușan 
Bajevici (Velej) cu 11 goluri marcate.

în perioada 15 decembrie — 8 ia
nuarie (mini-transfer) s-au efectuat 
pînă acum cîteva mutații notabile : 
Dragoslav Stepanovici, cunoscutul in
ternațional al Iui O.F.K. a semnat 
pentru Steaua roșie, iar Dinamo Za
greb, după ce l-a pierdut pe Ramljak 
(a trecut la Feyenoord), și-a întărit 
lotul cu foarte talentatul portar Meș- 
kovici (Proleter). în rest, transferuri 
nesemnificative.

Iată deci că noul sezon competi- 
țional (campionatul reîncepe la 3 
martie) va trebui să răspundă la trei 
întrebări : se va califica Iugoslavia 
pentru C. M. ? ; va reuși Steaua roșie 
să se califice în semifinalele C.C.E. ? 
și — în fine — cine va cuceri cel de 
al 28-lea campionat post-belic ? Cu 
asemenea întrebări și perspective va 
începe anul fotbalistic 1974 în Iugo
slavia.

DUȘAN BUGARIN
Novi Sad, decembrie

ȘTIRI...
• După etapa de miercuri a 

campionatului olandez, în fruntea 
clasamentului continuă să se afle 
formația Ajax Amsterdam, care 
totalizează 28 de p din 16 jocuri 
susținute. Ea este urmată, în cla
sament de Twente — 26 p și Fe
yenoord — 25 p. Rezultate mat im
portante înregistrate în cea de-a 
16-a etapă : Sparta — Ajax 1—2 ; 
F.C. Amsterdam — Feyenoord 1—1; 
Go Ahead — F.C. Twente 0—1; 
Telstar — P.S.V. Eindhoven 1—1.

REZULTATE...

• în campionatul englez, Leeds 
și-a consolidat poziția de lideră, 
învingînd, în deplasare, cu 1—0, 
pe Newcastle. Celelalte rezultate 
înregistrate în etapa de miercuri : 
West Ham United — Chelsea 4—2; 
Southampton — Arsenal 1—1; Tot
tenham — Queen Park Rangers 
0—0 ; Birmingham — Coventry 
1—0 ; Burnley — Liverpool 2—1 ; 
Everton — Manchester City 2—0: 
Leicester — Wolwerhampton 2—2-

Sheffield United — 
United 2—1 ; Ipswich 
2—1 ; Stoke 
sament: 1. Leeds 38 p ; 
pool 29 
Everton

p ; 3. Burnley
25 p etc.

Manchester
— Norwich 

Derby 0—0. Cla- 
Liver- 
p; 4.

2.
28

• în 
întreprinde tn 
O.F.K. Beograd 
karta, formația 
care a învins-o 
(3—1). Golurile 
au fost înscrise 
sici, D. Ștefanovici și M. Stefano
vich

cadrul turneului ] 
Indonezia, 
a întîlnit, la Dja- 
locală Perșij a, pe 
cu scorul de 5—1 

formației iugoslav» 
de Kresici (2), Ba-

Pe care-l 
echipa

• Federația de fotbal a Turciei 
a hotărît să nu mai programeze 
în nocturnă meciurile campionatu
lui național. Decizia a fost luată 
ca urmare a consumului mare de 
electricitate pe stadioanele din An
kara și Istanbul. în consecință, de 
acum înainte, toate partidele se 
vor desfășura după-amiaza.
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