
ȘEDINȚACONSILIULUI DE STAT
în ziua de 28 decembrie 1973, a 

avut loc, la Palatul Republicii, șe
dința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ca invi
tați, vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, miniștri și alți conducători 
ai unor organe centrale de stat, pre
cum și președinții comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și a- 
doptat următoarele decrete : decretul 
referitor Ia elaborarea proiectului de 
plan național unic și al bugetului de 
stat pe anul 1975 și a lucrărilor de 
fundamentare a proiectului de direc
tive cu privire la dezvoltarea econo- 
mico-socială a României in perioada 
1976—1980 ; decretul privind organi
zarea și funcționarea Comisiei per
manente pentru avizarea și controlul 
consumurilor de combustibili, energie 
electrică și termică ; decretul cu pri
vire la aprobarea statutului pentru 
organizarea activității și promovarea 
personalului de cercetare ; decretul 
privind asigurarea calității produselor 
provenite din import ; decretul pen
tru reglementarea participării unități
lor române cu activitate de comerț 
exterior la licitații în străinătate ; 
decretul privind reglementarea acti
vității de zbor în spațiul aerian al 
Republicii Socialiste România ; decre
tul pentru modificarea organizării și 
funcționării Comitetului de Stat al 
Radioieleviziunii Române ; decretul 
pentru declararea ca abrogate a unor 
acte normative, în vederea asigurării 
unei mai bune sistematizări a legisla-

ției ; decretul privind registrul agri
col ; decretele privind criteriile de 
conferire a titlului de „Erou al mun
cii socialiste" și a medaliei de aur 
„Secera și Ciocanul" județelor și uni
tăților agricole socialiste care aduc o 
contribuție deosebită la sporirea pro
ducției agricole, precum și a „Ordi
nului Muncii" clasa I stațiunilor pen
tru mecanizarea agriculturii care a- 
duc o contribuție deosebită la reali
zarea de producții mari.

De asemenea au fost adoptate ur
mătoarele decrete privind reașezarea 
unor prețuri de producție și de livra
re, ce au fost înaintate Consiliului 
de Stat ca urmare a hotărîrilor luate 
în ședința comună din 13 decembrie 
1973 a Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român și a Consiliului de Mi
niștri : decretul pentru stabilirea pre
țurilor de producție și de livrare Ia 
produsele din ramurile extracția și 
transportul țițeiului și gazelor natura
le ; decretul privind stabilirea pre
țurilor de producție, de livrare și a 
adaosurilor comerciale la produsele 
de bază din industria prelucrării 
țițeiului ; decretul privind stabilirea 
prețurilor de livrare la produsele 
de bază din ramurile extracția și 
prepararea minereurilor neferoase, fe
roase, a substanțelor nemetalifere și 
a sării precum și a rabatului comer
cial la sare ; decretul privind stabi
lirea prețurilor de livrare și a raba
tului comercial la produsele de bază 
ale industriei cărbunelui ; decretul 
privind stabilirea prețurilor de pro
ducție și de livrare la produsele de 
bază din ramura industriei energiei

electrice și termice. Prin aceste de
crete, emise în temeiul Legii nr. 
19/1971 cu privire la regimul pretu
rilor și tarifelor, se realizează reașe
zarea prețurilor în relațiile dintre 
unitățile socialiste in diferite ramuri 
ale economiei astfel ca ele să reflec
te mai corespunzător cheltuielile so
ciale de producție ; prețurile cu amă
nuntul ale produselor care fac obiec
tul desfacerii către populație rămin 
cele actuale.

Au fost ratificate Convenția consu
lară dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă, 
precum și Acordul comercial și Acor
dul de cooperare economică, indus
trială și tehnică între guvernul Repu
blicii Socialiste România și guvernul 
Republicii Ecuador.

Toate decretele menționate au fost, 
in prealabil, dezbătute și avizate fa
vorabil de comisiile permanente de 
resort ale Marii Adunări Naționale, 
precum și de Consiliul Legislativ.

A fost aprobat programul privind 
controlul ce va fi efectuat de Consi
liul de Stat, prin comisiile permanen
te ale Marii Adunări Naționale, in 
semestrul 1/1974.

în continuare, Consiliul de Stat a 
rezolvat unele cereri de grațiere.

în încheierea lucrărilor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat activi
tatea rodnică desfășurată de Consiliul 
de Stat în cursul anului 1973 și a 

• adresat felicitări tuturor membrilor 
Consiliului cu prilejul Anului Nou 
1974, precum și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire, de succes în 
întreaga lor activitate.
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COMPETIȚII SPORTIVE DEDICATE ZILEI DE 30 DECEMDRIE

căzut, în este destul de subțire, membrii secției 
efectueze primele antrenc-

La Piatra Neamț a 
de schi a Școlii sportive, sub

sfîrșit, prima zăpadă ! De și stratul
îndrumarea prof. Dumitru Terbescu, s-au și grăbit să 

mente pe pîrtia din parcul Cozla.
A fost O utilă pregătire în vederea întrecerilor din cadrul „Cupei Tineretului”. Foto : Emil BUCUREȘTEANU

Traian ENACHE — coresp.

Apropierea zilei de 30 Decembrie, 
zi în care întregul nostru popor a- 
niversează cea de a 26-a sărbăto
rire a instaurării republicii, se face 
simțită și în domeniul sportului de 
masă și de performanță. în mai 
toate localitățile țării se desfășoa
ră în aceste zile finalele unor com
petiții inițiate la diferite discipli
ne sportive și dedicate marii ani
versări.

BRĂILA. Elevii Școlii generale 
nr. 18 din localitate au organizat un 
program cultural-sportiv intitulat 
„Cîntăm Republica 1". la care au 
participat și peste 500 de părinți, 
în program, au fost incluse, pe lin
gă manifestări artistice, armonioase 
ansambluri de gimnastică prezenta
te de elevii claselor VI, VII, dan
suri moderne și exerciții de gim
nastică acrobatică precum și pira
midele sportivilor școlii. Pentru 
contribuția adusă la organizarea a- 
cestei frumoase acțiuni merită fe
licitați profesorii de educație fizi
că Costică Sterpu și Anghel Ha- 
gherlacher.

MUREȘ. în organizarea 
C.J.E.F.S. Mureș, pe pîrtiile platou
lui Cornești din apropierea orașului 
Tg. Mureș, s-au desfășurat întrece
rile de schi dotate cu „Cupa 30 De
cembrie". Au participat tineri spor
tivi din Reghin, Tîrnăveni, Sighi
șoara, Miercurea Niraj și Tg. Mu-

liGUPA TINERETULUI": PRETUTINDENI, ÎNTRECERILE
SÎNT ÎN plină desfășurare

V

reș. De menționat faptul că probele 
concursului au făcut parte din pro
gramul „Cupei tineretului" la fond 
și coborîre. Printre sportivii 
marcați îi enumerăm pe Elena 
(Reghin), Ludovic Domocoș 
Mureș), Andrei Adorjanei- (Tg. 
reș) la fond și Dorin Pantea 
Mureș), Ildiko Fodor (Tg. Mureș), 
Lucian Cueșdan (Tg. Mureș), și 
Ion Terpe (Tg. Mureș), la probe 
alpine.

loan PAUȘ-coresp. județean

re- 
Dan 
(Tg. 
Mu- 
(Tg.

CONSTANȚA. în cinstea aniver
sării republicii, C.J.E.F.S. Constan
ța în colaborare cu Inspectoratul 
școlar al municipiului au organizat 
numeroase competiții de judo, pa
tinaj, bowling, tenis de 
șah.

Cornel POPA-coresp.

masă și

județean 
școlarBUCUREȘTI. Grupul

I.R.M.A. a inițiat, cu sprijinul Co
mitetului U.T.C. și C.E.F.S. ale sec
torului 1 al Capitalei, „Cupa 30 De
cembrie" la rugby rezervată copi
ilor șl juniorilor și desfășurată în 
perioada 2—20 decembrie. Dispu
tele au dat cîștig de 
ției Energia, la copii 
1958 și mai mici) și 
ve nr. 2, la juniori 
și mai mici).

IEPUREȘTI (JUD.
viața sportivă a județului

cauză forma-
(născuți în 

Școlii sporti- 
(născuți 1956

ILFOV). în
Ilfov,

B.C. GALATI Șl FARUL
S-AU CALIFICAT ÎN

FINALA „CUPEI F.R. BOX“
@ Tinerii pugiliști braileni —o surpriză plăcută • Cam

pionul Faredin Ibrahim n-a reușit să-l invingă

pe Alexandru

atmosferă intimă, sala 
Dinamo din Capitală a 

vineri seara semifinalele

Dobăeș

comuna Iepurești se face cu deo
sebire remarcată. Aici au loc pe
riodic diferite manifestări intere
sante ale sportului de masă. De 
curînd s-a desfășurat finala „Cupei 
30 Decembrie" la fotbal, competiție 
la care au participat patru echipe 
de băieți și tot atîtea de fete. Au 
fost desemnați primii 10 sportivi ai 
Școlii generale pe anul 1973, în care 
Gheorghe Petculeț, Elena Vija, An- 
ghel Grigore, Constantin Gheorghe 
și Ștefana Vijelie au ocupat pri-

mele cinci locuri. Dintre alte ini
țiative mai semnalăm și concursul 
„Nota 10 la atletism", competiție 
la care participă și reprezentativele 
școlilor generale din' opt comune 
învecinate. Vasile Grigorescu, di
rectorul școlii, Nicolae Coca, se
cretar al Consiliului popular co
munal, și Constantin • Bogdan, pro
fesor de educație fizică sînt ani
matorii acestei lăudabile activități 
•sportive.

CONTINUĂ ÎNTRECERILE DE TENIS DIN SALA 23 AUGUST
Cel mai echilibrat meci al „sfer

turilor", din cadrul competiției de 
tenis dotate cu „Cupa 30 Decem
brie", ce se desfășoară în sala „23 
August", a fost acela dintre Adrian 
Viziru (Progresul) și coechipierul 
său Doru Mîrza. în vizibil progres, 
elevul antrenorului A. Schmidt, A- 
drian Viziru nu dezminte... faima 
familiei. Este drept, el a cedat un 
set în fața mai tînărului său ad
versar, dar și-a adjudecat, în cele 
din urmă, victoria cu 6—4, 4—6, 
6—1.

în celelalte confruntări, toți fa- 
voriții și-au depășit adversarii în 
cîte două seturi. Iată rezultatele : 
Z. Nemeth (Progresul) — V. Dum
bravă (Steaua) 6—1, 6—1 ; B. Al- 
măjan (Dinamo) M. Tăbăraș

(Progresul) 6—0, 6—2 ; M. Russu 
(C.S.U. Construcții) —. S. Popescu 
(Cutezătorii) 6—1, 6—1 ; I.
(Dinamo București) — C. Ionescu 
(Dinamo București) 6—1, 6—1 ; S. 
Mureșan (Dinamo Buc.) — R. Bă- 
din (Dinamo) 6—2, 6—0 ; V. Soti- 
riu (Steaua) — S. Zancu (Cuteză
torii) 6—1, 6—1 ; F. Manea (Dina
mo București) — L. Uță (Șc. spor
tivă nr. 3) 6—1, 6—2.

în întrecerea feminină 
registrat următoarele

Sântei

s-au în- 
rezultate : 

Mariana Hadgiu (Progresul) — Lu
cia Romanov (Cutezătorii) 6—4, 
.6—1 ; Doina Ionescu (Dinamo Buc.) 
— Ioana Nichita (Progresul) 6—4, 
6—7, 6—1 ; Florența Mihai (Dinamo 
București) — Gabriela Dinu (Di
namo București) 6—2, • 6—1.

în întreaga țară, întrecerile pen
tru „Cupa tineretului" continuă în
tr-o atmosferă de larg interes. 
Iată, pe această temă, cîteva re
latări ale corespondenților noștri...
JUDEȚUL MUREȘ Bogată par

ticipare a elevilor
în ultimele zile din acest an, a- 

sociațiile sportive din județul nos
tru au fost prezente cu frumoase 
acțiuni organizate în cadrul „Cupei 
tineretului", mai ales la discipline
le tenis de masă, șah, săniuță, schi 
și patinaj.

Cele mai reușite întreceri s-au 
desfășurat la Sighișoara (peste 3 000 
de tineri și tinere), Tg. Mureș (4500, 
majoritatea elevi de la școlile gene
rale nr. 2, 6, 7 și 12 și de la Liceul 
„Papiu Ilarian"), Luduș (numai la 
patinaj și săniuțe, peste 1 500 de 
concurenți) și Reghin (900 de ti
neri)

în sprijinul iubitorilor sporturi-

lor de iarnă au fost amenajate pîr- 
tii de schi în comunele Stinceni, 
Saschiz, Gurghiu, în stațiunea cli- 
mato-balneară Sovata și în alte lo
calități. De asemenea au fost 
la punct patinoarele naturale 
Tg. Mureș, Sighișoara, Reghin, 
năveni, Luduș, Sovata, Band, 
de Cîmpie, Iernuț, Dodrad și 
gheni.

Ion PĂUȘ — coresp.
BUZĂU Concursurile 

meșteșugari
în sala Voința din 

și-au dat întîlnire în
pentru „Cupa tineretului", sportivi 
din cooperativele meșteșugărești. 
Disciplinele de întrecere — tenisul 
de masă și șahul. Evidențiați : I. 
Balotă, D. Știrbu, Niculina Micu și 
Camelia Bunea la tenis de masă, 
Elena Stelian și Floria Năvodaru 
la șah.

în plină desfășurare se află și 
întrecerile de tenis de masă, popice 
și șah ale tinerilor din comuna Ne- 
hoiu.

puse 
din 

Tîr- 
Zău 
Un-

județean 
sportivilor

localitate 
întrecerile

25 de ani de la înființarea Organizației Pionierilor

MANIFESTARE SPORTIVA ANIVERSARA

• Purtători ai cravatelor roșii din 11 județe

ale țării s-au întrecut la
Manifestările prilejuite de aniver

sarea a 25 de ani de la înființarea 
Organizației Pionierilor din România 
au cuprins și o mare acțiune spor
tivă, la care au fost invitați repre
zentanți ai cravatelor roșii din 11 
județe ale țării : Brașov, Constanța. 
Covasna, Cluj, Galați, Mureș, Neamț, 
Sibiu, Suceava și Harghita și munici
piul București. Programul fiind do
minat de sporturi de iarnă, gazde au 
fost Miercurea Ciuc și citeva locali
tăți rurale ale județului Harghita.

La deschiderea (festivă, ce a avut 
loc in Palatul de gheață din Miercurea 
Ciuc, au fost prezenți tovarășii Lu
dovic Fazekaș, prim-secretar al Co
mitetului județean Harghita al P.C.R. 
și Virgiiiu Radulian, adjunct al minis
trului Educației și învățămîntului, 
președintele Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, precum și 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, ai organiza, .or cu 
atribuții în domeniul educației fizice 
și sportului.

Intr-o scurtă convorbire cu tovară
șul Lajos Balazs, președintele C.J.O.P. 
Harghita, interlocutorul ne-a oferit 
citeva detalii privind organizarea și 
desfășurarea acestei mari competiții 
pionierești :

„In colaborare cu C.J.E.F.S. Har
ghita, Inspectoratul școlar județean 
și Comitetul județean U.T.C., noi am 
dorit, și sper că am reușit, să oferim 
condiții bune celor 250 de pionieri — 
sportivi oaspeți, precum șl reprezen
tanților Județului nostru. Doresc să 
evidențiez și faptul că pionierii au 
fost primiți In ospeție in localitățile 
Sînsimion, Sîncrăieni, Dănești, Sîn- 
dominic, Mădăraș și Ciumani, exce
lent prilej de a se cunoaște tntre ei, 
de a stringe legăturile prietenești. în

hochei, patinaj și judo 
programul oaspeților noștri au fost 
incluse și vizite la unități industriale 
din Miercurea Ciuc, precum și pri
miri la Comitetul județean și Comi
tetul orășenesc ale P.C.R.".

După deschiderea festivă, care a 
cuprins demonstrații de patinaj artis
tic, ștafete pe gheață, meciuri de ho
chei și un reușit program artistic, 
micii sportivi au început întrecerile. 
Partidele de hochei s-au disputat pe 
patinoarele naturale — excelent pre
gătite și întreținute de localnici — 
din Mădăraș și Ciumani. întîlnirile 
au arătat nu numai buna pregătire 
de care au dat dovadă competitorii, 
dar și faptul că acest sport se bucură 
de mare audiență printre pionieri, 
citeva județe ale țării fiind reale pe
piniere de recrutare a unor elemente 
deosebit de înzestrate. De la confrun
tările de hochei ce au avut loc pînă 
acum, oferim citeva rezultate : Sucea
va - Galați 5—3 ; Mădăraș - ~
lăți 5—1 ; Harghita — Covasna 
București — Ciumani 2—1 ; 
rești — Covasna 10—1.

întrecerile de patinaj viteză 
judo s-au bucurat, de asemenea, 
un deosebit succes.

După disputareâ întrecerilor 
cadrul seriilor, patinoarul natural 
la Tușnad—Băi a găzduit finalele de 
patinaj viteză, ultimele concursuri de 
judo urmînd a se disputa în sala de 
sport a Liceului nr. 1 din Miercurea 
Ciuc.

Cupa „A 25-a aniversare a Orga
nizației Pionierilor" a constituit o 
manifestare pe deplin reușită și a 
demonstrat încă o dată afinitatea 
copiilor cu sportul, și faptul că din
tre pionieri se pot recruta elemente 
deosebit de talentate in sporturile 
practicate de ei.

- Ga- 
24—0 ; 
Bucu-

și de 
de

din 
de

C. TEODORESCU, corespondent

ROMAN Pasionante întreceri 
Ia tenis de masă și șah

în municipiul Roman au conti
nuat întrecerile de tenis de masă 
și șah din cadrul „Cupei tineretu
lui". La tenis de masă s-au evi
dențiat 
Liceul 
Școala 
rii de 
gători,

elevii de la Liceul nr. 2, 
„Roman Vodă" și de la 
profesională a întreprinde- 
țevi. La șah, printre cîști- 
reprezentanți ai asociației

(Continuare în pag. a 3-a)

MONDIALE
• Antrenorul sovietic 
Aleksandr Bogdaza
rov lucrează cu 11 
sportive © Un co
lectiv de cinci antre
nori români — la 
dispoziția lotului • 
Obiectivul prioritar 
al anului 1974 —
campionatele mon
diale

într-o 
clubului 
găzduit 
„Cupei F. R. Box", pe echipe, ul
tima întrecere pugilistică 
lendarul competițional al 
Așa cum am anticipat în 
cronica semifinalelor, cele 
pe au făcut multă risipă de ener
gie pentru calificarea în ultima 
fază a întrecerii, oferind specta
torilor, care au umplut sala pînă 
la refuz, meciuri dîrze, viu dispu
tate, din care nu au lipsit sur
prizele. Păcat că programul celei 
de a doua semifinale, a avut de 
suferit din cauza indisciplinei ă 
doi concurenți. care au făcut 
două partide că nu se mai 
pute. Este vorba de semiușorul 
Augustin Iacob (Farul), finalist al 
campionatelor republicane, 
depășit categoria, și de 
Daniel Amza (A.S.A. Cluj), 
nici măcar nu s-a prezentat la cîn- 
tarul oficial. în aceste condiții, fi
rește, sportivii respectivi au adus 
prejudicii formațiilor lor, fiind de
clarați învinși din oficiu.

în prima semifinală s-au

din ca- 
anului. 

avan- 
4 echi-

ca 
dis

care a 
pana 
care

în-

reprezentantele primelor ciutilnit reprezentantele primelor clu
buri de box din țară, cele din Ga
lați și Brăila. Componenții celor 
două echipe nu au înșelat așteptă
rile, nu și-au menajat deloc for
țele, realizînd o întrecere foarte 
disputată.

Meciul inaugural a 
boxerii de categoria 
Petre Ganea (Galați) 
Coman (Brăila). Mult 
rimentat, gălățeanul a cîștigat la 
puncte. Cea de a doua partidă 
s-a încheiat cu o surpriză: brăi- 
leanul Gheorghe Balaj l-a învins 
de o manieră spectaculoasă, la 
puncte, pe Anton Cojan, pugilist 
cu o îndelungată activitate com- 
petițională. fost component al lo
tului reprezentativ. Boxer cu bra
țe lungi și gardă inversă. Balaj 
a lovit cu precizie și rapiditate 
surprinzîndu-și, deseori; descoperit 
adversarul. în asemenea 
firește, 
puncte 
cocoș, 
Mircea 
ziștență
Marinei Gheorghe

adus în ring 
semimuscă 

și Eremia 
mai expe-

Gh. Balaj (Box-club Brăila) a înregistrat o victorie de prestigiu in fața 
rutinatului A. Cojan (Box-club Galați). Foto : I. MIHAICA

condiții, 
victoria i-a revenit la 

sportivului brăilean. La 
vicecampionul european 

Tone a întîmpinat o 
deosebită din partea 

(Brăila),

re- 
lui 
dar

DE GIMNASTICA DE LA VARNA

numai în primele două reprize. 
Lovit în ficat, în ultimul rund, 
Gheorghe a fost depășit clar, iar 
antrenorul său a cerut aban
donul.

La pană, gălățeanul Nistor Bos- 
cu a trebuit să se mulțumească 
cu o decizie de egalitate în fața 
lui Ion Guță, care a avut o reve
nire spectaculoasă în ultimele trei 
minute de luptă. La semiușoară, 
Octavian Amăzăroaie (Galați) a 
cîștigat la puncte în fața lui Ni
colae Pîrvu (Brăila) dar succesul 
său s-a conturat mai greu decît 
ne așteptam. Adrian Guțu (Galați) 
și Coste! Gutui (Brăila) au făcut 
un meci nul (din toate punctele 
de vedere...) în cadrul categoriei 
ușoară. Semimijlociul Ionel Vlad 
(Brăila) l-a întrecut la puncte pe

Dumitru Bute (Galați), într-un 
meci destul de echilibrat și plă-

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

RETROSPECTIVA ANULUI
SPORTIV 1973

Pe micul ecran va fi pre
zentat săptămîna viitoare un 
film dedicat anului sportiv 
1973. Partea întîia a retros
pectivei va putea fi viziona
tă marți 1 ianuarie, ora 17,05, 
iar partea a doua miercuri, 
ora 15,35.

De aproape o săptămină, sala 
gimnastică do la Complexul „23 Au
gust" cunoaște atît dimineața cît și 
după-amiaza o animație deosebită 
Explicația c găsim în aceea că, după 
plenara Comitetului federal al F.R. 
Gimnastică, lotul reprezentativ femi
nin și-a început pregătirile in vederea 
viitoarelor examene internaționale, 
cel mai important fiind socotit cam
pionatele mondiale de la Varna, din 
octombrie viitor. La solicitarea fede
rației de specialitate au răspuns „pre
zent" următoarele gimnaste : Aurelia 
Dobre, Liliana Breckner (Clubul 
sportiv școlar București), Maria An- 
tinie (I.E.F.S.), Marcela Păunescu (Di
namo București), Mariana Constantin 
(Petrolul), Ana Szabo și Gabriela Ko- 
rodi (Șc. sp. Oradea), Rodica Sabău 
(C.S.O. Arad), Anca 
Coman (Liceul de 
Gh. Gheorghiu-Dej), 
(C.S.O.B. Mare).

bău, Ileana Coman, precum 
și de antrenorul Norbert 
Kuhn. Apoi, antrenamentul 
poate continua...

Foto : Paul ROMOȘAN

Sfaturile antrenorului 
leksandr Bogdazarov sînt 
cultate cu multă atenție 
Anca Grigoraș, Rodica

Măsuri pentru dezvoltarea
și afirmarea patinajului

Lucrările plenarei Comitetului Federației române de patinaj

Grigoraș, Ileana 
gimnastică Oraș 
Iuliana Simonfi

Am poposit la sala de antrenament 
joi după-amiază, In plin efort de pre
gătire a viitoarelor rezultate, pe care 
le dorim realizate în competițiile de 
anvergură. Antrenorul sovietic Alek
sandr Bogdazarov, desemnat antre
nor coordonator al lotului feminin al 
României, supraveghează activitatea 
gimnastelor, urmărind îndeaproape 
lucrul pe cele patru grupe de antre
nori. loan Pătru (ajutat voluntar de 
Gheorghe Condovicil lucrează la să
rituri. Aurelia Dobre și Liliana Bteck- 
ner execută de zeci de ori săritura 
impusă, corectîndu-se de fiecare dată 
aterizarea și partea a doua a zboru
lui, pentru ca impresia finală a exe
cuției să fie cît mal bună. Antreno
rul Gheorghe Gorgoi zăbovește mi
nute în șir asupra executării corecte 
a unor elemente de acrobatică, avînd 
ca „subiecți" pe sportivele Maria An- 
tinie, Marcela Păunescu, Mariana 
Constantin. El nu încetează activita-

tea decît atunci cînd gimnastele do
vedesc că și-au însușit indicațiile, 
executlnd cît mai corect posibil sal
turile, răsturnările înapoi, sau alte 
elemente de acrobatică necesare pen
tru exercițiul și combinațiile de la 
sol. La bîrnă și-a stabilit „statul ma
jor" antrenoarea Atanasia Ionescu- 
Albu. Mai intii Iuliana Simonfi, apoi 
Mariana Constantin sînt obligate să 
insiste asupra expresivității, poziției 
brațelor și a trunchiului, lncercindu-se 
o expresie cit mai firească ți frumoa
să, atit de valoroasă In timpul 
cursurilor oficiale.

La paralele, aglomerația este 
mai mare. Campioana absolută 
di, Anca Grigoraș, Gabriela Korodf, 
Rodica Sabău, Ileana Coman stnt ochi

con-

mult 
a țfi-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 2-a)

La sediul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, au 
avut loc lucrările plenarei Comi
tetului Federației române de pati
naj. Prin amploarea lor, prin lar
ga arie a problematicei atinse, ca 
și prin rezolvările date, după dis
cuții cuprinzătoare și fructuoase, 
plenara a însemnat o adevărată co
titură pe drumul dezvoltării pati
najului românesc.

De la primele luări de cuvînt 
ale participanților, s-a putut vedea 
dorința acestora de a da o amplă 
notă critică și autocritică întregii 
activități duse pînă acum de toate 
forurile noastre de resort, în do
meniul promovării acestei ramuri 
de bază a sporturilor de iarnă. Au 
fost relevate succesele importante 
în munca de popularizare a pati
najului în mase largi, fapt subliniat 
și în darea de seamă a F.R.P. a- 
supra activității desfășurate în se
zonul 1972—73, ca și unele fru
moase afirmări _ _ ‘ ‘ *
manțelor obținute de sportivii din 
țara noastră. Totodată, vorbitorii au 
subliniat o serie întreagă de lip
suri, care frînează bunul mers al 
acestei activități, reclamînd o grab
nică remediere.

într-o amplă trecere în revistă, 
general lt. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S.. a sub
liniat ponderea deosebită pe care 
o are patinajul în rîndul sporturi
lor de iarnă, valoarea sa recreati
vă și educativă, ca și Importanța

pe planul perfor-

sa pe plan competițional, ca dis
ciplină olimpică. Deși a înregistrat 
unele succese, atît pe planul acti
vității de masă, cît și al aceleia de 
performanță, patinajul nostru ră- 
mîne însă considerabil în urma al
tor- discipline sportive.

„Rămîne de neînțeles — a spus 
vorbitorul — cum intr-o țară ca a 
noastră, in care avem campioni o- 
limpici ți mondiali, sportivi de 
înaltă valoare, intr-o serie întrea
gă de sporturi, în patinajul artis
tic, ca și în cel de viteză, nici unul 
dintre reprezentanții noștri să nu 
fi putut aspira la un loc fruntaș. 
In anii din urmă, numărul pati- . 
noarelor artificiale a crescut con
siderabil în țara noastră. Nu în 
mod proporțional însă .au crescut 
șt performanțele sportivilor noștri. 
Trebuie neapărat să vedem unde 
este frîna care stă în calea ridică
rii ștachetei de rezultate a pati
natorilor". în încheiere, prim-vice- 
președintele C.N.E.F.S. a cerut e- 
lăborarea unui plan de acțiune cu 
obiective concrete, pentru sezonul 
în curs ca și pentru cele viitoare, 
adoptarea unor măsuri eficiente 
pentru aducerea activității de pati
naj la nivelul și dimensiunile ce
rute de locul pe care acesta ur
mează să-l ocupe in cadrul miș
cării sportive din țara noastră. în 
spiritul Hotărîrii Plenarei C.C. al

(Continuare in pag. a 3-a)
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DISCIPLINA -
De cele mai multe ori, nu numai 

rezultatul pozitiv al unei Întreprin
deri, al unei acțiuni 11 bucură pe 
autor ci și modul cum a fost obți
nut, — detaliile integrîndu-se orga
nic in factorul determinant al lzbu- 
tirii.

Desigur că atunci cînd o echipă, 
bunăoară, pentru a folosi un exem
plu din viața sportivă curentă, ter
mină victorioasă confruntarea eu o 
altă competitoare, bucuria ii apar
ține, dar, deopotrivă, o împărtășesc și 
spectatorii, cei ce-au trăit, laolaltă, 
emoțiile întrecerii și episoadele luptei.

Aceleași sentimente le-am încer- 
cat citind cartea „FORȚA DISCIPLI
NEI MILITARE CONȘTIENTE* de 
general-colonel Ion Coman.

La bucuria autorului, care a reușit 
să scrie e carte de consistent conți
nut, cu un puternie mesaj educativ, 
se cuvine alăturată satisfacția citito
rilor pentru care cartea este/ un au- 
tentis dar : un prieten știutor și o 
călăuză spre izbutire.

Bine gindită, exprimată în cel mai 
căutat limbaj, — graiul sincerității 
care e drumul cel mai simplu spre 
adevăr — armonios construită, — evolu
tiv, In care firul început îl poartă 
pe cititor de la temă la demonstra
ție, de la aceasta la opinie și de Ia 
opinie la contuzie, — autorul a asi
gurat cărții sale un echilibru susținut 
de patru magistrale subdivizate în 
treisprezece capitole.

★
Am cumpărat cartea, dintr-o curio

zitate inerentă clientului din librărie.
Eram curios să cunosc cum e tra

tată de un militar — un ostaș care 
a urcat de-a lungul vieții sale, trep
tele ierarhice într-o carieră de aspră 
datorie către patrie, față cu sine, 
pînă la înaltul grad de general-colo- 
nel, — problema disciplinei conștien
te. pe care, încă din titlul cărții 
sale, o enunță drept o forță.

Am parcurs tabla de materii și 
mi-am propus să nu zăbovesc în 
detalii ci s-o străbat după, intuiție.

Dar încet, pe nesimțite, m-am 
lăsat prins în vîrtejul interesului, 
epuizînd, apoi, capitol cu capitol, în
tregul conținut.

încheind lectura, am reținut pu
ternicul mesaj educativ și am ajuns 
astfel la faza autoreflecțillor : cartea 
nu e adresată numai militarilor, lumii 
lor, celor cu o cultură și preocupări 
militare ci, dimpotrivă, ea vizează — 
într-o arie larg cuprinzătoare, atenția 
și interesul maselor din oricare alt 
domeniu de muncă, de acțiune, de 
manifestare.

imn»—/——————fțțjyțir--. ..... .. -Ț--, - j ||ILt-.\ J LI >■■111111.1_______________________

SUS, PE CIOPLEA, 1H ÎMPĂRĂȚIA ZĂPEZn, 
ATLEȚII PREGĂTESC PERFORMANȚELE VEBIL
Chiar dacă scrii atletism, ești obli

gat să începi un reportaj la Predeal, 
iarna, cu schiul. Pentru că, încă 
înainte de intrarea trenului în gară, 
furnicarul pestriț de pe Clăbucet îți 
fură ochiul, punctele negre de pe 
pîrtie — intr-un plăcut contrast cu 
atoțcuprinzătoarea plapumă albă care 
se întinde la piciorul Pietrei Mari — 
se încrucișează neîncetat.

Dar, așa cum spuneam, nu pentru 
schi ne-am dus la Predeal. De multă 
vreme — cine poate uita că acum 
douăzeci și ceva de ani pe pista de 
zgură neagră a stadionului de aici Moina 
alerga „suta“ in 10.4 ? — Predealul 
este o gazdă primitoare pentru atleți. 
Cei cu înclinații pentru poezie și cu
vinte simțite au numit Predealul 
„leagăn al atletismului românesc". 
Pentru ceilalți, Predealul este, ală
turi de Poiana Brașovului, un tradi
țional loc de organizare a pregătiri
lor, de vară sau de iarnă, un rezer
vor de ozon fără fund, la care atleții, 
campioni consacrați sau juniori aflați 
încă la școala alergării și săriturii 
vin să-și umple plămînii și să-și în
tărească mușchii.

Am ajuns la cabana Cioplea, exce
lent loc pentru sportivi, cu turiști 
puțini și liniște multă, la o vreme 
nu tocmai potrivită, cu puțin înainte 
de ora prînzului, cînd valea Poliș- 
toacei era de-acum... saturată de 
„lansatele", pașii săriți și săltați, a- 
lergările de toate felurile cu care fu
sese frămîntată toată dimineață. Ul
timii întîrziați — Manole Mitiiecis, 
antrenorul săritorilor în înălțime, îm
preună cu elevii săi Maria Giurgiu, 
recordmana națională a junioarelor și 
Carol Antal, într-un... supliment cu 
sania. Nu scăpăm prilejul pentru a 
afla proiectele celor doi săritori oră- 
deni. Ne răspunde, cu o „cristianie" 
verbală antrenorul Mitiiecis : „Anul 

START iH PREGĂTIRILE CAMPIONATELOR 
MONDIALE DE GIMNASTICA DE LA VARNA 

(Urmare din pag J)

și urechi la sfaturile antrenorului 
Norbert Kuhn, care supraveghează 
antrenamentul la acest aparat. Citeva 
saltele așezate una peste alta au me
nirea de a atenua contactul dur al 
gimnastelor cu solul, după executa
rea unor {demente de mare dificul
tate, și rămînem impresionați de con
știinciozitatea cu care toate gimnas
tele se conformează indicațiilor an
trenorului. Se insistă cu precădere 
asupra corectitudinii mișcărilor, asu
pra amplitudinii și a precizai în exe
cuție.

La sol, gimnastele zăbovesc mai 
multe minute, pentru că Elena Leuș- 
teanu și balerinul Geza Pozar, cu 
ajutorul pianistului Carol Stabișevski, 
corectează fiecare gest, se repetă linii 
întregi, se insistă asupra unor ele
mente de efect, sportivele sînt solici
tate să execute cit mai expresiv și 
cit. mai amplu cu putință fiecare miș
care. Rînd pe rind. Ana Szabo, Ma
riana Constantin, Marcela Păunescit, 
Rodica Sabău, Anca Grigoraș, Maria 
Antinic sînt supuse unui șir întreg 
de corectări și indicații, pentru ca în 
final atit profesorii cit și elevele.să 
fie mulțumiți pentru cele realizate în 
ziua respectivă, să se aprecieze că 
s-au acumulat suficiente cunoștințe 
pentru ca în antrenamentele viitoare 
să se poată trece la noi legări și 
combinații.

Privirile ne sînt apoi atrase din 
nou spre bîrnă, unde Aurelia Dobre 
execută, fără greșeală, zeci de salturi 
și danilove, iar Mariana Constaniir 
ne impresionează prin marea recepti 
vitale la sfaturile Atanasiei Ionescu 
Albu.

Aleksandr Bogdazarov, antrenor e 
merit al Uniunii Sovietice, care a con 
dus de mai multe ori pregătirile lo 
tului reprezentativ al U.R.SS. pentr 
mari competiții internaționale, cum a 
fi campionatele mondiale de la Dori 
mund (1966) și J.O de la Mexi 
(1968). urmărește cu privirea întreap 
activitate, oprindu-se din cînd in cin 
la acel aparat unde 1 se pare că eev 
nu merge cum trebuie sau că se im 
pun citeva corectări. Deși de puțir 
timn în țara noastră, Aîeksandr Bog- 
dazarov cunoaște bine sportivele, co
laborează perfect cu antrenorii, cu 
care discuta deopotrivă în limba sa

TEMEIUL MARILOR IZBUTIRI
Revenit din cel dinții zbor seleno- 

naut din istoria omenirii, Neil Arms
trong, primul om care a pășit pe 
Lună, a fost întrebat de ziariștii 
care-1 împresuraseră, despre impre
siile sale : „magnifice, uluitoare" a 
fost răspunsul, laconic, și totuși de
plin al celui întrebat.

— Și cui, cărui factor îi datorați 
reușita echipajului dumneavoastră ? 
Cărui miracol ? — a sunat a doua 
Întrebare.

— De fel. Poate fi numit și astfel, 
dacă vreți, prin rezultatul ce ne-a 
înlesnit, dar noi, care ne întîlnim in 
fiecare zi cu el, îl numim mai sim
plu și-1 spunem disciplină. Ei Ii da
torăm totul, acestei forțe care dă si
guranță aripilor și certitudine valorii".

Citind cartea generalului-colonel 
Ion Coman, despre care nu știu de 
e infanterist, tunar, zburător, tanchist 
sau genist, am deslușit, cu adevărat, 
că disciplina e factor și miracol, prin 
temeiul funcționalității fi prin va
lența rezultatului.

Am consemnat, de asemenea, im
presiile unei personalități artistice 
franceze, care admirase unul din 
spectacolele ansamblului folcloric 
„Ciocîrlia", într-un turneu peste ho
tare, relevînd

„Am reținut disciplina dansatorilor 
români, care e însuși secretul măies
triei lor".

Iar baronul Pierre de Coubertin, 
francezul care a reactualizat in formă 
modernă Jocurile Olimpice în civi
lizația contemporană, sub nimbul 
unei nobile acțiuni universale paci
fiste, profund umanitare, a afirmat 
cu valoare de axiomă, că reușita a- 
cestor manifestări are Ia bază disci
plina.

★
încheind lectura cărții generalu

lui-colonel Ion Coman, m-am între
bat dacă antrenorii, — în primul 
rînd antrenorii, — dacă instructorii 
sportivi, și de ce oare nu și sportivii 
angajați direct în marile competiții 
de peformanță ? — au luat cunoștință 
de ea ?

Să mă întreb dacă au ți depista
t-o, de au și citit-o ? Dar cadrele di
dactice din învățămîntul de educație 
fizică și sport ? La început numai 
profesorii ; mai ales ei. Dar preșe
dinții de cluburi sportive ?

Oare la lecțiile șl la seminariile de 
pregătirea spirituală a sportivilor, de 
întărirea puterii lor de luptă, facto
rul disciplină nu face obiectul pro
gramului tematic ?

în viața de toate zilele, în artă, în 
știință, în procesul de învățămînt, în 
(port, disciplina exprimă conceptul 

viitor România va mai avea o sări
toare de peste 1,80 m. Antal se an
trenează pentru a sări 2,12 m, toi ce 
va fi „peste" sc va datora talentului".

Din sala da forță de lingă cabană 
iese antrenorul Constantin Mușat, 
însoțit de „ciocănarii" Tudor Stan 
recordmanul țării, și Nicolae Bîndar. 
Treningul lui Stan, scos parcă din 
mașina de spălat, ne convinge că nu 
numai noi așteptăm un rezultat de 
peste 70 de metri...

Alături, antrenorul brașovean Li viu 
Mereuță, un om pe care îndeobște 
nu-I prea vezi rizind, .pare mai îngin- 
durat decit de obicei. Petru Lenghel, 
elevul său, recordman național de 
juniori II ia aruncarea ciocanului, s-a 
îmbolnăvit. îl întrebăm de cealaltă 
mare speranță a sa. Wilhelm Kraus, 
care a alergat, Ia 17 ani, 400 m în 
48 de secunde. Ne spune că speră ca 
elevul său să mai ciștige o secundă 
în primul an ca junior „mare". Iar 
noi vă spunem că actualul record de 
juniori mari al țării este de 47,2 și 
că brașoveanul este un copil cuminte 
și foarte, foarte talentat...

îngîndurată este și Georgeta Du
mitrescu. Abia venit, Gh. Ghipu a 
plecat din nou la București, la un 
control : il supără genunchiul. Să 
sperăm că nu e decit o jenă pasa
geră și că Gheorghiță ne va aduce 
și în viitorul sezon satisfacțiile cu 
care ne-a răsfățat în acest an...

Intr-un colț. Gheorghe Megelea ci
tește „Sportul" peste umărul antre
norului său Daniel Maier. „Șerban și 
Virginia Ioan vor să sară împreună 
4,15 m. Cit vine pentru fiecare ?" îi 
răspunde antrenorul „1,95 și 2,20 m“, 
ghicind, intr-adevăr, cifrele la care 
ne gîndisem în reportajul de dumi
nică la sala „23 August". îl întrebăm 
pe Megelea dacă 87 m, cit și-a propus 
el pentru 1974, nu este prea mult. 
„Știu eu ? Pare, într-adevăr, cam 

natală, sau prin mijlocirea unor ex
presii și cuvinte din cea mai pură 
limbă românească. Uneori, gimnastele 
îl înțeleg direct, fără a mai fi nevoie 
de intervenția antrenorilor români 
sau a translatorului.

Aflăm că, separat, alte gimnaste 
se antrenează sub conducerea lui 
Nicolae Covaci. Este vorba de Alina 
Goreac, Elena Ceampeiea și Paula 
Ioan, care urmează a se reuni cu 
lotul în cadrul examenelor de verifi
care. Din păcate, se consemnează și o 
absență: Gabriela Trușc.’i nu s-a pre
zentat la pregătirile lotului, urmînd a 
fi lipsită de condițiile de pregătire 
asigurate celor 11 gimnaste care lu
crează la București. De altfel. Biroul 
F.R.G.. analizînd această situație, a 
suspendat-o pe gimnasta băcăuană de 
la orice activitate competițională, 
considerînd ca neîntemeiate motivele 
invocate pentru neprezentarea la pre
gătirile lotului reprezentativ.

La sfîrșitul antrenamentului, reușim 
să stăm de vorbă cu antrenorul A- 
leksandr Bogdazarov, pe care îl ru
găm să ne împărtășească citeva im
presii despre munca pe care o des
fășoară cu lotul nostru feminin : „Am 
reușit — ne spune interlocutorul — 
să alcătuiesc un colectiv clin cele mai 
bune gimnnaste ale României, din 
care doresc din inimă să realizez o 
echipă valoroasă, capabilă de rezul
tate superioare la viitoarele campio
nate mondiale. Mă bucur de sprijinul 
deplin al Federației române de gim
nastică, al colectivului de antrenori, 
cu care am alcătuit planuri concre
te de pregătire pentru fiecare gimnas
tă în parte, atit în ce privește teh
nica, cit și capacitatea fizică. Nădăj
duiesc ca, la valoarea deja cunoscută 
a Ancăi Grigoraș. Eodicăi Sabin, 
lulianei Simonfi, Marcelei Păunescu, 
de mai multe ori componente ale 
echipei reprezentative a României, să 
ridicăm alte sportive talentate cum 
ar fi Mariana Constantin, Ana Szabo, 
lurelia Dobre, Ll'.iana Brekner. Avem 
> misiune grea, dar sînt condiții ca 
-a să fie îndeplinită cu succes. Cele 
aproape cinci ore de pregătire zilni
că, conștiinciozitatea și disciplina do- 
edite la antrenamente sint tot atitea 
remise că putem realiza obiectivele 

aropuse".
Tîrziu, după ora 20, la sala de la 

„23 August" antrenamentul era incă 
în plină desfășurare... 

de organizare și de respectare, tot
odată, a resurselor întru buna, efi
cienta lor valorificare.

Cineva vorbea despre vedetism 
și-l critica, firește, pe bună dreptate, 
considerîndu-1 act de Indisciplină. 
Experiența ne arată, cu puterea de 
atestare a faptelor de-a lungul 
timpului, că vedetele, — nu vede
tismul, ci protagoniștii proprlu-zis, — 
sint produsul muncii de valorificare 
a aptitudinilor lor, a resurselor lor. 
în condițiile unei discipline de muncă, 
de program, de igienă.

Deci, iată aportul disciplinei spre 
finalizarea rezultatelor pozitive ți în 
sport. Mai ales în sport.

Generalul Virgil Bădulescu, înte
meietorul întîiului batalion al vînăto- 
rilor de munte de la noi, și organi
zatorul educației fizice în armată, 
totodată ctitorul actualului stadion 
„Republicii", îmi spunea, acum patru 
decenii, că tot ceea ce realiza se 
datora disciplinei, fără de care elanul 
devine aventură neizbutită.

...Și în final, oare contribuția spor
tivilor militari la dezvoltarea spor
tului național, cu superbe manifestări 
internaționale, nu este o dovadă e- 
videntă de ceea ce poate face disci
plina în această uriașă școală care 
este însăși armata, — armata țării 
noastre ?

Rezultatele o dovedesc cu priso
sință, — mai ales astăzi.

Opiniile generalului-colonel Ion 
Coman, rodul studiului și al expe
rienței comandantului încercat în ie
rarhia faptelor, nu sint o pledoarie 
pentru disciplină, ci se relevă drept 
concluzii de căpătii, pe care le con
sider de un prețios aport adus facto
rului educativ de viață obștească.

E, cum am mai spus, un dar făcut 
cititorilor de toate vîrstele, — dar 
mai ales tineretului, în epoca lui de 
formare și de afirmare, o contribuție 
educativă activă de înaltă esență pa
triotică, aflindu-și în veșmintul poli
grafic pe care i l-a asigurat „Edi
tura militară" un cadru cores
punzător conținutului, — chiar de 
factură elegantă.

Ajunsă la cea de-a doua ediție, — 
cu utile modificări, — cartea tinde 
să cunoască și o a treia ediție.

V. FIROIU

• FORȚA DISCIPLINEI MILI
TARE CONȘTIENTE, de general-co
lonel ION COMAN, — Editura Mili
tară — 1973.

mult, dar anul trecut pe vremea asta 
și 82 m, era mult" ! Da, e foarte mult 
87 m, dar antrenorul Maier știe el 
ce știe...

Nedespărțiți, ca întotdeauna, cei 
doi antrenori de la Viitorul, Sorin 
Ioan și Nicolae Păcuraru, vorbesc, 
bineînțeles, despre Bedros Bedrosian 
și Tudorel Vasile. Sorin, fostul re
cordman la triplusalt, precursorul lui 
Corbu și Ciochină, așteaptă de Ia 
Bedros o săritură în • jurul cifrei la 
care și-a oprit el cariera (15,93 m în 
1961), iar Păcuraru îl tachinează, spu- 
nindu-i că Tudorel îi va depăși cu 
siguranță cea mai bună performantă 
de la lungime (7,46 m în 1960). La 
cițiva pași, Tudorel și Bedros se hîr- 
jonesc, ignorind gîndurile antreno
rilor...

Dinspre Clăbucet sosesc, cu schiu- 
rile în spate, Dan Serafim și Marin 
Iordan. Alături de ei un tînăr înalt 
cit... Coștila. Nu are schiuri pentru 
că nu s-au găsit pe măsura sa. îl 
cheamă Gheorghe Crăciunescu, are 
20 de ani și aproape că nu îndrăznim 
să-i dezvăluim... altitudinea, ca nu 
cumva un antrenor de baschet să-1 
răpească : 2,04 m ! în februarie îm
plinește un an de cînd face atle
tism, de cînd antrenorul Serafim 
l-a... ’ racolat, Ia rindul său, .de la 
haltere, pentru a-1 face aruncător de 
greutate. A învățat foarte mult în
tr-un an și profesorul Dan Serafim 
ne mărturisește că un mare merit îl 
are Iordan, care se poartă cu el ca 
un frate. Ne convingem de aceasta 
la antrenamentul de după amiază, 
cind „pivotul" imita și ultimul gest 
al lui Iordan. Recordmanul nostru de 
juniori ne promite, chiar pentru 
concursurile apropiate, rezultate „în 
jur" de 18 metri.

Nu puteam pleca înainte de a vorbi 
cu cel pentru care gîndurile, speran
țele. dorințele și promisiunile antre
norilor și atleților înseamnă, mai a- 
leș, obiective. Antrenorul federal 
Nicolae Mărășeseu ne prezintă în ci
teva fraze impresiile sale. „Sînt aici 
peste 200 de sportivi și antrenori. De 
la cei mai buni performeri ai țării, 
ca Cefan. Ghipu, Cristudor, Megeiea, 
Natalia Andrei, pînă la juniori. Este 
seria a doua. înainte au fost mărșă
luitorii, semifondiștii și fondiștii. A- 
cum sint de toate felurile, de Ia toa
te probele. îmi place cum se lucrea
ză, mă bucură că antrenorii și atleții 
noștri sînt conștienți de ceea ce tre
buie să facă. Toată lumea se antre
nează de două sau de trei ori pe 
zi, toată lumea, fără excepții doarme 
la ora 22,05. Sint convins că la vară, 
sau. dacă vreți, peste trei veri, atle
tismul va da rod bogat".

Vladimir MORARU

CUPELE EUROPENE LA VOLEI ÎNAINTEA TURULUI II
Competițiile europene rezervate 

celor mai bune formații de club de 
pe continent, „Cupa campionilor" și 
„Cupa cupelor", și-au încheiat prima 
fază, urmînd ca la începutul și la 
jumătatea lunii ianuarie sâ se dispute 
partidele turului al doilea, caracteri
zat prin citeva capete de afiș. Sîntem 
acum în posesia tuturor rezultatelor 
din primul tur și, deci, a echipelor 
calificate în etapa următoare.

în Cupa campionilor europeni la 
masculin (competiție aflată la cea de 
a 15-a ediție) au luat startul 24 de 
echipe, dintre care 16 au trecut în 
etapa următoare. Partizan Belgrad a 
întrecut cu 3—0 în ambele meciuri 
formația D.T.J. Viena și va întîlni 
în optimi de finală pe Ț.S.K.A. Mos
cova, deținătoarea titlului, promovată 
direct în această etapă. Greu a obți
nut accesul în optimi Partizan Tirana 
(3—2 în amîndouă partidele susți
nute cu I.E.T.T. Istanbul), urmînd s? 
primească in ianuarie replica campio
nilor . italieni de la „Gresie Ruini' 
Florența. Conform pronosticuriloi 
U. C. Montpellier (Franța) s-a caii 
ficat ușor în dauna echipei portu 
gheze F. C. Porto (3—0 și 3—0), ur 
mâtorul adversar al francezilor fiinr 
insă puternica garnitură din R. D 
Germană, S. C. Leipzig. După ce av 
pierdut primul meci cu 0—3, campi
onii Greciei, volebaliștii de la Pana- 
thinaikos Atena au renunțat să mai 
dispute partida retur cu Ț.S.K.A. So
fia, care in ianuarie va susține der-

ȘCOALA SI SPORTUL
vacanta-OM ACT'VA GALATI- DEMARAJ CU... HOPURI! 

școlarii - In tabere speciale de pregătire
• La Predeal, 100 de elevi, iubi

tori ai schiului, specializați în probe 
alpine, de fond, sărituri și biatlon 
își petrec o parte a vacanței într-o 
tabără de perfecționare. Condusă de 
prof. Ion Matei, directorul Liceului 
experimental din localitate, tabăra își 
desfășoară activitatea pe Pîrtia Clă- 
bucetului, în regim de 6 ore zilnic
— patru dimineața și două după-a- 
miaza. Printre „eroii" pirtiei, doi au
tentici urmași ai unui mare schior 
Este vorba de Ionuț Frățilă (vîrsta
— 5 ani, „deschizătorul" tuturor con
cursurilor de minischi și școlare din 
Predeal) și Leonard Frățilă, din 
clasa a Vl-a a Liceului experimen
tal de schi, ambii fiii cunoscutului 
recordman de acum două decenii, 
Dumitru Frățilă. Antrenamentele și 
concursurile ad-hoc ale elevilor din 
tabără evidențiază, în același timp, 
și alte elemente de perspectivă ca 
Mihai Rucăreanu, George Dudu și 
Gabarcea Ion la fond și biatlon, 
Liviu Stroe. Csaba Partich și Octavian 
Fast la alpine, Mihai Ducaru Ia să
rituri etc. Tabăra este deservită de 
antrenori cu o înaltă calificare, prin
tre care se numără profesorii de edu
cație fizică Constantin Cișmaru, Li
viu Predeleanu, Elena Neagoe ș.a.

• „Căminul Alpin" din Bușteni 
găzduiește în această vacanță de 
iarnă o tabără a reprezentanților șco
lilor sportive din Sibiu. Cluj, Oradea 
și Baia Mare cu specializare atletism. 
Mai bine de 90 de elevi atleți își 
continuă aici, pe pîrtiile din vecină
tatea văii Albe, pregătirea fizică ge
nerală iii vederea apropiatelor con
cursuri școlare și de juniori, sub în
drumarea competentă a unor profe- 
sori-aritrenori ca Petru Davîdovici, 
Petru Kilenyi și Traian Bocu (Cluj), 
Ion Scurtu (Baia Mare), Petru Mânu

ROADELE PASIUNII...

Liceul nr. 2 din Reghin este 
frecventat de aproape 1400 d» 
elevi. Un liceu în care studiul se 
desfășoară la o înaltă ținută «i 
care s-a făcut și continuă să se 
facă remarcat și datorită sportului, 
activitate tot mai mult îndrăgită.

Că este așa stă mărturie și noua 
sală de sport a liceului- A fost 
înălțată într-un timn record — în 
mai puțin de jumătate de an — 
prin munca patriotică, entuziastă a 
copiilor și cu fondurile (în parte) 
strînse tot de ei în urma unor 
lăudabile acțiuni. Elevii au orga
nizat serbări cultural-sportive (în 
oraș și în comunele din jur), au 
strîns șj au predat centrelor de 
colectare sticle și plante medicina
le, au prestat diverse munci în ca
drul gospodăriilor agricole. în fața 
acestui succes repurtat de elevii li
ceului- la examenul de ... atașa
ment față de școală, față de sport, 
Consiliul popular orășenesc și 
C.N.E.F-S. le-au completat, drept 
recompensă, fondurile pentru con
strucția amintită.

Elevii acestui liceu își aduc în

„CUPA FEDERAȚIEI*4 LA BIATLON

A.S.A. BRAȘOV A CÎȘTIGAT PROBA DE ȘTAFETĂ
POIANA BRAȘOV, 28 (prin tele

fon). A doua zi a „Cupei F.R.S.B." 
la biatlon a programat proba de șta
fetă. Beneficiind de o zăpadă extrem 
de alunecoasă, înghețată peste noap
te, de o vizibilitate bună și ds o dis
tanță de alergare relativ redusă (7,5 
km) față dc proba individuală, schio
rii biatlonisti au făcut o veritabilă 
demonstrație de măiestrie concretiza
tă, în special, prin excelente rezultate 
înregistrate la tragere, unde majori- 

byul turului II cu Dukla Liberec 
(Cehoslovacia). Așa cum am mai a- 
nunțat, Dinamo București, campioana 
României, a promovat în turul II 
(prin retragerea din competiție a vo
leibaliștilor de la Hapoel Hamifratz) 
și va întîlni pe campioana Spaniei 
„Hispano Frances" Barcelona. Cele
lalte echipe calificate sînt : T.S.V. 
1860 MUnchen (R. F. Germania), care 
a dispus cu 3—0 și 3—1 de C. A. 
Luxemburg ; Rembert Torhout (Bel
gia), învingătoare în fața voleibaliș
tilor de la Spada Zurich cu 3—0 
și 3—0, precum și Rateko Kar- 
hula) (Finlanda), care a obținut 
calificarea la setaveraj în fața cam
pionilor suedezi de la S. K. Lidingo. 
In turul următor, T.S.V. 1860 Miin- 
chen va avea ca adversar pe Ujpesti 
Dozsa Budapesta, Rembert Torhout pe 
Deltalloyd (Olanda), iar Rateko Kar- 
hula pe A.Z.S. Olzstyn (Polonia). Cu- 
aoscînd în bună măsură valoarea e- 
ihipelor calificate (în urma turului 
1 sau direct), șanse mari de a se 
irezenta la cele două turnee semi- 
’inale (de cite patru echipe), pro- 
tramate în februarie, au formațiile 
P.S.K.A. Moscova, S. C. Leipzig, Di- 
lamo București, Ujpesti Dozsf 
îudapesta, A.Z.S. Olzstyn, în timp ce 
ntîlnirile Partizan Tirana — O. Ruini 
Florența, Ț.S.K.A. Sofia — Dukla 
Liberec și Rembert Torhout—Delta- 
lloyd Amsterdam sint foarte echili
brate, oricare dintre echipe avînd 
posibilitatea să obțină succesul. Ca-

(Sibiu), Ștefan Finta și Gheorghe 
Luchin (Oradea) etc.

în ciuda zăpezii care se topește 
văzînd cu ochii (în ultimele zile a 
plouat ca în plină vară !), elevii își 
desfășoară nestingheriți antrenamen
tele, adaptîndu-le la condițiile lo
cale, făcind alergări pe teren variat 
și mici excursii cu o durată variind 
de la o oră la trei ore. Tabăra cu
prinde nume notabile pentru atletis
mul nostru de perspectivă : Margare
ta Fodor, campioană republicană Ia 
junioare III în proba de lungime, 
Laszlo Domos, dublu campion școlar 
la 100 m, component al ștafetei repre
zentative școlare a României care 
a evoluat la campionatele mondiale 
școlare din Grecia de anul acesta 
(locul 4), Zoltan ZBlejac, dublu cam
pion de juniori III la garduri și su
liță, un viitor decatlonist ș.a.

9 Cei mai buni scrimeri ai țării, 
componenți ai lotului reprezentativ 
de juniori, elevi în toate cazurile, se 
pregătesc în aceste zile la Poiana 
Brașov, sub îndrumarea unui colec
tiv de tehnicieni condus de Vasile 
Chelaru, antrenor federal. Pînă la 6 
ianuarie, speranțele scrimei românești 
— protagoniști ai ultimelor întreceri 
competiționale din acest an, campio
natele republicane ale juniorilor mari 
și finalele „Cupei speranțelor" — vor 
lua parte la o pregătire comună în 
vederea Campionatelor mondiale de 
tineret din aprilie de la Istanbul.

Se remarcă prin seriozitatea acor
dată antrenamentelor, floretiștii A- 
dalbert Kuki, Constantin Moise și Pe
tre Buricea, floretistele Carmen Bu- 
dur, Marcela Moldovan și Viorica 
Draga, spadasinul Erwin Kerekes și 
sabrerii Marin Mustață și Adrian 
Cursaru.

același timp contribuția și în pre
gătirea materialului ce se va in
sera cîndva, în istoria sportivă a 
orașului. Mulți dintre atleții școlii 
s-au făcut remarcați în disputele 
din cadrul fazei județene, apoi la 
finalele pe țară ale campionatelor 
școlare; alții activează cu succes 
— în echipa de fotbal Voința Re
ghin, în formația de handbal fete 
a Școlii sportive din Tg. Mureș 
(Maria Dorgo) sau alături de volei
balistele aceleiași asociații Voința 
Reghin (Geta Grama, Maria Gher
man, Sanda Craiciovici, Elena Sa
bău, etc.). Și încă un amănunt: la 
campionatul de calificare pentru 
divizia școlară și de juniori la 
handbal, reprezentativa liceului n 
ocupat locul 1 în serie.

După apariția Hotărîrii Plenarei 
C.C. al PC.R. din 28 februarie — 
2 martie s-a observat un și mai 
puternic impuls în activitatea spor
tivă a liceului. S-a acționat pe li
nia organizării săptămînale a 
unui concurs interclase precum și 
a altor acțiuni sportive în măsură 
să angreneze majoritatea elevilor

tatea componenților lotului național 
nu au avut nici o ratare. Desigur, că 
atit rezultatele de la tragere, cit și 
timpii de alergare sînt in primul rind 
efectul unei minuțioase pregătiri și a 
formei ce începe să se manifeste. Es
te bine, însă, să amintim că la aceste 
rezultate au contribuit, vineri și con
dițiile meteorologice. într-adevăr sta
rea și consistența zăpezii au redus 
din efortul ce se cheltuie în mod obiș
nuit într-o cursă de biatlon dînd po- 

lificarea va depinde, fără îndoială, de 
modul cum echipele vor ști să folo
sească avantajul terenului propriu.

In cea de a doua ediție a „Cupei 
cupelor" (masculin) — la care s-au 
inscris, de asemenea, 24 de echipe — 
se cunosc formațiile calificate în faza 
optimilor. Iată-le în formula în care 
vor juca partidele etapei următoare :

T.E.D. Ankara — Zvezda Voroșilov- 
grad (deținătoarea cupei), S. V. Ham
burg — vicecampioana Olandei, Lei- 
xoes Porto — Resovia Rzeszow, Stea
ua roșie Belgrad — Akademik Sofia, 
Stade Francais Pâris — Virtus Bo
logna, Rebels Lierre (aceasta a ob
ținut și calificarea în turneul semi
final, după surprinzătoarea eliminare 
din competiție a reprezentantei 
noastre Steaua București !), Radio- 
tehnik Riga (cea de a doua echipă 
sovietică înscrisă) — Ruda Hvezda 
Praga și Traktor Schwerin — Csepel 
Budapesta.

La feminin, ediția a XVI-a a C.C.E. 
a adunat la start 20 de echipe. Din
tre acestea, opt au susținut prelimi- 
lariile, iar celelalte 12 debutează 
ibia în ianuarie.

Dar iată rezultatele primei faze 
(preliminare) : Post S. V. Viena — 
3. C. Eczacibasi (Turcia) 3—0, 1—3 ; 
„Uni" Basel — C.A. Luxemburg 3—0, 
3—0 ; Ujpesii Dozsa Budapesta — 
Panathinaikos Atena 3—0, forfait ;

Acolo unde instrucțiunile 
cazurile bine înțelese 

cu spirit de

La aproape o - lună 51 jumătate 
de la publicarea instrucțiunilor 
M.E.I. cu privire la noile norme 
de educație fizică, am vizitat cîte
va școli din municipiul Galați pen
tru a vedea modul cum ele sînt 
aplicate. Constatările ? Bune, une
le ... mai puțin, altele.

La Liceul „Vasile Alecsandri", 
unitate de învățămînt cu tradiție 
în sport, testarea elevilor n-a dat 
— în toate cazurile — rezultatele 
dorite La anul II A (prof. Victor 
Gasparoti) 12 elevi n-au obținut 
note peste 5 în proba de 50 m> 
iar 9 la lungime. Ln anul II B 
(prof. Petre Faur) 4 elevi sub nota 
5 la 50 m și 12 la lungime. Ca să 
nu mai amintim că Ia ambele clase 
de Ia trecerea normelpr-test au 
lipsit în total 21 de elevi...

Este evident că asemenea rezul
tate nu justifică nici condițiile 
existente aici, nici calificarea profe
sorilor de specialitate. Mai de gra
bă este vorba de o anumită como
ditate a cadrelor didactice, de o 
lipsă de preocupare față de atrage
rea elevilor în sport, pentru pregă
tirea lor fizică.

școlii (întreceri la volei, baschet, 
crosuri, jocuri de handbal, între
ceri la atletism, acțiuni turistice 
etc.). în fine, la căminul liceului, 
elevii fac zilnic gimnastica de în
viorare.

Toate aceste realizări au fost po
sibile datorită înțelegerii și spriji
nului acordat activității sportive 
de către directorul liceului, prof 
Iuliu Szasz și, bineînțeles, ca urma
re a muncii neobosite desfășurată 
de profesorul de educație fizică 
Anton Solyom precum și de co
legii săi, Rafira Chirteș, Andrei 
Eged. Andrei Pali, Zoltan Bojoki. 
De notat că nici profesorii de la 
celelalte catedre nu rămîn indife
renți, atunci cînd formațiile șco
lii sînt angrenate în competiții mai 
importante. Vin la teren încura
jează și își aplaudă elevii. Așa se 
întimplă eu profesorii Gheorghe 
Filip, Dumitru Piștănilă, Zoltan Sza
bo, Nan dor Biro, Gheorghe Miriș- 
tean și cu tehnicienii Adalbert Bar
ta, Alexandru Sîntianu și Grigore 
Grama.

Text șî foH> : Valeriu MALTOPOL

siblitatea sportivilor să realizeze una 
dintre cele mai bune medii de tra
gere din ultimii ani. REZULTATE : 
ștafetă, 3 x 7,5 km — 2 trageri : 1. 
A.S.A. 1 Brașov (Mirza, Voicu, Fon
tana) 1 h 31:31, 2. Dinamo 1 Bra
șov (Olteanu, Țeposu, Gîrniță) l h 
34:31, 3. Pedagogic Oradea (Bărbâșes- 
cu. Vilmos, Soiu) 1 h 39,50, 4. A.S.A. 
2 (Cristoloveanu, Dihoi, Drăghici) 
1 h 43:03, 5. Dinamo 2 (Urs, Catargiu, 
Duca) 1 h 49:49. Mihai BARA

Benfica Lisabona — V. C. Dumferm- 
line (Scoția) 3—0, 3—0. Alături de e- 
chipele subliniate, care au promovat 
în „optimi", sînt calificate direct : 
N. I. M. Budapesta (deținătoarea tro
feului), Rapid București, Hapoel 
Hampil (care și-a anunțat, Ulterior, 
retragerea), Tatran Stresovice (Ce
hoslovacia), Levski-Spartak Sofia, 
Start Lodz, Dynamo Berlin, Bekker- 
veld Haarlem (Olanda), Partizan Ri
jeka, P.T.T. Montpellier, V. C. Hanno
ver și Dinamo Moscova. Ca și la bă
ieți, partidele optimilor sjnt progra
mate la 5 ianuarie (turul) și 19 ia
nuarie (returul).

în „Cupa cupelor" la feminin s-au 
înscris mai puține formații : 16. Iată 
rezultatele primului tur : Ț.S.K.A. 
Moscova — Spartakus Budapesta 3—0, 
3—0 ; Detry Haga — La Torre Reggio 
Emilia 3—2, 3—1 ; S. C. Fenerbahce 
Istanbul — Leixoes Porto 3—2, 3—0 ; 
Dinamo București — Hapoel Haogen 
(forfait Hapoel) ; A.Z.S. Varșovia — 
U.S.C. Miinster 3—1, 3—0 ; Hermes 
Ostende (Belgia) — A.S.U. Lyon 3—1, 
3—2 ; U. K. Bratislava — Steaua roșie 
Belgrad (forfait Steaua roșie), Trak
tor Schwerin — Akademik Sofia (nu 
s-a disputat încă). Dinamo București 
va întîlni în sferturi pe Fenerbahce 
Istanbul, în fața Căreia are prima 
șansă și posibilitatea de a se caii 
fica în turneul final de 4 echipe.

M.E.I. n-au fost în toate 
sau, mai ales, tratate 

răspundere...

Nesatisfăcător se prezintă lucru
rile și la școlile generale nr. 14 și 
15, acolo unde figurează prof. Du
mitra Diaconu. în afara faptului 
că acțiunea de testare a început 
foarte tîrziu (după 20 XI). trebuie 
subliniat că rezultatele sînt alar
mante : la clasa a Vî-a A a Școlii 
generale nr. 14 doar 2 elevi au 
obținut note peste 7. în timp ce 11 
nu s-au prezentat la testare... 
Drept justificare, prof. Diaconu ne-a 
spus că a primit foarte tîrziu ta
belele cu norme. Lucru inexact, 
acestea fiind comunicate școlilor 
din Galați înainte de publicarea 
lor în presă.

Școala generală nr. 8 sP înscrie 
și ea în rîndul exemplelor nega
tive- Dacă, de pildă, prof. Maria 
Țenopol manifestă cit de cit interes 
pentru ca elevii să-și treacă norme
le- în schimb, colega acesteia, prof. 
Salomeea Teacă, specialitatea ... fi
zică (8 ore completare la educație 
fizică) desfășoară o activitate ne
satisfăcătoare normele fiin’du-1 a- 
proape o necunoscută!

Evident, Galațiul oferă și exem
ple pozitive. Liceul pedagogic, 'de 
pildă. Trecerea normelor în mai 
multe manșe a reprezentat o pre
ocupare continuă pentru toți pro-, 
fesorlj de specialitate de aici. Iar 
rezultatele elevilor se reflectă In 
notele de la 8 în sus. La fel ca și 
la Școala generală nr. 6.

Trebuie — în general — mal 
bine înțeles rostul testărilor și ac
ționat mai ferm, in spiritul in
strucțiunilor M.E.I. în această ac
țiune, conducerile de școli trebuie 
să dovedească, la rîndu-le. interes, 
să supravegheze (colectivele ca

tedrelor de educație fizică cum își 
îndeplinesc îndatoririle. Altfel, pen
tru mulți profesori» obligațiile ră
mîn încă doar pe hîrtie 1

Telemac SIRIOPOL

I

„CUPA JUDEȚELOR" 
LA ÎNOT

în trei orașe au început întrece
rile „Cupei județelor" la înot, de 
la care vă prezentăm cîteva amă
nunte.

CLUJ, 28 (prin telefon). Bazinul 
acoperit din localitate a găzduit 
joi primele reuniuni din cadrul 
„Cupei județelor", la care iau par
te selecționatele județelor Mureș, 
Sibiu și Cluj. Majoritatea probelor 
au fost dominate de sportivii clu-i 
jeni, care art "ieșit învingători în/ 
21 din cele 36 de probe ale prime “ 
zi. Performanțele, cu mici excep
ții însă, sînt destul de modeste. Se 
pot aminti totuși două performan
țe valoroase la copii, categoria C. 
La 200 m mixt băieți doi înotători, 
L. Baiint (Mureș) și O. Mladiin 
(Cluj), au înotat sub vechiul record 
național (3:02,6), realizînd 3:01,7 și 
respectiv 3:02,2. De asemenea, șta
feta 4x50 m liber fetițe a Clujului 
(A. Suciu, M. Szekely, N. Iarca,
A. Cîmpeanu) a obținut timpul de 
2:27,0. La 200 m mixt seniori se 
aștepta o luptă interesantă între 
mureșanul Dionisie Nagy și clu
jeanul Zeno Oprițescu, dar ulti
mul nu s-a prezentat la bazin ! 
După prima zi clasamentul pe 
puncte arată astfel: 1. Cluj 152 p, 
2. Mureș 91 p. 3. Sibiu 74 p. (Paul 
RADVANI — coresp).

PLOIEȘTI. 28 (prin telefon). în 
bazinul C.S. Petrolul au fost pro
gramate primele concursuri din 
cadrul „Cupei județelor". Iată cî
teva din rezultatele înregistrate: 
seniori — 100 m spate : Constantin 
Mandache 1:04,6 (Prahova); 100 m 
delfin: Ion Miclăuș (București) 
1:01,2 ; juniori: 100 m delfin — 
Teodor Furtunescu (București) 
1:04,5 ; 200 m mixt: Dragoș Aldea 
(Prahova), 2:25,6 ; băieți cat. A : 
100 m delfin: Gh. Stoenescu 
(București) 1:09,7 ; 200 m mixt: 
Alex. Noapteș (București) 2:34,8 ; 
fete cat. A, 200 m mixt: Cătălina 
Pănulescu (Prahova) 2:47,6; bă
ieți cat. B, 200 m craul: Dragoș 
Nanu (București) 2:28,7; fete cat.
B, 200 m craul: Mihaela Georgescu 
(Prahova) 2:33,3; băieți cat C, 
100 m bras : Ov. Cocenescu (Buc.) 
1:33,9; 200 m mixt: Cristian Banu 
(Galați) 3:04,6 ; .100 m bras, fete : 
Ilinca Pașa (București) 1:31,3 ; 200 
m mixt fete: Irina Pănulescu (Pra
hova) 3:04,2. La ștafeta 4x50 m li
ber, echipa de fetițe cat. C a Bucu- 
restiului a stabilit un nou record 
republican cu 2:21,7.

După prima zi de întreceri, 
punctajul este următorul: 1. Bucu
rești 256 p, 2. Prahova 207 p, 3. 
Galati 91 p. 4. Brăila 57 p, 5. Con
stanța 11 p. (Aurel VASILESCU 
— coresp.).

REȘIȚA, 28 (prin telefon). în ba
zinul de 25 m din localitate s-au 
desfășurat întrecerile primei zile 
din cadrul competiției „Cupa jude
țelor" la care sînt prezente echi
pele Bihorului. Timișului și Caraș- 
Severinului. Cele mai bune rezul
tate le-a înregistrat joi reșițeanul 
Dietmar Wetterneck. Iată cîteva 
dintre rezultate i 100 m spate (m): 
D. Wetterneck 1:02,9 (r.p.), D. 
Gropșan 1:05,0 ; 100 m spate (f): 
Lavinia Donia 1:12,5; 100 m delfin 
(m) : D. Wetterneck 1:01,6, V. 
Ceia 1:05 0; 200 m mixt (m): D. 
Wetterneck 2:17,1, H. Habetler 
2:27,7 ; 200 m mixt (I) : L. Donia 
2:46,0, Ildiko Horvath 2:46,1 (A.V.)

4-
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DIALOG DE VACANȚĂ CU NUNWEILLER III

PREZENȚA JUCĂTORILOR

Foto : Dragoș NEAGU
Un dar de Anul Nou : Ilie Năstase și Moș Gerilă fotografiațiin mij
locul copiilor salariaților C.N.E.F.S.

După terminarea turului actualu
lui campionat, ediția a 56-a, consi
derăm că nu este lipsit de interes 
să vă prezentăm, stimați cititorL-u- 
nele cifre referitoare la întreaga
istorie a campionatului divizionar 
A. începem cu prima ediție, cea 
din 1932—33.

CAMPIONATUL DIVIZIEI A, DE-A LUNGUL ANILOR

V

PRINTRE COPII
Ilie • Năstase și-a dat întîlnlre 

cu... Moș Gerilă și au plecat îm
preună să facă daruri copiilor. 
Erau așteptați hmîndoi de aproa
pe o sută de băieți și fetițe, adu
nați în jurul bradului de iă sediul 
C.N.E.F.S., încărcat cu jucării, cu 
bomboane și covrigei.

Moș Gerilă, de îndată ce s-a 
văzut printre copii, le-a ascultat 
poeziile Și poveștile special pre
gătite pentru el. După aceea, le-a 
mulțumit 
către Ilie

și le-a spus, arătînd 
Năstase :

„Dragul nostru Iliuță 
Nu-ți dorim o mașinuță 
Ci vrem ca de Anul Nou 
Să primești acest cadou : 
Bravele să-ți fie tari 
Să fii mare printre mari 
Să-i învingi pe tenismani 
La anul și la mulți ani!“

îneîntat, Ilie NăstSsfe le-a pro
mis copiilor că-i va bate pe „toți 
tenismanii", le-a mulțumit pentru 
versurile ce i le-au adresat, apoi 
s-a fotografiat cu ei.

— Știți 
acesta ?

voi cine este flăcăul

Moș Gerilă, cum să nu 
au răspuns ei în cor. 

învingătorul lui

îricîntat că prichin- 
de bine... documen-

„De

— Știm/ 
știm ! — 
Este Năstase, 
Smith...

Moș Gerilă, 
deii sînt atît‘
tați, a început. să-i întrebe : 
unde știți voi cine este Smith ?“. 
„De la mămicile și bunicile noas
tre, de la bunicii și tăticii noștri, 
știm. Și mai știm de la televizor" 
— a venit răspunsul celor care 
se pregăteau să-și primească da
rurile din pomul de iarnă. „Bra
vo, copii. Dar pentru Ilie Năstase 
ce-ațl pregătit ?“ — i-a întrebat 
Moș Gerilă.
>

. în toamna anului 1973 un singur 
jucător cu peste 300 de meciuri 
disputate în prima divizie a țării — 
și-a mai continuat cariera : Re
mus Cîmpeanu („U“ Cluj). Brașo- 

" -™~1 avea toate șansele 
", dar 

a absentat și s-a 
■numai pentru mo-

veanul I. Jenei 
să atingă și el cifra de 300* 
în ultima etapă ' ’ ‘
oprit credem că ___  _____
ment — la numărul 299 ! Au tre
cut granița celor 250 de partide : 
Vătafu (S.C. Bacău) și Pescaru 
(Steagul roșu).

în categoria 201—250 de meciuri 
jucate au evoluat în turul actualu
lui campionat 17 jucători : Pan
tea, M. Constantinescu, Deleanu, 
Sătmăreanu, Nunweiller VI. Birău, 
Pojoni, Axente, Dumitriu II, Anca, 
Barbu (F. C. Argeș), Dobrin, Ivan, 
Ghiță, Adamache, Voinea și c. 
Moldo veanu. Au ajuns Ia cel pu
țin 200 de prezențe în prima divizie 
încă 7 jucători : Dincuță, Cuper- 
man, Pexa, C. Radu, Strîmbeanu, 
AI. Georgescu șj V. Suciu, astfel 
că, în prezent, numărul fotbaliști
lor cu cel puțin 200 de prezențe 
pe prima scenă se cifrează la 99.

In primăvara anului 1974 vom 
avea, în mod cert, și pe cel ce 
va purta numărul 100, acesta ur
mărind să fie ales dintre următo
rii : Pop — 199, Antonescu și N. 
Naghi — 196, Rădueanu și Stocker
— 193, Libardi — 192, Vigu — 188, 
Oblemenco și Gyorfi — 186, Oltea
na (F. C. Argeș) — 185, Dinu (Di
namo) — 184.

Dar iată cum se prezintă, la în
cheierea turului actualului campio
nat, „tabloul de lonoare" al Diviziei 
A în materie de prezențe : Lereter
— 327, R. Cîmpeanu — 315, I. Je
nei — 299, Pahonțu — 298, Grea-

MIHAI ADAMION OBLEMENCO

GOLGETERII294, Capaș — 287, M. Adam 
— 281, Nunweiller III — 279, Tr. 
Georgescu — 275, Năsturescu — 
275, Petschovschi și E. Jenei — 
274, M. Dridea — 273, Bone — 272, 
Ozon — 270, Apolzan — 269, Ba-

267, Constantin — 264, Mo- 
* - - - Co-

dea 
troc — 263, C. Popa — 261, 
dreanu — 258, Cojereanu. Raksi, 
Pescaru — 257, M, Ionescu și Vă- 
tafu — 256, Koszka — 252.

Iată cum se prezintă : „echipa 
Diviziei A" (1933—73) alcătuită din 
jucătorii cu cele mai multe pre
zențe în primul eșalon al țării : 
M. IONESCU (256 de prezențe) — 
PAHONȚU (298), ,1. JENEI (299), 
NUNWEILLER III (279), R. ClM- 
PEANU (315) — CAPAȘ (287), 
LERETER (327) — NÂSTURESCU 
(275), PETSCHOVSCHI (274), A- 
DAM (281), CODREANU (258).

Astă-seară, cu începere de la ora 18,30

FESTIVALUL „FLACARA" IN SALA FLOREASCA
Cenaclul Flacăra organizează 

astăzi, cu începere de la ora 18,30, 
în sala Floreasca din Capitală 
„FESTIVALUL FLACĂRA ’73".

Manifestarea va cuprinde : — a- 
tribuirea premiilor revistei Flacăra, 
pe anul 1973 ; — un spectacol sus
ținut de actorii Amza Pelea, Florian 
Pittiș, Ion Marinescu, de forma
țiile Phonix, Roșu și Negru, Sfinx, 
de soliștii Tudor Gheorghe, Mircea 
Florian, Dorn Stănculescu, Sorin 
Minghiat, Erika Jozsa, Carol Hor-

vath și Cornel Ionescu (muzicuță)
La spectacol va fi prezent și 

fotbalistul Nicolae Dobrin, premiat 
de ancheta revistei Flacăra. De a- 
semenea, va fi prezent sportivul 
numărul 1 al anului Ilie Năstase, 
care va decerna 
ră, „TROFEUL 
NĂSTASE".

Astăzi, casa de 
reasca va fi deschisă începînd cu 
orele 15.

pentru prima oa- 
ANUAL ILIE

bilete a sălii Fio-

de urmă-
Oblemen-

! recordul

Interesantă este „cursa i 
rire" a cuplului Adam — < 
co care speră să doboare 
absolut al lui Ozon (în perioada 
1948—64 a înscris 157 de goluri). 
Dintre ceilalți jucători în activita
te doar FI. Voinea se află printre 
cei ce au depășit granița celor 100 
de goluri. Dar iată-lpe cei 13 gol- 
geteri care au trecut această 
„cotă" : OZON — 157. Constantin
— 149, M. Dridea — 142, M. Adam
— 138, Dobay — 130, Oblemenco —
126, Vaczi — 125, Ene II — 116, 
Bodola —• 114, FI. Voinea — 109, 
I. Ionescu — 107, Ene I — 103,
Baratky — 100.

Frederic MOISES

NOUL REGULAMENT AL ANTRENORULUI
DE FOTBAL

— Astăzi se reunește

Comisia insărcinată să

în cursul dimineții de astăzi, Ia 
sediul Federației române de fot
bal, o comisie desemnată de Co-~ 
legiul central al antrenorilor, com
pusă din Virgil Economu, Gheor
ghe Popescu, Traian Tomcscu, 
Cornel Drăgușin, Valentin Stă- 
nescu, Angelo Niculescu, Ștefan 
Coidum, II>e Oană, Gheorghe Stăn-

IN
la

LUCRU
sediul' F.R.F

definitiveze proiectul

culescu,
noului regulament al 
lui de fotbal, care urmează 
supus, la începutul anului 
spre aprobare, Comitetului 
rației Române de Fotbal.

MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA „CUPA TINERETULUI"
SI AFIRMAREA PATINAJULUI
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lucrează la definitivarea 
antrenoru- 

a fi 
viitor, 
Fede-

...Ultima etapă a turului,. 9 de
cembrie, la Pitești. Campionii au 
pierdut derbyul cu F. C. Argeș, 
deși puteau pleca cu un punct. 
Chiar dacă a fost unul din cele 
mai frumoase meciuri ale stagiunii, 
chiar dacă au jucat bine, dinamo- 
viștil bucureșteni, urcă triști în 
autocarul ce pleacă spre Capitală. 
Antrenorul campionilor e abătut, 
nu prea vrea să vorbească, trec 
vreo 30 de kilometri în tăcere, du
pă care el începe un monolog clar 
ceva între realități și speranțe. 
„S-au făcut șase puncte! Distanță 
mare, avantaj consistent pentru e- 
chipa lui Cernăianu ! Măcajr un 
punct de luam la Pitești! Ar fi 
fost numai cinci puncte dSstanță, 
și, atunci, oricum, era ceva, mai 
ușor... Dar nici așa, să știțț, lupta 
nu-i încheiată ! Amintlți-vă că în 
campionatul trecut, la sfîrșEtul tu
rului, noi aveam două puncte avans 
față de Universitatea Craiova și cu 
cinci etape înainte de finalul cam
pionatului studenții ne depășiseră 
cu 4 puncte !...“

...Consfătuirea de lucru a antre
norilor divizionari A. Tot in acest 
decembrie. Acea „logică sentimen
tală" a antrenorului dinamovist 
din drumul spre București trebuie 
puțin dezvoltată.

— Să sperați la titlu, așa, cu un 
handicap de șase puncte, pare, 
parcă, o utopie !

Nelu Nunweiller stă puțin . pe 
gînduri. Scoate un colț de hîrtle și 
face un joc de cifre:

— în prima etapă no! jucăm Ia 
Constanța, Universitatea Craiova a- 
casă, cu Jiul. De acest start depin
de foarte mult lupta în campionat. 
Apoi derbyul de la București, In 
etapa a zecea a returului, cînd stu
denții olteni vor fi 
tri ! Și nu uitați 
campionatului, cînd 
juca cu echipa lui 
C.F.R., la Reșița, și 
la Ploiești! Plus că 
la Brașov, la Iași, la Constanța, 
plus că nici Steaua nu a renunțat 
la visul titlului.

— în calculul acesta al dv., se 
subînțelege o comportare excelen
tă a echipei pe care o antrenați, un 
retur net mai 
dacă e să fim
17 etape...

Nunweiller
Turuil de campionat nu l-a mulțu
mit prea mult, au fost două-trei 
meciuri bune, la Arad, la Iași, Ia 
Cluj cu C.F.R. și la Craiova, unde 
nu a pierdut, a jucat bine și la Pi
tești, însă echipa a mers foarte slab 
în cîteva partide, cînd a pierdut și 
puncte, unele chiar acasă, cu „U“ 
Cluj și cu F. C. Constanța, și asta 
îl doare cel mai tare („N-am pier
dut niște derbyuri, ci niște jocuri 
ușoare, aici e buba cea mare. S-au 
abordat multe jocuri cu prea mul
tă nonșalanță, cu superficialitate, 
și nu numai meciurile...") Tace, 
dar a atins un punct grav, și tre
buie să discutăm bărbătește pentru 
că lumea aruncă totul în spatele 
antrenorului atunci cînd echipa nu 
merge, chiar și unii jucători fac 
asta, și adevărul e altul. Nelu Nun
weiller nu vrea să dea nume ; este, 
firește, un act pedagogic și în toa
tă treaba asta („Față de campiona-

tul trecut au fost jucători care au 
făcut rabat vieții sportive, și s-a 
văzut bine în jocuri și în antrena
mente, și, sigur, și în clasament"). 
Vorbim despre Dumitrache („A 
fost și accidentat, dar a fost și ne
pregătit, de-asta a jucat așa cum 
spuneți că a jucat, de la pregătire 
pornește tot răul, iar noi n-am fă
cut o pregătire corespunzătoare în 
vară, ne vom revanșa în iarna a- 
ceasta..."). Atingem -și un subiect 
mai delicat, fratele său, Radu Nun- 
weiller („Radu a fost obosit în fi
nal a muncit ca un rob în cam
pionatul trecut, l-a dărîmat și în- 
frîngerea de la Leipzig, unii au fost 
cam răutăcioși și au legat înfrân
gerea de „foarfecă" aceea a Iui în 
careu, și Radu a fost în sezonul 
trecut unul din marii autori ai ti
tlului ; să știți că astăzi sîntem la 
șase puncte de lider pentru că li
nia de mijloc, forța echipei, a prins 
un tur slăbuț..."). îl laudă pe Dudu 
Georgescu, ca om și jucător, pe 
Lucescu, cel care a redat atacului

adversarii noș- 
ultlma parte a 
Cernăianu va 

la Cluj, cu 
in meciul final 
mai au jocuri

bun decît turul. Și, 
sinceri, după primele

III oftează discret.

LOTUL SPERANȚELOR
ÎN PREGĂTIRE LA BRASOV

P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, ca și ă documentelor Ple
narei C.N.E.F.S. din martie 1973.

în a doua parte a lucrărilor s-a 
procedat la alegerea noului Comi
tet al Federației române de pati
naj. Iată componența Biroului fe
deral : Virgil Raduliaiț — președin
te, Florin Moraru, Septimiu To- 
dea, dr. Vasile Iliescu — vicepreșe
dinți ; Leonard Sciglie — secretar 
general; Valeria Marchievici, Irina
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Minculescu, Vasile Oprea, Emilian 
Papuc, Gheorghe Roncea și Vasile 
Gross — membri.

în cuvîntul său, noul președinte 
al F.R.P., Virgil Radulian, a insistat 
asupra climatului sănătos care tre
buie să domnească în activitatea 
viitoare a acestui organism și asu
pra eforturilor în direcția găsirii 
celor mai bune căi pentru popu
larizarea patinajului în rîndul ma
selor de tineret, precum și pentru 
o selecție judicioasă a cadrelor sus
ceptibile de a obține rezultate bu
ne în sportul de performanță.

sportive Laminorul și de la școlile 
generale ale municipiului.

George GROAPĂ, corespondent

mai mult suflet și echilibru, cînd 
a reintrat, vrea să spună ceva des
pre Gabriel Sandu, dar rupe ideea 
și începe, contrariat, un alt mono
log. „Nu e admis ca o apărare cu 
atiția jucători de valoare să pri
mească 20 de goluri ! Fiecare apă
rător are cel puțin două goluri pe 
conștiință, în tur și asta pentru 
că în loc să joace simplu, s-a com
plicat, urmărind efecte spectaculoa
se. Aici trebuie să insist mult în 
pregătirile de iarnă, trebuie să mai 
schimb o piesă-două sau să o tran
sform, pentru că anul trecut apă
rarea a avut un cuvînt greu în sta
bilirea golaverajului care a decis 
titlul : noi am primit atunci 32 de 
goluri, craiovenii 36!“

întrebăm, încă o dată, dacă mai 
Speră să nu predea tricourile de 
campioni. Nelu Nunweiller privește 
ușor mirat : „Cum, așa, să nu
sper ? ! Cred cu convingere că in 
retur fiecare jucător va demonstra 
adevărata lui valoare și, după o 
luptă foarte aspră, și lungă, vom 
păstra titlul. Pentru așa ceva ne 
vom pregăti tot timpul !...“

...La Craiova se spun cam ace
leași cuvinte ! Numai returul va 
hotărî I

în zona Beiușului, cuvinte de 
laudă merită a fi adresate orga
nizatorilor sportivi de la Școala 
generală, Cașa copilului și din aso
ciațiile sportive din Mirieș, Cu
rățele, Budureasas și de la liceul 
din Vașcău.
Ilie GHIȘA, corespondent județean

vor auzi, nu peste multă 
multe lucruri frumoase, 

ei : Mircea Leac (Unirea

Reunit, odată cu primele zile de 
vacanță, lotul II de juniori se pre
gătește, acum, la Brașov, sub în
drumarea antrenorilor Mircea Ro- 
tărăscu (Liceul „Mihai Viteazul" 
București), Alexandru Dan (U.T.A.) 
și Francise Fabian (Steaua „23 Au
gust"). Pregătirile se efectuează 
sub atenta supraveghere a doctoru
lui Cristache Șt elan eseu.

Participă la această tabără
juniori cîțiva dintre cei mai faian
țați jucători de perspectivă despre

care se
vreme, 
Printre
Arad), Marius Bichescu („U“ Cluj), 
Iulius Nemțeanu (Ceahlăul Piatra 
Neamț), Gabriel Zahiu (Gloria Bu
zău) etc.

Vă prezentăm, în clișeul alătu
rat, o imagine de la un antrena
ment al acestui lot.

JUDEȚUL BIHOR
De la Marghita la Beiuț...

întrecerile pentru „Cupa tinere
tului" se află în actualitate și în 
județul nostru. Astfel în zona Sa- 
lonta, în 
masă și 
elevii de 
și Școala 
precum 
sportive Metalul Salonta, liceul a- 
gricol și 
Ghiorac.

în zona 
cat buna 
îndeosebi 
și liceului din Marghita, liceului din 
Săcuieni și asociației sportive Bi
horeancă Marghita.

întreceri (șah, tenis de 
handbal) s-au evidențiat 
la Școala generală nr. 3 
generală „Al. Moghioroș“, 
și tineri din asociațiile

din localitățile Ținea și

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

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

cu un aconto de 20cfo 
Prețul: 1800 lei și 2500 lei

Marghita este de remar- 
organizare a întrecerilor, 
în cadrul școlii generale

Mircea M. lONESCU

D. DUMITRESCU

BUCURESTl Finala pa asociație 
la „Firul"

de

LOT O PRONOSPORT
TRAGERILE EXTRAORDINARE 

LOTO A REVELIONULUI DIN 
1 IANUARIE 1974 ȘI PRONO- 
EXPRES A NOULUI AN DIN 

6 IANUARIE 1974

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 28 DECEM
BRIE 1973 :

Asociația sportivă Firul a Fila
turii de lînă pieptănată din Bucu
rești și-a desemnat cîștigătorii 
„Cupa tineretului". La tenis 
masă : Ilic Ionescu. C. Mihăilă 
C. Mihăilescu (dublu bărbați) 
Constanța Toancă. La șah — după 
baraj — I. Secară. La săniuțe (pe 
Cioplea, cu ocazia unor excursii) : 
Claudia Tudor și dublul Cl. Tudor 
— S. Dobre.

INVITAȚIE LA HAMURILE COOPERAȚIEI DL CONSUM
Un concediu poate fi la fel de 

pfâcut șî în sezonul alb I Petre- 
ceți zile de adevărată recreare, 
intr-un decor pitoresc, la hanurile 
cooperației de consum, care vă 
asigură condiții bune de cazare și 
masă. Rețineți deci :

Hanurile CHEIA și SLÂNIC din 
județul Prahova ; Hanul BRAN — 
jud. Brașov ; Hanul RUCĂR — 
jud. Argeș ; Motelul TOPOLOG — 
jud. Vîlcea : Hanul URSUL NE
GRU — Sovata — jud. Mures ; 
CASA ARCAȘULUI de la Tg. 
Neamț ; Hanul BUCURA — Hațeg 
— jud. Hunedoara ; Hanul DRĂ- 
GUȘENI și Motelul ILIȘEȘTI — jud. 
Suceava.

Acestea sînt numai cîteva dintre 
numeroasele hanuri ale coopera
ției de consum care vă oferă os
pitalitate și iarna.

CITITORI!
cu regularitate presa, vă informați, asupra eveni- 
importante din țară ți de peste hotare.

Contractînd abonamentele pe intreg anul, vă asigurați 
continuitatea primirii publicațiilor preferate.

Abonamentele se primesc de către toate unitățile P.T.T.R., 
precum și de factorii și difuzorii de presă. 7451

Citind 
meritelor

Numai 2 zile ne mai despart de 
închiderea vînzării biletelor la cea 
mai mare și tradițională targere: 
tragerea extraordinară Loto a Re
velionului car® se va desfășura 
marți 1 ianuarie la București în 
sala Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei numărul 2 cu în
cepere de la ora 16,45. După tra* 
gere va urma filmul artistic ,-La 
răscruce de vînturi".

Amănunte găsiți în prospectele

existente în agențiile Loto-Prono- 
sport care vă stau la dispoziție cu 
bilete pentru tradiționala tragere 
Loto a Revelionului. Luni 31 de
cembrie 1973, ULTIMA ZI.

La 6 ianuarie 1974, Se va desfășu
ra tragerea Pronoexpfes a Noului 
An pe o formulă de tragere extra
ordinară. Marile avantaje care se 
acordă cît Șî premiile atractive vor 
face participarea și mai numeroasă. 
Pentru aceasta vă recomandăm să 
vă procurați biletele din vreme 
pentru a nu rămîne în afara aces
tei trageri. Agențiile vă așteaptă.

FONDUL GENERAL DE PREMII: 
1.060.983 lei din care 188.089 lei 
REPORT.

Extragerea I : 72 74 2 75 89 6 
67 12 90. Extragerea a Il-a : 62 29 
25 24 32 36 38 53 85.

Plata premiilor pentru această 
tragere se va face : în Capitală în- 
cepînd din 8 ianuarie 1974 pînă la 
28 februarie 1974, iar în țară a- 
proximativ din 12 ianuarie 1974 
pînă Ia 28 februarie 1974 inclusiv.

Rubrieă redactată de 
LOTO-PRONOSPORT



Corespondenfâ specială pentru SPORTUL

Hocheiul cehoslovac dorește să-și recîștige supremația
Odată intrați în noul sezon compe- 

tițional el sportului cu pucul și crose, 
este, credem, cazul de a face publice 
unele considerații asupra aspirațiilor 
hocheiului cehoslovac. înainte de toa
te, să reamintim mai întîi de suc
cesele sale: de trei ori campion al 
lumii (1947, 1949 și 1972), clasat de 
șase ori pe locul al doilea și de 10 
ori pe a treia treaptă a clasamentu
lui întrecerii supreme. Ia Jocurile 
Olimpice, echipa Cehoslovaciei a câști
gat două medalii de argint și două 
de bronz. Titlul de campioană a Eu
ropei i-a fost decernat de 12 ori.

Mai trebuie să spunem că hocheiul 
a devenit de cîțiva ani buni sportul 
nr. 1 în Cehoslovacia. Numărul său de 
suporteri se poate compara cu ușu
rință cu cel al spectatorilor de la me
ciurile de fotbal. Locul trei la ulti
mele campionate mondiale, de la 

.(în urma selecționatelor 
L.H S.S. și Suediei), a fost întimpi- 
nat in Cehoslovacia cu perplexitate și 
desemnat în consecință ca un adevă
rat eșec al hocheiului national. Iată 
de ce nu trebuie deloc să ne mirăm 
ca hocheiștii cehoslovaci doresc foarte 
mult ca la viitoarea ediție a campio
natelor mondiale de la Helsinki 
(5—20 aprilie 1974) să transforme 

•■bronz" într-un metal mai 
strălucitor.

în acest scop, mai multe schimbări 
marcante au fost efectuate în hoche
iul cehoslovac chiar la începutul se
zonului în curs. Numărul de echipe 
participante în prima ligă a campio
natului național, a fost mărit cu încă 
doua formații. Cele 12 echipe se in- 
tilnesc între ele după vechiul sistem, 
în patru manșe (de la 7 septembrie 
la 21 mai), dar în anul acesta nu va 
mai avea loc și turneul final al ce
lor mai bune patru echipe, care de 
obicei desemna formația campioană. 
In acest sezon, titlul va reveni, di
rect, echipei care se plasează în frun
tea clasamentului. O a doua schimba
re s-a petrecut în maniera de arbi
traj al partidelor. încă de Ia începu
tul lunii septembrie, fiecare meci este 
condus de către trei arbitri. Unul 
dintre ei este arbitrul principal, iar 
ceilalți doi — plasați de-a lungul 
liniilor — sînt auxiliari. Această mo
dificare corespunde unei tendințe 
mondiale, ca și a necesităților impu
se de accelerarea generală a jocului. 
A treia schimbare se referă la echipa 
reprezentativă. Cei doi antrenori, Ja
roslav Pittner și Vladimir Kostka, au 
fost înlocuiți de către Karel Gut și 
dr. Jano Starsi. Gut este în virstă de 
46 de ani, și a participat la nouă 
campionate mondiale și la trei tur
nee din cadrul J.O. (de 114 ori selec
ționat in echipa reprezentativă), iar 
dr. Starsi, în virstă de 
apărat culorile echipei 
de 78 de %ri.

Bineînțeles că această 
conducere la cîrma echipei reprezen
tative nu trebuie să indice în mod 
imperios și o modificare a concepției 
de joc sau de antrenament a selecțio
natei Cehoslovaciei. Acest lucru nu 
poate fi decît o acțiune de mai lungă 
durată, lucru de altfel bine știut de 
cei doi selecționeri.

„Știm foarte bine că hocheiul evo
luează continuu și că noi nu ne pu-

(cm permite să rămincm pe loc, 
este de părere antrenorul principal 
Karel Gut Dorința noastră este ca 
echipa reprezentativă — și, de fapt, 
nu numai ea ci întregul hochei ceho
slovac — să atingă nivelul interna
țional maxim. Iată de ce sintem si
liți să devenim mult mai exigenți, să 
veghem asupra măririi intensității an
trenamentelor Ia cluburi și să căutăm 
numai acei jucători care vor fi capa
bili să suporte sarcini mărite".

Antrenorul secund al echipei repre
zentative, dr. Jano Starsi, este la rîn
dul său de următoarea părere : „Țe
lul nostru este de a aduce ceva nou 
în jocul echipei cehoslovace, ceva care 
să ne ajute să simțim tendințele ho
cheiului mondial Ia fel de rapid ca 
în hocheiul sovietic. Dispunem de su
ficiente cunoștințe și condiții pentru

mei ligi și-au făcut apariția aproape 
două duzini de jucători care în cursul 
sezonului trecut erau încă juniori, și 
chiar cîțiva „pitici", care, prin elanul 
și impetuozitatea caracteristică lor, 
i-au uimit pe „veteranii" acestui 
sport. Dacă este adevărat că hocheiul 
se va juca în curînd mai rapid (și 
chiar mai dur, se pare), atunci viitQ- 
rul este al lor.

Fără îndoială că la acești tineri ju
cători face aluzie președintele Uni
unii cehoslovace de hochei pe ghea
ță, dr. Zdenek Andrst, care sublinia
ză că îmbunătățirea muncii cu tine
retul este condiția primordială a dez
voltării viitoare a hocheiului ceho
slovac. Numai în acest fel îi va fi 
permis celui mai iubit sport în Ceho
slovacia să se mențină in elita hoche
iului mondial, lucru pe care, de alt-

Fază din meciul dintre Sparta Praga (jucători cu tricouri închise) și 
Slovan Bratislava, disputat in cadrul campionatului cehoslovac de hochei și 
încheiat cu scorul de 5—2 în favoarea primei echipe.

Foto : PRAGOPRFSS

40 de ani, a 
Cehoslovaciei

schimbare de

acest lucru. In același timp, va tre
bui să ne orientăm privirile asupra 
acelor jucători care posedă toate ca
litățile necesare hocheiului modern : 
rezistență, rapiditate, gindire, tactică, 
reflexe".

Adevărul e că în perioada foarte 
întinsă de desfășurare a campionatu
lui național, specialiștii au avut ade
sea ocazia să constate că în Ceho
slovacia se găsesc încă suficient de 
mulți jucători rapizi, duri, inteligent), 
cu fantezie. Meciurile din ligă se joa
că foarte viril, hocheiștii depunînd 
maximum de efort pe tot timpul în- 
tîlnirii. în toate echipele este evident 
efortul de accelerare a jocului, ceea 
ce desigur poate întregi speranțele 
pentru o mai strălucită reprezentare 
a hocheiului cehoslovac pe plan inter
național. De remarcat că pe patinoa
rele care găzduiesc meciuri ale pri-

fel, îl merită pe deplin, ținînd cont 
de tradiția și interesul major al ho
cheiului în țara lui Nedomanski si a 
fraților Hoiik,

M. CEACKY
„Pragopress'

Turnee de șah

ANCHETA INTERNAȚIONALA A AGENȚIEI B.T.A

în prima rundă a tradiționalului turneu 
internațional de șah de la Hastings, 
maestrul englez Michael Basman l-a În
vins Pe compatriotul său Michael steân. 
Marele maestru iugoslav Svetozar Gligo- 
ricl a remizat cu Duncan Suttles (Cana
da), rezultat consemnat șl in partida 
Raymond Keene (Anglia) — Paul Benko 
(S.U.A.). Celelalte partide ale rundei: 
Hartston (Anglia) — Timman (Olanda), 
Rellstab (R. F. Germania) — Miles (An
glia), Kuzmin (U.R.S.S.) — Pytel (Polo
nia), Tal (U.R.S.S.) — Garcia (Cuba) șl 
Adorjan (Ungaria) — Szabo (Ungaria) 
s-au întrerupt.

★
->

SOFIA, 28 (Agerpres). — în urma 
anchetei organizate de Agenția 
bulgară de știri B.T.A. în rîndul a 
cinci agenții internaționale de 
presă și a unor ziare de speciali
tate, printre care și ziarul „Spor
tul" din București, titlul de cel

FINALA LIIPH
F.R. DOX

{Urmare din pag. 1)

cut. Puncheurul gălățean Pavel Is- 
trate nu s-a dezmințit nici de 
această dată. Cu două contre de 
dreapta, el l-a făcut k.o., în pri
mul rund, pe Dumitru Staicu, în
cheind lupta de la categoria mij
locie mică. Tot cu o victorie îna
inte de limită s-a terminat și dis
puta mijlociilor Sandu Tinlă (Ga
lați și Ion Răducu (Brăila). 
După ce a făcut față — cu o re
zistență ieșită din comun — pu
ternicelor directe de dreapta ale 
gălățeanului, Răducu a abando
nat lupta in rundul doi.

Evoluînd la semigrea. Costică 
Dafinoiu (Brăila) — cîștigătorul 
„Criteriului tineretului" și al tur
neului „Prietenia" n-a reușit să 
aducă echipei sale punctele ce~șe 
acordă în urma i 
nit la arcadă, în 
a fost oprit de 
boxeze, de acest 
ficiind Dumitru 
care pînă în acel 
frumoasă impresie.

în disputa greilor, Vasile Lehă- 
duș (Galați) l-a depășit la puncte 
pe Gheorghe Bunea, dar meciul 
lor nu s-a ridicat la nivelul pre
tențiilor spectatorilor bucureșteni. 
In urma acestei decizii, s-a sta
bilit rezultatul final al întîlnirii 
care este favorabil echipei din 
Galați: 27—17.

Conform așteptărilor, în cea de-a 
doua semifinală, puternica forma
ție Farul Constanța a cîștigat în- 
tîlnirea cu A.S.A. Cluj, calificîn- 
du-se în finala competiției alături 
de Box-Club Galați. Scorul cate
goric în favoarea constănțenilor 
tz8—14) este edificator asupra di 
ferenței de valoare existente între 
cele două formații. Totuși, echipa 
din Cluj are meritul de a nu 
fi recunoscut dinainte 
levii tînărului antrenor 
halic apărîndu-și cu 
șansele. După victoria 
Mihai Aurel asupra 
Alexandru Kacso a urmat meciul 
așteptat cu cel mai mare interes, 
cel dintre campionul național 
al „muștelor", Faredin Ibrahim 
(Farul) și Alexandru Dobăeș 
(A.S.A. Cluj). încercînd să evite 
loviturile puternice ale lui Do
băeș, campionul a dansat prea 
mult în jurul adversarului și a 
lovit mult 
tea obține 
diții juriul

Celelalte 
categoriilor 
boxerii de „ 
m.n. V. Kiss, P. Manole b. neprez 
D. Amza, A. Iacob p. neprez. 
C. Nap, C. Lică b.p. I. Ple- 
nert, V. Filip b.ab. 2 M. Zorilă.Al. 
Tîrboi b.p. R. Chelaru, M. Banu 
b.p. L. Moldovan, P. Pîrvu b.p. 
V. Morodan, I. Dascălu b.ab. 2 
M. Boeru.

mai bun sportiv din Balcani pe 
anul 1973 a fost atribuit atletei 
bulgare Svetla Zlateva.

Deținătoare a recordului mondial 
în proba de 800 m cu 
1:57,5, Svetla Zlateva 
146 de puncte, fiind 
cunoscutul tenisman 
Năstase — 119 puncte 
iugoslav Mate Parlov — 56 puncte. 
Pe locurile următoare au fost cla
sați, lordanka Blagoeva (Bulgaria), 
atletism — 35 puncte, Christos Pa- 
panicolau (Grecia), atletism — 35 
puncte, Nedelko Kolev (Bulgaria), 
haltere — 33 puncte, Argentina 
Menis (România) — atletism — 32 
puncte, Krasimir Ciosici (Iugo
slavia), baschet — 30 puncte, Ma
rian Beneș (Iugoslavia), box — 28 
puncte și Husein Aktas (Turcia), 
atletism — 27 puncte.

Printre cei care au mai primit 
puncte se află și sportivii români 
Virginia Ioan-Bonci (atletism), Si- 
mion Cuțov (box) și Gheorghe 
Berceanu (lupte greco-romane).

timpul de 
a totalizat 
urmată de 
român Ilie 
și boxerul

Turneul internațional de șah de la Dubna 
s-a încheiat cu victoria fostului campion 
mondial Mihail Tal. Marele maestru so
vietic a terminat neînvins turneul, tota- 
lizînd 11 puncte din 15 posibile. Pe lo
cul secund, cu același număr de puncte 
(dar cu un coeficient inferior) s-a situat 
compatriotul său Ratmir Holmov. Dintre 
concurenții străini primul clasat a fost 
L. Espig (R. D. Germană), care a ocupat 
locul șase cu 8'/2 p. La turneu au parti
cipat 16 șahiști din șase țări.

FIUL LUI RON CLARKE
SE AFIRMA!

MELBOURNE, 28 (Agerpres). — 
Marcus Clarke, în virstă de 12 ani, 
fiul celebrului fondist Ron Clarke, se 
anunță de pe acum o mare speranță 
a atletismului australian. Recent, în 
cadrul unui concurs care a avut loc 
la Melbourne, Marcus Clarke a par
curs distanța de 1 500 m în 4 :JÎ7,5, 
timp ce constituie cea mai bună per
formanță mondială pentru categoria 
sa de virstă.

AUTOCARELE DIN NEAPOLE 
PE STRĂZILE ROMEI

unei victorii. Ră- 
repriza 

s medic
accident

Micu
moment lăsase o

secundă 
să mai 

bene- 
(Galați),

se 
învinsă, e- 
Ioslf Mi- 
sportivitate 
clară a lui 
clujeanului

prea rar pentru a pu- 
victoria. în aceste con- 
a dictat meci 
rezultate în
(primii sînt 

la Farul): C.

nul. 
ordinea 
trecuți 
Ionlță

TINERII HOCHEIȘTI 
ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 

LA BUDAPESTA
BUDAPESTA, 28 (Agerpres). — 

La Budapesta au început întreceri
le tradiționalei competiții interna
ționale de hochei pe gheață „Cupa 
celor șase națiuni", la care parti
cipă selecționatele de juniori ale 
Austriei, Bulgariei, Elveției, Itali
ei, României și Ungariei, în parti
da inaugurală s-au întîlnit echipele 
României și Austriei. Tinerii ho- 
cheiști români au obținut o victo
rie clară cu scorul de 8—0 (1—0, 
5—0, 2—0). într-un alt joc, repre
zentativa Elveției a întrecut cu 
12—1 (5—0, 3—1, 4—0) formația 
Italiei.

PE GHEAȚĂ SI PE
La Leningrad au început între

cerile campionatului mondial de 
hochei pe gheață, rezervat echipe
lor de tineret (jucători pînă la 21 
de ani). în primele două partide 
disputate, selecționata U.R.S.S. a 
învins cu scorul de 6—2 (1—1, 3—1, 
2—0) echipa Finlandei, iar repre
zentativa Cehoslovaciei a întrecut 
cu 6—4 (3—1, 1—2, 2—1) formația. 
Suediei.

★
Peste 5 000 de spectatori au ur

mărit la Oslo întilnirea internațio
nală de hochei pe gheață dintre 
echipele reprezentative ale Elveți
ei și Norvegiei. La capătul unui 
joc echilibrat, victoria a revenit cu 
scorul de 5—4 (3—0, 2—3, 0—1) 
hocheiștilor elvețieni.

La Stockholm au continuat în
trecerile competiției internaționale 
de hochei pe gheață pentru Cupa 
Ahearne. Echipa Dinamo Moscova 
a întîlnit formația canadiană Regi
na Pats, pe care a învins-o cu sco
rul de 10—5 (3—1, 3—2, 4—2). în 
•lte două jocuri, disputate între 
echipe suedeze, s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Djurgaarden 
— Leeksand 7—4 (2—2, 3—1, 2—1); 
Soedertaelje — A.I.K. Stockhlom 
6—2 (4—0, 0—2, 2—0).

★
La Berlin s-a desfășurat un con

curs de patinaj viteză, la startul 
căruia au fost prezenți componen- 
ții lotului masculin al R.D. Germa
ne. Victoria a revenit lui Manfred 
Winter care a totalizat, la multi-

ZĂPADĂ
atlon, 186,236 p. Pe locurile urmă
toare s-a situat Klaus Wunderlich 
— 188,410 p și Harald Ohme — 
189,907 p. Iată cîștigătorii probe
lor : 1 500 m: Wunderlich — 2:13,51; 
5 000 m: Winter — 8:03,86 ; 10 000 
m: Winter — 16:24,69.

★
Cupa Spengler la hochei pe 

gheață a continuat la Davos cu 
disputarea meciului dintre echipa 
Helsingin Jokerit și formația elve
țiană H.C. Davos. Hocheiștii fin
landezi au terminat învingători cu 
scorul de 13—4 (2—0, 6—2, 5—2).

★
Cu prilejul unui concurs de pa

tinaj viteză, desfășurat pe patinoa
rul de înaltă altitudine Medeo din 
Alma-Ata, sportiva sovietică Liu
bov Sadcikova a stabilit un nou
record unional în proba de 500 m 
cu timpul de 42,5. Vechiul record 
era de 42,6 și aparținea Verei 
Krasnova.

„ILIL U1VI1UL

Entuziasmat de clasa excepțională a lui Ilie Năstase, demonstrată 
și cu ocazia ultimei ediții a turneului „open“ desfășurată în sala Coubertin 
din Paris, Georges Deniau, unul din cei mai apreciați tehnicieni ai tenisu
lui francez și mondial, publică în revista de specialitate „TENNIS DE 
FRANCE" o adevărată ,.odă“ la adresa campionului român, conținînd însă 
detalii ale stilului său de joc, sesizate cu multă clarviziune. Articolul se 
intitulează sugestiv „Ilie Năstase — geniu al tenisului total". Reproducem 
textul:

„Modul în care Năstase joacă un 
passing-shot plonjat sau o minge 
exact în picioarele adversarului, 
fără să se teamă de riscul liniilor 
laterale, obligă pe. acesta din ur
mă să ia în permanentă voleurile 
de jos sau demi-voleuri, pradă din 
ce în ce mai ușoară pentru pasin- 
gurile jucate în același spirit, dar 
care .găsesc la fileu un adversar 
aflat în dificultate sporită. Aceas
tă apărare în doi sau trei timpi, 
este de fapt contraatac la cel mai 
înalt nivel.

La un asemenea joc,1 erorile în 
voleuri sînt nenumărate.; atacan
tul devine om în defensivă și o 
greșeală de direcție, chiar de or
dinul milimetrilor, îl expune la 
răspunsuri imparabile. Dimpotrivă, 
obligat să șe apere, debordat chiar, 
Ilie ■ Năstase. .este capabil de o vi
teză în teren prodigioasă, execu- 
tînd lovituri cîștigătoare din un
ghiurile cele mai neașteptate. A- 
poi, el posedă „marea artă" : lo
bul liftat, pe care-1 folosea strălu
cit înaintea lui și Manuel Santana. 
Romanul îl stăpînește in cel mai 
înalt grad, folosindu-1 ca un veri
tabil passing-shot aerian. El joacă 
această minge neașteptată atunci 
cînd este în poziție de passing-shot 
normală sau în plină cursă. Ni
meni, cred, n-ă posedat vreodată 
această lovitură atit de deplin.

Iată deci cum se joacă punctul 
atunci cînd Ilie este la fundul te
renului și adversarul său la fileu.

Dar acest sistem de joc care mă 
îneîntă pe mine (probabil și pe 
dv), nu este posibil decît grație 
calității viziunii sale în teren, a 
jocului de picioare, aliate admira
bilului său control al mingii și al 
corpului (simț al echilibrului), per- 
mițîndu-i să anticipeze plasamen
tul de fiecare dată. într-o clipă, 
el recuperează terenul pierdut, pla- 
s.îndu-se în fața liniei de fund de 
unde, avansînd de la lovitură la 
lovitură, el pune pe bietul adver 
sar în fața celor mai grele pro
bleme. Din această poziție avan
sată, care a fost arma . marelui 
Ken Rosewall, el poate interveni 
într-o fracțiune de secundă la ori
ce replică adversă.

Cînd adversarul este la fundul 
terenului și el de asemenea, Năs
tase își ia un minimum de riscuri: 
mingi liftate care nu pot agăța fi- 
leul și nici ieși în lungime (el nu 
joacă prea lung, liftul și înălțimea 
mingii servindu-i să țină la dis
tanță pe adversar). Econom în e- 
fort, el se mulțumește cu un pla
sament aproximativ, care-i este su
ficient, dar n-ar fi pentru oricine... 
Este decontraetat, bineînțeles, nu
mai muscular, dar stă la pindă ca 
o fiară. ...............................
de ritm 
efectul, 
înaintea 
retrimit

Năstase la fileu — căci atacă 
mult și excelează în aceasta — 
are o măiestrie a mingii, o viteză 
de reacție, care, ajutată de fizicul 
său felin, îl fac foarte greu de pa
sat. Joacă multe voleuri de aștep
tare, nu prea lungi, adesea la 
„contre-pied”, uneori scurte și joase.

Să nu uit principalul în jocul 
său la fileu : influența ce o exer
cită asupra adversarului. îl obli
gă să joace unde vrea el. De, fapt, 
este destul de simplu, îi lasă ceva 
mai mult loc de o parte a tere
nului. Aci găsim tot geniul lui 
Năstase. Iată rețeta : lăsați o „gau
ră" pe voleul dv. de dreapta, de 
exemplu, apoi porniți în momen
tul cînd adversarul lovește min
gea — urmează un voleu câști
gător ; la mingea următoare, si
mulați plecarea (mișcați din pi
cior, din umeri) dar rămîneți unde 
sînteți, adversarul vă va trimite 
mingea direct în rachetă — voleu 
câștigător...

Și mereu, la acest joc, Năstase 
e la minge. Se mai întîmplă să 
fie „prins" de un .Stan Smith, sau 
alt jucător de această clasă, dar 
atunci, cum știe să vadă foarte 
repede direcția mingii, recurge la 
detentă sau un 
recîștiga „mingea 
ce am spus mai 
că am uitat un 
privește mingea, 
privește mai ales 
rului, căci acolo sesizează mai re
pede ca mine sau ca dv. direcția

Deodată atacă. Schimbarea 
își produce atunci repede 
Dacă adversarul a atacat 
lui, permiteți-mi să vă 

la începutul acestui articol.

sprint pentru a 
rătăcită" în tot 

sus, este evident 
lucru : Năstase 
bineînțeles, dar 

racheta adversa-

enni»
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mingii, efectul ei, viteza. După de 
clanșarea loviturii, continuă să 
privească mingea, dar mai puțin 
intens, fiindcă păstrează în cîmpul 
său vizual pe adversar.

Aș vrea, 
trag pentru 
marea artă 
mingea cu 
tunci cînd 
adversarului, veți vedea mai cu
rînd, veți demara mai repede; de 
aceea fiți în bună condiție fizică, 
căci veți putea relua mai multe 
mingi, adică să fugiți mai mult, 
fiindcă tenisul se joacă și cu pi
cioarele.

pentru a încheia, să 
dv. un învățămînt, din 
a lui Năstase: priviți 
intensitate sporită a- 

ea se află în racheta

★
Tot ce am.,e«plicat mai sus, este 

talentul lui Ilie Năstase, pe care 
puteți încerca să-1 copiați, pentru a 
progresa. Tot ceea ce n-am expli
cat, este geniul său...".

CAMPIONATELE
DE TENIS ALE

Campionatele internaționale de 
tenis ale Australiei au continuat pe 
terenurile clubului Kooyong din Mel
bourne cu disputarea primelor par
tide din turul II al probelor de 
simplu. John Newcombe l-a întrecut 
cu 6—3, 6—3, 6—7, 6—4 pe compatrio
tul său Kim Warwick. Americanul 
Jimmy Connors l-a eliminat cu 6—4,
6— 2, 7—6 pe australianul John Thomp
son, iar cehoslovacul Vladimir Zednik 
a dispus cu 6—7, 7—5, 6—4. 3—6, 6—1 
de vest-germanul Karl Meiler. în- 
tr-una din cele mai disputate partide 
ale zilei, australianul Ross Case l-a 
întrecut în cinci seturi : 6—7, 2—6,
7— 5, 6—4, 6—4 pe „veteranul" Tony 
Roche. Suedezul Bjorn Borg a cîști
gat prin neprezentarea adversarului, 
mexicanul Marcelo Lara. Alte rezul
tate : Dent (Australia)—Brown (SUA)

★
Concursul de sărituri cu schiuri- 

le de la Leningrad s-a încheiat cu 
victoria campionului unional de 
juniori, Aleksei Borovitin, originar 
din orașul Kirov. învingătorul a 
realizat 246,6 p, săriturile sale mă- 
surînd 72 m și 75 m. Marele fa
vorit al concursului, cunoscutul 
campion Gări Napalkov, s-a situat 
pe locul secund cu 234,1 p (70,5 m 
și 71,5 m).

NOI PROBE IN CUPA

MONDIALĂ LA SCHI
MtlNCHEN, 28 (Agerpres). - 

Proba feminină de slalom uriaș 
din cadrul concursului internațio
nal de schi de la Schlierssee (R.F 
Germania) a fost cîștigată de spor
tiva vest-germană Traudl Treichl 
cronometrată cu timpul de 1 -.08,64 
Pe locurile următoare s-au clasa' 
compatrioatele sale Christa Zech- 
meister — 1:09,60 și Roși Mitter- 
maier — 1:09,86.

în proba similară masculină, pe 
primul loc s-a situat austriacul 
Klaus Heidegger —2:10,29, secun
dat de vest-germanul Max Riger 
— 2:11,26. Christian Neureuther 
(R.F. Germania), unul dintre favo- 
riții cursei, a ocupat locul cinci în 
2:12,68.

INTERNAȚIONALE
AUSTRALIEI

6—2, 6—3, 6—2 : Dibley (Australia — 
J. Lloyd (Anglia) 7—6, 6—4, 6—2; 
Crealy (Australia) — Naegelen (Fran
ța) 7—6, 7—6, 6—4 : Ball (Australia) 
— Tanabe (Japonia) 6—3, 6—4, 6—2 ; 
Onny Parun (Noua Zeelandă)—Feaver 
(Australia) 4—6, 4—6, 6—3, 7—6. 7—6; 
N’Godrella (Franța)—Caujolle (Fran
ța) 6—3, 7—6, 6—3.

In proba de simplu femei, favori
tele au obținut, victorii scontate : 
Evonne Goolagong (Australia) — 
Masako Yokobori (Japonia) 6—0,6—0: 
Chris Evert (SUA) — Katalin Sze- 
man (Ungaria) 6—0, 6—0 ; Kerry
Mellvile (Australia) — Dianne From- 
holtz (Australia) 6—3. 6—1 : Karen 
Krantzcke (Australia)—Pam Teeguai,- 
den (SUA) 4—6, 6—1, 6—2 : Julfe
Heldman (SUA) — Wendy Turnir' J. 
(Australia) 6—3, 6—4.

Bobul la diverse temperaturi

Restricțiile de combustibil dictate de 
criza de energie din Occident au adus 
prejudicii cluburilor de fotbal care in 
marea lor majoritate nu știu cum să-și 
aranjeze programul meciurilor atunci 
cînd duminicile circulația auto este in
terzisă, iar instalațiile de nocturnă scoa
se din rețea. Italienii au rămas credin
cioși programului lor duminical, deoare
ce foarte multe întreprinderi au sîmbăta 
program normal de lucru. Lumea vine 
la stadion cu ce poate, mai ales cu bi
cicletele, dar s-au văzut si cazuri cînd 
au fost scoase din remizele unde se o- 
dlhneau de decenii, vechi camioane trase 
de cai sau călești nobiliare Se găsesc 
însă și protestatari. Cu ocazia meciului 
dintre Roma și Napoli, nu mal puțin de 
15 000 de „tifos!" din sud au venit în 
capitală, închlriind 300 de autobuze. 3 
trenuri și 3 avioane de pasageri. Odată 
ajunși în capitală, temperamentul fier
binte al napolitanUor n-a ținut seama de 
nici o interdicție, coloane de autobuze 
au pornit spre stadionul olimpic. Zadar
nic au încercat carabinierii să se opună, 
blocînd căile de acces. Blocada a fost 
spartă șl autocarele cu Inscripțiile „Forza 
Napoli" au reușit să ajungă la stadion...

care sub un pardesiu lung și o pălărie 
cu boruri late căuta să-și ascundă iden
titatea. La hotelul unde a închiriat UH 
apartament, el s-a înscris sub numele 
de „signor Avala“, rugind directorul 
să-1 pună în contact cu un renumit me- 
die elvețian din localitate, reputat pentru 
ședințele sale de hipnoză. Medicul a ve* 
nit și enigmaticul pasager a petrecut o 
săptămînă în camera sa, fără să pri
mească pe nimeni altcineva decît pe 
specialist. După o săptămînă de trata
ment în preajma meciului dintre Elve
ția și Italia, incognito-ul pasagerului a 
fost dezvăluit și taina lui devenită pu
blică. Era vorba de atacantul italian 
Gigi Riva, venit să se vindece printr-un 
tratament modem de năravul fumatului. 
Obiceiul acesta se resfrînge negativ asu
pra stării căilor sale respiratorii. Ziariș
tii care au descoperit năravul lui . „signor 
Avala“ nu au scăpat ocazia să scrie că 
el mai are un obicei — acela de a marca 
goluri, avizînd apărarea elvețienilor.

De atunci ati trecut cîtevă luni. Conse
cința ? Acum. Riva nu mai fumează 
deloc, nici măcar nu poate suporta fu
mul de tutun.

PESIMISM PRIVIND TURNEUL 
FINAL

INVAZIA ȚINȚARILOR

Spiritele erau foarte tnflerblntate, clnd 
în cursul meciului dintre reprezentati
vele orașelor spaniole Santander șl San 
Sebastian nu se marcase nici un gol, 
deși ambele echipe rataseră cite un pe
nalty. Tribunele erau pline de susțină
tori al „vărgaților" șl „albaștrilor". Nu
mai că, în mod cu totul neașteptat. în 
min. SI, adversarii au început să dan
seze, să facă gesturi eu totul dezordo
nate, bătîndu-se cu palma peste tot 
corpul, apuncîndu-se de păr șl. îneet-ln- 
eet, cite unul sau In grup, părăsind te
renul, de unde arbitrul fugise primul, 
uitînd să fluiere terminarea partidei. Ce 
se înttmplase? Un val enorm de țintar! 
se abătuse asupra stadionului, înțepînd 
amarnic. Ia lntîmplare, agitat probabil de 
fumul de tutun care se ridica din tri
bune. Unii cronicari glumeți au scris a 
doua zi că turbulentele Insecte au reac
ționat astfel pentru lipsa de eficacitate 
a echipelor! Fapt este că după un sfert 
de oră de așteptare, echipele nu au mal 
reapărut șl spectatorii au luat-o din loc. 
Ultimii plecați au fost clțiva seoțlenl 
care au rezistat cu stoicism iureșului în
aripat, așteptînd zadarnic reluarea me
ciului. Apoi, după ce si el sl-au pierdut 
răbdarea, s-au îndreptat pollticoșl către 
casieria stadionului pentru a-și cere banii 
înapoi. Banii, firește, nu l-au mal văzut, 
în schimb au trebui să se interneze în 
spital, din pricina înțepăturilor „nepoli- 
tlcoșilor" țintar!...

In urma unei anchete, în care sute de 
Iubitori al fotbalului vest-german șl-au 
spus părerea, reiese că viitoarea evoluție 
a reprezentativei de fotbal a R.F.G. este 
privită cu destul pesimism. Dintre cei 
interviewați, doar 23 la sută au indicat 
victoria finală la C.M. a echipei antre
nată de Helmut Schdn. Majoritatea su
porterilor, adică 42 la sută, au păreri 
pesimiste, nu văd echipa vest-germană 
în postură de campioană mondială, Iar 
35 la sută s-au abținut de la orice pro
nostic- •

ARBITRUL PRINTRE... GOLGE- 
TERI
Printre autorii golurilor echipei belgi

ene Brabanson figurează și arbitrul Van 
Kerkhoven. Cum a ajuns acest cavaler 
al fluierului pe tabela golgeterilor echi
pei Brabanson 7 La un meci condus de 
Van Kerkhoven, o minge trimisă cu bol
tă spre poarta adversă a atins capul ar
bitrului. aflat pe linia de șase metri. Șl 
de acolo a ricoșat „la păianjen". După 
toate regulile, tn acest caz — arbitrul 
făcînd parte din... teren — golul este va
labil. Așa s-a întîmplat și în această par
tidă din Belgia. După joc, arbitrul șl-a 
cerut scuze echipei a cărei poartă a fost 
încărcată cu un gol în plus. Noroc că 
Brabanson cîștigase ‘ '

PELE NU S-A 
VINT

acel joc cu 4—1...

ȚINUT DE CU-

„SIGNOR AVALA* NU MAI 
FUMEAZĂ I
Intr-o frumoasă zi însorită. expresul 

de Roma a depus pe peronul gătii din 
Ztlrlch un ttnăr înalt cu alură elegantă,

al echipei brazilieneLa ultimul tumeiu i_ ___,__________
Santos m Anglia, în meciul eu echipa 
din liga a n-a Fulham, a avut loc o în- 
tlmplare nostimă. In repriza a doua, la 
un fault comis în careu de către un 
fundaș englez arbitrul a dictat penalty. 
Pele s-a așezat în fața mingii așezate

Joc periculos, chiar dacă faza este spectaculoasă...
Aspect din meciul Hamburger S.V.—Fortuna Dusseldorf, din campionatul 

vest-german.

pe pata de var, punctul considerat coș
marul tuturor portarilor, și se pregătea 
să tragă, cînd unul dintre jucătorii en
glezi trecind în interiorul semicercului 
de la 16 m a schimbat cîteva vorbe cu 
Pele. Englezul, înapotndu-se pe margi
nea semicercului a făcut un semn dis
cret portarului Meilor (renumit în apă
rarea loviturilor de la 11 m și căruia, 
evident, intervenția cu succes la un 
penalty executat de celebrul Pele t-ar 
fi adus o faimă șl mal mare) cum că lo
vitura va fi trasă în colțul sting al por
ții, în momentul cînd Pele a făcut pri
mul pas spre minge. Meilor cu un nm- 
bet pe buze, plonja spectaculos spre col
țul din stingă, dar, val balonul a intrat, 
fntr-un zbor lent, in colțul din dreapta! 
După primirea golului, Mellor a strigat 
jucătorului care l-a făcut semnul: „M-al 
păcălit să-ți fie rușine", la care el a 
răspuns: „Mie? Lui Pele, el nu s-a ținut 
de euvintl"

In calendarul marilor mani
festații sportive internaționale 
ale anului 1974 există o men
țiune care a pus în încurcătură 
chiar și pe unii experți in a- 
cest domeniu. Iată despre ce 
este vorba.

Frumosul sport al bobului ar 
fi trebuit, potrivit acestei pro
gramări calendaristice, să-și re
ducă întreaga activitate la ni
vel înalt, la scurta perioadă de 
timp a lunii ianuarie, tn acest 
răstimp, urmau să se desfă
șoare campionatele europene — 
la Cortina d’Ampezzo (Italia) 
și campionatele mondiale — la 
St. Moritz (Elveția). Pînă aici, 
toate ar părea normale, cu ex
cepția scurtimii exagerate a 
timpului consacrat marilor com
petiții de bob. Ciudățenia apare 
la o privire mai atentă acor
dată calendarului detaliat. Abia 
atunci se observă o (aparent) 
inexplicabilă suprapunere de 
date. In sîmbăta în care ocu- 
panții boburilor de 4 urmau 
să efectueze, la Cortina, ulti
mele manșe ale întrecerii con
tinentale, la mulți kilometri de
părtare, în celebra stațiune el
vețiană, echipajele boburilor de 
2 trebuiau să înceapă lupta 
pentru titlurile mondiale. Cum, 
— veți întreba — în aceeași 
zi ? Nu se poate — veți pre
supune — pentru că de cînd 
cunoașteți bobul, piloții au fost 
universali, conducînd și bobu
rile de 2 și boburile de 4.

Explicația acestei bizare si
tuații stă într-o mai veche in
tenție a federației internațio
nale, aceea de a recomanda 
fruntașilor recunoscuți ai bobu
lui să prefere campionatele 
lumii, lăsînd ■ tineretului — in
tr-o lume și așa foarte restrîn-

să de practicanți — posibilita
tea de a se afirma în singura 
competiție importantă ce i mai 
rămîne la dispoziție : campio
natele continentale. Intenția a- 
ceasta nu e lipsită de Ionică, 
pentru că situația de pînă a- 
cum — care favoriza distribuția 
medaliilor la toate campionate
le unui număr foarte rest-’-ns 
de boberi vest-germani. elve
țieni. italieni și cîteodată ro
mâni — nu era antă să stimu
leze îh rîndurile tineretului op
țiunea pentru bob, de vreme 
ce titlurile și locurile pe po
dium erau aproape dinainte 
repartizate tn acest sens, este 
rațională tendința care obligă 
federațiile naționale să aleagă, 
trimițînd formația redutabilă la 
campionatele mondiale și ne 
cea a. aspiranților — la cam
pionatele continentului.

Dacă cuiva demonstrația i 
se va părea neconvingătoare, 
îi rămîne consolarea că topi
rea zăpezii la Cortina a impus, 
se pare, decalarea termenelor 
campionatului european. care 
va avea, probabil, anul acesta 
particularitatea neobișnuită de 
a desemna pe campionii euro
peni. dună ce vom cunoaște 
campionii lumii!

Ar trebui să mal adăugăm că 
la sursa acestor bizarerii ca
lendaristice stau și interesele 
financiare ale direcțiunii sta
țiunii St. Moritz, pentru care 
campionatele mondiale de bob 
nu reprezintă decît o uvertură 
la sezonul încununat eu cam
pionatele mondiale de schi al
pin, uvertură menită să faci 
vad fluxului turistic spre valea 
Engadinului...

Victor BANCIULESCU

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX 9 TELEX
Dennis Ralston, căpitanul echipei de te
nis a S.U.A., a definitivat lotul celor 
șase jucători din care va fi alcătuită 
formația pentru meciul cu ’selecționata 
Columbiei, conttnd pentru noua ediție a 
„Cupei Davls" (zona americană). Din lo
tul anunțat fac parte Tom Gorman, 
Roscoe Tanner, Eddie Dibbs, Erik van 
Dillen, Charles pasarell și Harold Solo
mon. După cum se vede din lot lipsește 
cunoscutul campion Stan Smith, care nu 
a fost selecționat pentru această intll- 
nlre. Ralston a declarat că Smith se 
află într-o perioadă de odihnă șl că, in 
meciul cu echipa Columbiei, intenționea

ză să verifice potențialul de joc al unor 
tineri tenisman! ca Tanner, Dibbs și 
Solomon.■
ta Miami Beach se desfășoară tn prezent 
turneul internațional de tenis pentru ju
niori (jucători pînă în 18 ani) dotat cu 
trofeul „Orange Bowl". Iată rezultatele 
înregistrate in primele partide ale opti
milor de finală: Javier Soler (Spania) — 
Mike Grant (S.U.A.) S—7, 6-2, 6—4; BiUy 
Martin (S.U.A.) — Jonathan Smith (An
glia) 6—2, 8—2; Perry Wright (S.U.A.) — 
Filip Krajcik (Austria) 4—6, 8—3, 8—2. 
tn concursul feminin, jucătoare» iugos

lavă Nina Jausovici a învins-o cu 6—i 
8—2 pe tenismana americană Barbara 
Jordan.■
Turneul Internațional masculin de volei 
de la Berlin a fost ciștigat de echipa 
Ruda Hvezda Praga care, m meciul de
cisiv, a întrecut cu scorul de 3—2 (15—6, 
11—15, 15—4, 13—15, 15—12) formația Di
namo Moscova. Iată clasamentul final 
al competiției; 1. Ruda Hvezda Praga — 
8 p; 2. Dinamo Moscova — 7 p; J. Dy
namo Berlin — 6 p; 4. Selecționata ora
șului Vilnius — 5 p; 5. TSC Berlin — 
4 puncte.
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