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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
$1 CELORLALȚI CONDUCĂTORI DE PARTID Șl DE STAT

Desen de N. CLAUDIU

re,
înfăptuiri din 1973 — care, la fel ca și 
cedent, tint în mod firesc legate, prin

O străveche și totuși nttreu nouă dati
nă vestind înnoirea anilor, face încon
jurul pămintului românesc. E plugușo- 
rul, in al cărui vers dinamic și opti
mist regăsim, de fiecare dată, alte 
prospețimi izvorî te din realitățile vie
ții noastre.

Cu aceeași profundă emoție și 
bucurie s-au oprit, sîmbătă dimineața, 
mesagerii colindătorilor din București 
in fața sediului Comitetului Central 
al Partidului, pentru a transmite, din 
adîncul inimii, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, celorlalți conducători de

nesfîrșita trecere a vremii, lată-ne ajunși, din nou, la cum
1 vîrste calendaristice. Sub crengile brazilor, 

— după sărbătoarea de azi, dragă întregului nostru popor, o 
de a 26-a aniversări a Republicii — vom celebra, potrivit unei 
datini, predarea ștafetei timpului de la anul vechi la cel nou.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA-Șl SPORT
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îmi exprim convingerea câ oamenii muncii vor 
întîmpina cea de a 30-a aniversare a eliberării țârii 
de sub jugul fascist și cel de-al Xl-lea Congres al 
partidului cu noi și remarcabile realizări în înde
plinirea planului pe 1974, în dezvoltarea forțelor de 
producție și creșterea avuției naționale, în toate do
meniile construcției economice și sociale, asigurînd 
astfel o trainică temelie ascensiunii neîntrerupte a 
patriei noastre pe calea civilizației socialiste și co
muniste, creșterii bunăstării materiale și spirituale a 
întregului popor.

AL REPUBLICII NOASTRE

I
n nesfirșita trecere 
pana dintre două 
— duDâ sârbâtoar

NICOLAE CEAUȘESCU

COLINDĂTORII LA SEDIUL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI

PAȘI FERMI PE DRUMUL TRANSPUNERII
*

Z/V V/A/Ă A HOTĂRÎRII PARTIDULUI
radițional, apropierea sftrșî- 
tului de an prilejuiește, în 
fiecare domeniu de activitate, 

bilanțul muncii, al împlinirilor 
1 noastre socialiste, realizate — sub 

ințeleapta conducere a partidului 
— prin hărnicia și abnegația între- 

►, gului popor. La acest raport general 
LA- scris cu mindrie patriotică, cu căl

dura Inimilor ți cu puterea fapte
lor, se adaugă și frumoasele suc
cese pe care le-a dobindit mișcarea 
sportivă, important domeniu al vie
ții sociale, investit cu înalte respon
sabilități în formarea multilaterală 
a omului nou, in îndeplinirea vas
tului program de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvolta
te pe pămintul strămoșesc al 
României.

în anul care se încheie, mișcarea 
noastră sportivă a primit din par
tea partidului un nou' și 
sprijin, O 
generează 
voltare și 
românesc.

unic
general It MARIN DRAGNEA 

prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S.

anul 1973 a Hotărîrii 
al P.C.R. din 28 fe- 
martie, cu privire la

prețios 
orientare înțeleaptă care 
noi dimensiuni de dez- 
afirmare ale sportului

Gheorghe Ghipu, revelația anului
1973. speranța olimpică 1976

Apariția în
I'lenarej C.C. 
Imrie — 2 
dezvoltarea continuă a educației fi
zice șl sportului, constituie o nouă 
șî puternică expresie a grijii pe 
care partidul nostru, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu, o acor
dă educației fizice și sportului, care 
contribuie Ia dezvoltarea armonioa
să, fizică și morală a tineretului, 
întăresc sănătatea oamenilor muncii, 
asigură forme variate și atractive 
de recreare a maselor și contribuie 
Ia creșterea capacității de muncă 
a acestora.

Importantul document de partid, 
de o mare văloare teoretică ți prac
tică, ne-a ajutat să înțelegem mai 
bine locul și rolul pe care mișca
rea sportivă trebuie să-l ocupe în 
contextul general al dezvoltării so
cietății noastre, a. stabilit cu limpe
zime orientările și direcțiile de vi
itor, indicînd — totodată^ — prin
cipalele acțiuni practice ce trebuie 
întreprinse, ca și mijloacele prin 
care pot fi obținute succese pc mă
sura cerințelor actuale.

Primită cu o mare însuflețire și 
viu interes, studiată în profunzime. 
Hotărirea partidului a determinat 
angajarea plenară a întregului activ 
al mișcării sportive pentru înfăptu
irea tuturor prevederilor noului do
cument de partid.

In această direcție o contribuție 
dc mare însemnătate au dat-o co
mitetele și birourile județene de 
partid care au analizat cu exigență 
noile posibilități de dezvoltare ale 
mișcării sportive teritoriale în lu
mina Hotărîrii de partid. De ase
menea, organizațiile și ministerele 
cu răspunderi în sport 
la nivelul conducerilor 
dezvoltării sportive din 
re de activitate și au 
corespunzătoare.

însărcinat cu răspunderi crescute, 
Consiliul Național pentru Educație 
Fizică șî Sport a elaborat un am
plu Plan de măsuri, supus dezba
terii și aprobării Plenarei C.N.E.US. 
din martie 1973. La haza activită
ții sportiye la toate nivelele se află 
acum în permanență, prevederile 
Hotărîrii de partid, chezășia pro
gresului In sportul de masă și de 
performanță.

au analizat 
lor situația 
diferite sfe- 
iuat măsuri

Puternic însuflețite de cuvintui 
partidului asociațiile și cluburile, 
federațiile sportive și echipele re
prezentative au început, în scurt 
timp după apariția Hotărîrii, să 
realizeze o serie de succese care 
își au locul in bilanțul anului 
sportiv.

1973 a cunoscut un puternic re
viriment în activitatea sportivă de 
masă. Avem în vedere acțiunile 
întreprinse pentru o mai largă 
practicare a exercițiilor fizice 
in aer liber, pentru extinde
rea formelor simple, cit mai acce
sibile, de practicare a sporturilor.

Pe baza indicațiilor partidului, 
C.N.E.F.S. împreună cu Uniunea 
Generală a Sindicatelor, Uniunea 

. Tineretului Comunist. Ministerul 
Educației și InvățămintuJui, Uniu
nea Asociațiilor Studenților Comu
niști, Organizația Pionierilor. Minis
terul Apărării Naționale, Ministe
rul Afacerilor Interne și UCECOM, 
federațiile de specialitate — consul- 
tind un larg activ de tehnicieni — 
au elaborat regulamente de desfă
șurare a unor acțiuni șî competiții 
centrale <le amploare, cuni sint 
Complexul „Sport și Sănătate", 
•.Cupa Tineretului", ••înotul pentru 
toți", „Amicii drumeției" etc. Aces
tora li s-au adăugat numeroase 
inițiative pe plan local, în mod 
deosebit relansarea crosurilor de 
masă, a căror eficiență a început 
să se oglindească în activitatea ți
nui mare număr de asociații spor
tive. S-au evidențiat in această di
recție multe unități sportive din 
județele Brașov, Suceava, Cluj, 
Brăila, Maramureș, Buzău, Con
stanța, Teleorman, Sibiu, Harghita. 
Covasna, Galați, Dolj, Olt, Neamț, 
și municipiul București, iar rezultate 
promițătoare au fost consemnate și 
in alte centre din întreaga țară.

îndeplinirea prevederilor Hotă
rârii de partid a constituit obiectivul 
principal și in munca desfășurată 
pe tărimul educației fizice și al 
sportului școlar și universitar. In 
acest domeniu este de remarcat 
faptul că au fost elaborate norme 
pe categorii de vîrstă pentru" apre
cierea gradului de pregătire fizică 
și sportivă a elevilor și studenților, 
criteriile de apreciere și promova
re a cadrelor didactice de specia-

litate, precum și programul 
de activități și competiții sportive 
adresate tineretului studios. Drept 
urmare, s-a îmbunătățit sistemul* 
de cuprindere a maselor de elevi 
și studenți in activitatea sportivă.

Preocupări susținute au existat 
la toate eșaloanele mișcării sporti
ve pentru afirmarea pe o scară tot 
mai largă a talentelor, pentru Îm
bunătățirea continuă a performan
țelor și în acest fel — pentru o re
prezentare prestigioasă a Sportu
lui românesc pe plan internațional. 

Măsuri adoptate pentru perfec
ționarea procesului de pregătire a 
sportivilor fruntași, pentru dezvol
tarea unor înalte calități morale și 
de voință, ca și a spiritului de res
ponsabilitate, au determinat obți
nerea unor noi victorii în arena 
internațională, numeroși sportivi 
români cucerind, după cuni se știe,

DIN CUPRINSUL ZIARULUI t 1
• Activitatea sportivă de masa se 

lezvoltâ continuu

® Vă prezentăm pe cei mai buni
10 sportivi români ai anului, în frunte 
cu llie Năstase

• Palmaresul sportivilor noștri în 
1973

• Fotbal la gura sobei (pînă la 
primăvară I)

• Magazin de Anul Nou (o pagi
nă de umor)

• Ancheta internațională a ziarului 
„Sportul" : Laureații anului sportiv 
1973 și campionii mondiali pe 1974.

celei 
vechi 
Tradițional prilej al unei concentrate retrospective, ai unui semnificativ 
bilanț, dar și punct de plecare spre noi izbinzi.

Anul de care ne vom despărți lasă ,în urma Iul o bogată moșteni- 
rod al muncii avîntate și al hărniciei fiilor acestei țări. Bogatele 

acelea din sfertul de veac pre- 
numeroase și trainice resorturi, 
de instaurarea Republicii — 
ne-au adus și mai aproape 
de împlinirea idealurilor noas
tre : edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul României, ridicarea 
țării pe cele mai înalte trepte 
de progres și civilizație, care 
să-i asigure "B* loc și mai 
demn, mai prestigios în rîndul 
națiunilor lumii. Faptul câ vo
lumul producției industriale în 
1973 este superior celui obținut 
in întregul cincinal 1956—1960 
stă mărturie înaltului dinamism 
al economiei noastre și oferă 
garanția, la care adeseori s-a 
referit secretarul general al 
partidului, a devansării cincina
lului în curs de realizare.

Succesele obținute în sfera 
— primordială — a creației 
materiale, ampla șl intensa ac
tivitate îndreptată spre continuo 
perfecționare și creșterea efi
cienței în toate compartimen
tele vieții noastre economice 
și sociale — activitate ilustrată 
și de plenarele Comitetului 
Central al partidului ce au a- 
VUt loc în 1973, de hotăririle 
adoptate, printre care, în ceea 
ce ne privește, ca lucrători în 
mișcarea sportivă, la loc de 
frunte o putem situa și pe cea 
cu privire la continua dezvolta
re a educației fizice și spor
tului, determinantă a unui nou 
și puternic impuls în acest do
meniu — sporul de autoritate, 
stimă și prestigiu — pe care 
România, datorită acțiunilor și 
inițiativelor sale, l-a dobindit 
în acest an pe arena interna
țională demonstrează elocvent 
consecventa, realismul, spiritul 
constructiv .și patriotismul po
liticii partidului, la elaborarea 
căreia, ca și la transpunerea 
ei în viață, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU aie o contribuție 
cu totul deosebită.

Cu sentimente de mindrie și 
bucurie pentru tot ceea ce am 
realizat în 1973, care nș oferă 
perspective și mai luminoase, 
dar care ne creează — 
odată — datoria unei și 
mari răspunderi, a unei 
rite angajări, vom păși în 
an hotărîți de a continua _ 
riosul drum trasat de partid 
pe harta viitorului, de a cinsti, 
printr-o maximă și chibzuită 
cheltuire a forțelor șî talente
lor, importantele evenimente 
politice aflate la orizont: a 
30-a aniversare a eliberării țâ
rii de sub jugul fascist și cel 
de-al Xl-lea Congres al parti
dului.

Asemenea întregului tineret 
al țârii, sportivii își afirmă an
gajamentul de a munci cu și 
mai multă pasiune, cu un și 
mai puternic elan în anul ce 
începe, de a obține rezultate 
cit mai bune în marile compe
tiții internaționale din 1974, an 
eu bogate semnificații și pro
funde urmări pentru destinele 
Republicii noastre draai.

SPORTUL

partid și de stat, strămoșeștile urări 
de sănătate, fericire, ani mulți dc 
rodnicie spre binele țării și al po
porului, gîndurile lor curate și recu
noștința lor fierbinte pentru grija 
părintească cu care Partidul Comu
nist Român Ie Înconjoară prezentul 
și viitorul.

La intrarea în sediu, micii colindă
tori sint intimpinati cu dragoste șl 
căldură de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu, de to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manca Măuescu, Paul NT- 
culcscu-Mizil, Gheorghe Pană. Gheor
ghe Radulescu, Virgil Trofin, llie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanii, 
Florian Dănălaehe, Emil Drăgăneseu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popescu. Leonfe Răutu. Gheorghe 
Stoica. Ștefan Voitec. Chivu Stoica, 
Constantin Băbălău. Cornel Burtică, 
Mihai Dales, Mihai Gere, Magdalena 
Filipaș, Vasile Pa ti li net, Ion PAțan.

Sint de față Ion Traiap Ștefănescii, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretului, 
Virgiliu Radulian. președiutcli; C'opș.i* 
Iiului Național al Organizației Pionie
rilor, și Constantin Boștină, preșe
dintele -Consiliului Uniunii Asociați
ei Studenților Comuniști din Româ
nii.

Sutele de colindători, băieți și fete, 
școlari și pionieri, tineri muncitori, 
studenți, inveșmîntați in minunate 
costume populare din toate zonele 
țării, ca' și in straiele cerute de dati
na Pltiguțorului, alcătuiesc un pitoresc 
alai, reprezentindu-i pe toți copiii ță
rii, întregul nostru tineret, alai care 
aduce aici tradiții ale obiceiurilor de 
Anul Nou de pe toate plaiurile țării, 
bucuria marilor realizări ale anului 
pe care il încheiem și optimismul 
viitoarelor înfăptuiri pc care Ie pre
figurează noul an.

Asistăm la o cuceritoare sărbătoare 
folclorică. Cu sensibilitate și vioiciu
ne sint redate datini specifice care 
exprimă, cu pregnanță, optimismul 
poporului nostru, dragostea sa de 
muncă și de viață, geniul său artis
tic, creator.

In urările pe care le rostesc apoi, 
micii colindători, se fac interpreții 
simtămintelor de dragoste și stimă, 
de înaltă prețuire și mindrie pe care 
întregul nostru popor le nutrește, in

acest prag de an nou față de partiil 
și de conducătorii săi, față dc patrie 
și de drumul ei glorios parcurs in 
istorie.

Alaiul colindătorilor ișl Îndreaptă 
apoi gîndurile și urările spre noul an, 
spre marile lui sarcini și orizonturi 
care-și așteaptă împlinirea prin mun
ca întregului popor, spre binele tării, 
pentru triumful socialismului șî co
munismului pe pămintul * nostru 
străbun.

Mulțumind partidului și secretaru
lui său general pentru dragostea și 
grija eu care sint inconjurafi, colindă
torii se angajează în numele tuturor 
copiilor șî tineretului țării să fie 
demni de această încredere.

Un grup de copii se apropie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tova
rășa Elena Ceaușescu, de tovarășul 
ion Gheorghe Maurer, de ceilalți con
ducători, sorcovindu-i in cor după 
tradiționalul obicei.

Numeroși cetățeni ai Capitalei se 
opreșc și iau parte la emoționantul 
colind al copiilor și tineretului din 
fața sediului Comitetului Central al 
Partidului.

Pocnetul blcelor, clinchetul clopo
țeilor. urările colindătorilor au înce
tat. Pentru cîteva clipe se așterne li
niștea. Colindătorii trăiesc din nou 
clipe deosebite atunci tind tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ia cuvintui.

Ropote ele aplauze, urale puternice 
însoțesc cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, pionierii și școlarii pre- 
zenți la această tradițională întîlnire 
manifestindu-și încă o dată dragostea 
lor nețărmurită față de partid și față 
de secretarul său general.

Micii colindători sint apoi invitați 
de către conducătorii partidului în se
diul Comitetului Central unde, ca la 
oricare casă românească sint răsplă
tiți cu daruri, după datina străbună. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer se fotografiază îm
preună cu pionierii, tinerii muncitori 
și studenți, imagini care vor consti
tui, peste ani dovezi grăitoare ale gri
jii și atenției cu care partidul în
conjoară, in toate momentele vieții, 
tinăra generație. Apoi întregul alai 
al colindătorilor Intonează tradiționa
lul „Mulți ani trăiască !“

I

tot 
mai 

spo 
noul 
glo-

k
(Continuare in pag. a 2-a)
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ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ LA ZI PRIMELE STARTURI
• La Reșița, Cluj Și 

Ploiești au continuat 
ieri întrecerile din ca
drul „Cupei județelor* 
la înot. Iată cîteva din
tre rezultatele înregis
trate în ziua a II-a- 
reșița, 800 m liber 
(m): D. Wetterneck
9:18,8; 800 m liber (f): 
ndiko Horvath 10:33,7; 
100 m delfin (m): H. 
Neagrău 1:10,0;' 100 m 
delfin (f): Ines Hele- 
brandt 1:20,7; 100 m 
bras (m): D Wetter
neck 1:13,7; 100 m bras 
(f): Lotte Seidl 1:27,5: 
200 m mixt (m): H. 
Neagrău 2:34,2 (rec. naț. 
în bazin scurt); 200 m 
delfin (m): D. Wetter
neck 2:15,1 (r.p,). PLO
IEȘTI, 890 n> liber (se
niori) : Mârlan Slavic 
(Buc.) 9:36,5; senioare: 
Emilia Crtstescu (Buc.) 
10:54,9; juniori:...............
Vasiu (Buc.) 
băieți AS A. 
(Buc.) 10:11,8;

"• Andrei 
10:03,0: 

Noapte? 
tete A:

Cătălina Pănulescu.
(Prahova) 10:54,7. CLUJ," 
800 m liber seniorii Cs. 
Kokai (Cluj) 9:38,0; se
nioare; G. Sovago 
(Cluj) 1.1:19,2; juniori: 
E. Pop (Mureș) 10:49,8; 
junioare: M. Sardi 
(Cluj) 12:32,4: băieți A: 
Gh. Fluieraș (Cluj) 
11:16,2; fete A: A. Kl- 
bedi (Cluj) 12:25,0.

• Azi, tacepînd de la 
ora 9, în sala de tenis 
23 August din Capitală 
se vor disputa ultimele 
partide din cadrul 
competiției dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie*. 
In finala feminină se 
vor Intîlni Florența Mi
hai (Dinamo București) 
șl tovingătoarea din 
partida Mariana Slmio- 
nescu (Dlnamo) — Ma
riana Hadgiu (Progre
sul). Cîteva rezultate: 
Sever Mureșan — Florin 
Manea (ambii de la 
Dlnamo București) 6—L

3—6, 6—3; V. Sotirlu 
(Steaua) — A. Vlziru 
(Progresul) 7—6, 6—1; I. 
Santel (Dinamo) — Z. 
Nemeth (Progresul)
6—2, 6—8; B. Almăjan 
(Dlnamo) — M. Bussu

(C.S.U. Construcții) 
7—5, 6—4. în întrecerea 
feminină: Elena Popes
cu (Dinamo) — Doina 
lonescu (Dinamo) 6—0, 
6—2; Florența Mihai — 
Elena Popescu 6—4, 6—2

In noul an

ACTUALITĂȚI
• O comisie desem

nată de Colegiul cen
tral al antrenorilor s-a 
reunit ieri dimineață la 
sediul F.K. Fotbal, in 
scopul de a dlflnltlva 
noul regulament al an
trenorului de fotbal care 
urmează a fi supus la 
începutul anului viitor, 
spre aprobare, Comite
tului Federației române 
de fotbal.
• în scopul îmbună

tățirii activității. Biroul 
consiliului duhului 
Steaua a hotărît să în
tărească conducerea

de 
lui 
de

DIN FOTBAL
tehnică a echipei 
fotbal prin numirea 
C. Teașcă In funcția 
antrenor principal.
• Tncet-încet. vacanța 

fotbaliștilor se apropie 
de sfirșit. Marea majo
ritate a divizionarelor A 
au anunțat reluarea an
trenamentelor (care, ca 
de obicei, vor debuta 
eu vizita medicală). 
pentru sfirșltul primei 
săptămini a lunii ianua
rie 1974. mai precis, 
pentru ziua de sîțpbătă 
5 ianuarie.

ATLETUL Nicolae Mustață participă la tradiționalul 
cros „San Silvestro11, care se va desfășura, la Sao Paulo, 
în noaptea de Anul Nou.

ÎN ZIUA DE 3 IANUARIE lotul nostru reprezenta
tiv de biatlon va concura în cadrul unei puternice com
petiții internaționale, programate în stațiun 'a Oberhoff 
din R. D. Germană. Printre biatloniștii care vor efectua 
deplasarea se numără Gh. Gîrniță, V. Fontana și N. 
Cristoloveanu.

MAI MULTE ECHIPE DE HANDBAL, vor pleca tot 
spre R.D. Germană : o selecționată masculină se aliniază 
la „Turneul de Anul Nou“ de la Berlin, iar echipele 
l.E.F.S. București și Minaur Baia Mare participă la alte 
turnee tradiționale, programate îp orașul Rostock. Re
amintim că formația feminină I.E.F.S., -•------- "
noastre, va rămîne în R. D. Germană 
13 ianuarie, cînd susține partida de 
Campionilor Europeni în compania 
Leipzig.

campioana țării 
pînă în ziua de 
debut în Cupa 
formației S. C.
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etapă, fără In- 
importantă, a

ale fiecărei pe-

IN TOATE JUDEȚELE ȚARII

ENTUZIASM, PASIUNE, INIȚIATIVA
luat parte circa 60 000

mal
v

de concurenți.
totuși, itinerarul nostru n-a 
să cuprindă decît unele ju-

să-i 
sta- 
aer

ne- 
toți

început 
real și 
acestui 

citim, împreună, cîteva pa-

șl-a probat astfel pe 
eficiența: peste

Să 
că o parte dintre 

— circa 1 000 — au

fășura o frumoasă 
cultural-sportivă In 
căreia au fost distinși 
tigătorii celor „nouă

Partidului ti datorează miș
carea sportivă avîntul pe în
noitoarele sale drumuri de 
afirmare și dezvoltare multila
terală. De sprijinul și grija pă
rintească a partidului nostru 
sînt nemijlocit legate frumoa
sele succese realizate în toate 
domeniile educației fizice și 
sportului. considerate astăzi 
drept activități de interes na
țional. Ne amintim cu deplină 
recunoștință de fiecare din a- 
cele etape hotiărîtoare pentru 
istoria sportului românesc, cînd
— dind o înaltă apreciere ro
lului pe care edtxcația fizică și 
sportul sînt chemate să-l joace 
in societatea noastră socialistă
— partidul a sțabiîit cu limpe
zime conținutul și forma mișcă
rii sportive, direcțiile dezvol
tării sale pe măsura cerințelor 
corespunzătoare 
rioade.

O asemenea 
doială cea mai 
fost marcată, la începutul a- 
cestui an, de Hotărîrea Plena
rei C.C. al P.C.R. din 23 fe
bruarie—2 martie, cu privire la 
dezvoltarea continuă a educa- 
iei fizice și sportului. Subli- 

niițid progresele înregistrate, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, Hotărî
rea arăta rolul? tot mai însem
nat ce revine mișcării sportive 
in formarea. multilaterală a 
omului societății noastre socia
liste, necesitatea ca, lntegrîn- 
du-se orgâmic In ansamblul 
muncii educative, educația fizi
că șl sportul să contribuie mai 
activ la pregătirea tinerel ge
nerații, la menținerea șl întă
rirea sănătății, la asigurarea 
unor forme variate ți atractive 
de recreare a maselor, la creș
terea capacității lor de muncă. 
Prin același important docu
ment de partid au fost, totoda
tă, stabilite direcțiile ca șl ac
țiunile practice ce trebuie în
treprinse pentru îndeplinirea 
prevederilor cuprfnse In Hotă- 
rîre.

Angajat plenar, cu entuziasm 
șl responsabilitate, activul miș
cării sportive și-a făcut din 
îndeplinirea acestor sarcini o- 
biectlvul cel mal Important, 
permanent, al întregii sale ac
tivități, raportînd acum — la 
bilanțul de sfîrșit de an — nu
meroase reușite care demon
strează convingător revirimen
tul produs In lunile ce-au 
urmat apariției Hotărîrii.

Pășim In 1974 cu hotărîrea 
fermă de a îndeplini toate sar
cinile încredințate de partid, 
de a elimina acele rămîneri în 
urmă șl acele lipsuri care au 
împiedicat adesea obținerea 
unor succese pe măsura con
dițiilor și a cerințelor actuale. 
Transpunind In viață cuprinză
torul program de acțiune cu
prins In Hotărîrea din 28 fe
bruarie—2 martie 1973, activul 
mișcării sportive, toți factorii 
cu atribuții In acest domeniu, 
vor putea obține, cu certitudi
ne, realizări din cele mai fru
moase care să exprime întrea
ga recunoștință pentru sprijinul 
și grija permanentă arătată 
mișcării sportive de către con
ducerea partidului nostru, per
sonal de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Este gîndul sincer, angaja
mentul fierbinte cu care vom 
începe prima zi de muncă a 
noului an.

ACȚIUNI PRACTICE PENTRU UN REVIRIMENT REAL
In activitatea sportivă de masă

Sînt, desigur, multe elementele 
de bilanț care se cer consemnate, 
ori măcar amintite, acum cînd în
cercăm să vedem cît și cum s-a 
muncit pentru îndeplinirea 
portantelor prevederi ale 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
privire la dezvoltarea 
a educației fizice și ______
Cum nu putem face, însă, acest 
lucru, ne vom referi la principa
lele acțiuni întreprinse — în cele 
zece luni de la apariția Hotărîrii 
— de către Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport. îm
preună cu factorii cu atribuții, 
pentru impulsionarea și așezarea 
Pe baze mai trainice și mai rea
liste a activității sportive de 
masă.

Trebuie subliniat, de la început, 
că — la scurt timp după adop
tarea Hotărîrii — CNEFS a supus

mar- 
mă-

im- 
Hotă- 

cu 
continuă 

sportului.

discuției, în plenara din 
tie, și a aprobat planul 
suri menit să pună în 
sarcinile de răspundere 
țațe de partid mișcării 
Analiza muncii desfășurate 
acum, atît la nivel central 
pe plan local, arată că s-au ob
ținut unele rezultate bune, că se 
constată un real reviriment în
sportul de masă din întreprin
deri, instituții, de la sate.

17 
de

practică 
încredin- 
sportive. 

pînă 
cît și

dincooperația meșteșugărească, 
unitățile de învățămînt.

O atenție deosebită a fost 
dată sarcinii de orientare cu prio
ritate a activității de educație fi
zică șl sport de masă spre folo
sirea formelor simple, larg acce
sibile, desfășurate în aer liber, 
în toate județele tării, dar îndeo
sebi în Cluj, Bacău, Hunedoara și 
municipiul București s-au 
nizat cu 
eficientă 
au atras 
cunoscut 
vitatea 
unui mare număr 
muncii la excursii, drumeții și ac
țiuni cicloturistice 
foarte bune realizîndu-se, în aceas
tă direcție, în județele Brașov, 
Prahova, Maramureș, Suceava ș.a. 
Pe aceeași linie se înscriu, desi
gur, numeroasele inițiative locale 
care au dus la creșterea substan
țială a numărului de competiții 
desfășurate în aer liber. Se cu
vine să apreciem în mod deose
bit reușita acțiunilor prilejuite de 
inaugurarea ^anului sportiv școlar 
și universitar, ca șl preocupările 
mai atente ale conducerilor de 
școli, ale profesorilor de specia
litate, pentru buna desfășurare a

acor-

orga- 
regularitate și cu o bună 
întreceri de cros care 
zeci de mii de tineri. A 
o largă dezvoltare acti- 

turlstică — participarea 
de oameni ai

rezultate

lecțiilor de educație fizică, pe cît 
posibil în aer liber.

în perioada la care ne referim 
a fost introdusă gimnastica de pro
ducție în peste 100 de unități, au 
fost înființate o serie de centre 
pentru practicarea gimnasticii de 
întreținere pentru femei, au de
venit mai concrete acțiunile pen
tru organizarea activității sporti
ve de masă și de agrement în 
cartierele de locuințe, în stațiu
nile balneo-climaterlce și 
odihnă.

Este, fără îndoială, foarte 
portant faptul că în această 
rioadă, la nivel central, au 
elaborate normele șl regulamente
le necesare pentru buna desfă
șurare a unor acțiuni de amploa
re, unele dînd de pe acum rezul
tate remarcabile. Remarcăm, prin
tre altele, faptul că pentru stimu
larea turismului activ CNEFS și 
Federația de turism-alpinlsm, cu 
participarea factorilor cu atribu
ții, a elaborat regulamentul pen
tru acțiunea de masă „Amicii 
drumeției". De asemenea, pentru 
dezvoltarea înotului a fost lansată 
acțiunea „înotul pentru toți", în 
cadrul căreia numai în sezonul 
trecut peste 80 000 de copii și ti
neri au devenit practicant! 
acestui sport. A fost elaborat

Sus, pe munte, tn splendidul de
cor de lamă, tinerii excursioniști 
vor petrece ceasuri extrem de 

convingătoare, 
aici la un nou

plăcute șl utile. Motive 
desigur, pentru a reveni 
sfîrșit de săptâmlnă...

Foto : Paul

de

Im- 
pe- 
fost

ROMOȘAN
Cine a cunoscut frumusețea schi- ‘ Mk 
ului dorește, firesc, să-i afle apoi fel 
toate tainele, pentru a se lansa 
cu succes pe pîrtiile performanțe!. Este 
ceea ce fac și schiorii din Bușteni, sub 
conducerea maestrului sportului Gh. 
Bălan.

Foto : N. DRAGOȘ

ansamblul mișcării sportive, cea mai largă formă

participare a întregului tineret, a populației

PAȘI FERMI PE DRUMUL TRANSPUNERII
ÎN VIAȚA A HOTĂRÎRII PARTIDULUI

(Urmare din pag. 1)

la 
europene, 

succese șl In 
de amploare, 
mondiali și 

caiac-canoe. 
medaliile și

supus discuției publice regulamen
tul de organizare și desfășurare a 
complexului polisportiv „Sport și 
Sănătate". După cum se știe, de 
la începutul lui decembrie se des
fășoară în întreaga țară „Cupa ti
neretului", competiție cu caracter 
republican — cu ediție de iarnă 
și de vară — care, așa cum preci
zează Hotărîrea din 28 februarie 
— 2 martie 1973, se adresează 
pionierilor, elevilor, studenților, 
militarilor, tinerilor muncitori și 
țărani și care a început cu 
tățile de bază, urmînd să 
grameze, în 1974, finalele pe țară.

practicarea sistematică a exercițiilor fizice

și sportului trebuie să o reprezinte sportul de masă,

mijloc de bază pentru fortificarea organismului și dez

voltarea capacității fizice a tuturor cetățenilor patriei

uni- 
pro-

(Din Hotârîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie a.c. cu privire la dezvoltarea 
continuâ a educației fizice și sportului)

în acest an, titluri și medalii 
campionatele mondiale, 
balcanice, inregistrînd 
multe' alte competiții 
Titlurile de campioni 
europeni cucerite la 
lupte, box, canotaj, 
locurile fruntașe obținute în marile 
întreceri internaționale de handbal 
feminin și masculin, gimnastică fe
minină și masculină, haltere, scri
mă, tenis de cîmp, tenis do masă, 
rugby, bob, popice, ca și frumoasa 
comportare a reprezentanților spor
tului nostru studențesc la Univer
siada ’73, au întărit prestigiul spor
tului românesc peste hotare.

Succesele pe care mișcarea spor
tivă ie poate raporta în . acest bi
lanț de sfîrșit de an ne bucură și 
ne dau imbold in activitatea de vi
itor, 
buie 
dată 
miți 
ci că — 
linia, recent, tovarășul NICOLAF. 
CEAUSESCU, „SlNTEM DATORI 
SA PRIVIM ÎNTOTDEAUNA ÎN 
SPIRIT CRITIC CEEA CE AM ÎN
FĂPTUIT — FIREȘTE NU ÎN 
SENSUL DE A NEGA REALIZĂ
RILE — CI DE A DESPRINDE 
ÎNVĂȚĂMINTE PENTRU ACTIVI
TATEA VIITOARE".

Sînt cuvinte de adîncă înțelepciu
ne care ne ajută să vedem nu numai 
frumusețea unor acțiuni de masă 
sau strălucirea unor medalii, ci. in 
același timp, si neîmpliniriie anu
lui sportiv 1973.

Nu ne mulțumesc încă rezulta
tele muncii depuse pentru cuprin
derea cetățenilor patriei, a între
gului tineret, in practicarea siste
matică’a exercițiilor fizice și spor
tului, îndeosebi în unitățile de 
bază, acolo unde muncesc sau In- 
v!»*ă oamenii muncii din toate Jude
țele tării. N-au dispărut, încă, ma
nifestările de formalism si caracte
rul sporadic al activității de ma
să, nu sînt gencri izate corespunză
tor inițiativele prețioase, experien
ța înaintată. O analiză, în spiritul

că 
sint

în
ne-

cu care

exigenței recomandate de secretarul 
general al partidului, ne arată, de 
asemenea, că și în domeniul sportu
lui de performanță există încă mari 
posibilități nevalorificate, 
multe discipline rezultatele 
satisfăcătoare.

Conștient de răspunderea
a fost investit. Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, în
tregul activ al mișcării sportive va 
începe Noul An cu hotărîrea fer
mă de a munci mai mult și mai 
bine, de a îndeplini exemplar sar
cinile trasate ilc partid. Va trebui 
să depunem eforturi sporite pentru 
a consolida succesele obținute după 
apariția Hotărîrii, pentru grabnica 
eliminare a tuturor neajunsurilor 
semnalate.

Mișcarea sportivă se consideră 
datoare să-și exprime o dată mai 
mult recunoștința față de partid, 
guvern și popor, față de condițiile 
tot mai bune create și se angajează 
să răspundă cu devotament neabă
tut, cu hărnicie, pricepere și entu
ziasm, acestei griji părintești.

Nu vom precupeți nici un efort 
pentru ca în anul 1974 succesele 
mișcării sportive să se poată ridica, 
prin valoarea lor socială și patrio
tică, Ia înălțimea marilor înfăp
tuiri pe care poporul le va realiza 
și închina evenimentelor memora
bile din anul viitor : aniversarea a 
trei decenii de la Eliberarea Patriei 
și cel de-al XI-Iea Congres al Par
tidului Comunist Român ! .

Primele vești le-am primit la 
începutul primăverii. Le-au ur
mat altele, mereu mai multe, în 
zilele fierbinți de vară, abunden
ța -lor rămînînd aceeași în anotim
pul toiurmei și, mai ales, acum, 
in iarnă, cînd pirțjile și pati
noarele sînt gazde mult îndrăgite 
și, bineînțeles, solicitate de zeci de 
mii de tineri.

Le putem numi simplu : INI
ȚIATIVE, dar să nu uităm să a- 
dăugăm că fiecare dintre ele cu
prinde ceva din pasiunea și răs
punderea pe care le dorim per
manențe în activitatea tuturor, 
celor a căror misiune este 
apropie pe tineri de viața 
dioanelor, de mișcarea în 
liber, de prietenia sportului și a 
exercițiului fizic.

★
Cronica inițiativelor a 

să fie scrisă cu adevărat 
convingător în primăvara 
an. Să 
gini...

• în
gen da 
prins, 
sportului dunărean" 
țiune 
in șapte 
al unor 
vorbește, 
vingător 
peste 30 000 _ ..
• într-un alt județ al țării, la

SUCEAVA, s-au desfășurat, 
semnul unui mare interes, 
festările polisportive din 
acțiunii sugestiv intitulate 
le Țării ' ~ ■
Cîndva se

părți sportul feminin nu are prea 
multe perspective de dezvoltare. 
Acum, aflăm că la întrecerile a- 
mintite au 
de fete!

• De pe 
țiativelor 
Hunedoara 
momente de mare frumusețe) 
ganizarea serbărilor 
cu nouă ansambluri de 
reunind peste 6 000 de 
să facem și precizarea 
rite alte competiții de 
luat startul mai bine de 40 000 de 
participanți.

• Județul HARGHITA.

o mal lungă listă a inl- 
întreprinse în județul 
alegem (amintindu-ne 

or- 
școflaire, 

gimnastică 
elevi. Dar, 
că la dife- 
masă au

țeles, desigur — copiilor din gră
dinițe și constind din alergări pe 
distanțe scurte. Ni se apun® că 
este foarte greu să-i... numeri pe 
participanți. Dar, oare, este 
voie ? încet, încet, vor fi 
prezenți!
• La PIATRA NEAMȚ cea

populară competiție de masă pare 
să fie cea dotată cu „Cupa Cra
vatelor roșii", întrecere de cros 
de amploare la care s-au întîlnit 
30 000 ‘

Și.
putut 
dețe...

Dar știm că se poate și tre
să
nu
de

facem mai mult, că nicio- 
ne putem declara multii- 
rezultatele muncii noastre, 
dimpotrivă — așa cum sub- 

tovarăsul 
„SiNTEM

județul TELEORMAN a- 
activităților de masă a cu- 
printre altele: ..Festivalul 

și inedita ac- 
denumită ,,Șapte sporturi

zile". Despre largul ecou 
asemenea inițiative ne 
credem, suficient de con- 
numărul de participanți: 

de tineri și tinere.

sub 
mani- 
cadrul 
„Fete- 

de Sus în întrecere", 
spunea că prin aceste

ARGEȘ. Tradițiile unei 
de 

acest
Județul _ . .

frumoase activități sportive 
masă se îmbogățesc. In 
an, după apariția Hotărîrii, preo
cupările sporite ale factorilor de 
resort șl-au aflat exprimarea în 
numeroase Inițiative, pe care le-am 
consemnat cu plăcere la timpul 
cuvenit. Dintre ele, reamintim 
două care, după părerea noastră, 
s-au încheiat cu rezultate remar
cabile. Este vorba de „Festivalul 
sportului feminin” — cu peste 
25 000 de participante — șl de 
„Crosul bobocilor", rezervat ele
vilor din clasele I—IV, In care 
s-au Întrecut mal bine de 15 000 
da concurenți.

MIERCUREA CIUC a fost lansat 
cu succes îndemnul: „Toate fe
tele pe gheață". Zilnic se desfă
șoară acțiuni pentru învățarea pa
tinajului. Participă, într-adevăr, 
toate fetele !

• Dintre inițiativele semnalate 
în județul DOLJ o alegem astăzi 
pe cea pornită de la liceul 
lae Bâlcescu din 
elevii să alerge o acțiune 
antrenează, în 
în practicarea 
1 000 de elevi,

• La CLUJ, _ __
tivități de masă destinate 
retului și cetățenilor mai vîrstnici, 
iată — din acest an — „Cupa 
Mugurelul", rezervată — ați în-

Nico-
Craiova : „Toți 

care 
fiecare duminică, 

crosului în jur de

Municipiul BUCUREȘTI. 
Vă amintiți ? Doar cu cîteva 
zile în urmă, in sala Flo- 
reasca din Capitală se des- 

serbare 
cadrul 

cîș- 
cro- 

surl bucureștene". Un final 
cum nu se putea mal potri
vit pentru o acțiune care a 
dominat multe luni ag«nda 
activităților sportive de 
masă. Inițiativa CMEFS Bu
curești 
deplin 
150 000 de participanți. 
notăm 
aceștia 
fost prezenți Ia majoritatea 
starturilor, competiția 
stltulnd, deci, 
lenț mijloc < 
continuitatea I 
alergărilor pe 1 
Ne amintim, 
că la finalele 
desfășurată recent pe aleile 
din parcul Circului, mal 
mulți antrenori de atletism 
au avut aprecieri bune 
privire la pregătirea 
curențllor șl, 
șl-au... notat cu 
mele celor care 
aptitudini pentru 
tea de performanță.

Am vorbit, insă, doar des
pre una din Inițiativele 
cureștene ale anului 
în sportul de masă...

con- 
și un exce
da a asigura 
în practicarea 
teren variat, 
do asemenea, 

» competiției.

CU 
con.- 

blneînțelcs, 
atenție nu- 
au dovedit 

actlvita-

bu
ms

1l

Elevii de la „Energia" 
au îndrăgit, printre al
te sporturi, gimnastica, 
pe care o practică în 

toate formele sale.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
.. ' nifestate Și 1 '

dezvoltarea sportului 
feminin, în acest do
meniu existind rămî- 
neri în urmă în ju
dețe ca Iași, Timiș, 
Mureș, Bihor etc.

Trebuie să spunem 
deschis că n-a dispă
rut încă tendința de 
a organiza NUMAI 
competiții spectaculoa
se, care prilejuiesc 
raportarea unor cifre 
record, așa după cum 
n-a dispărut forma
lismul In desfășura
rea unor Întreceri de 
masă și exemplul cel 
mai convingător ni 
l-au oferit, în ciuda

■>.
țț

pe lingă multe ac- 
r tine-

Studenții Institutului rolitehnic — la startul unuia din numeroasele crosuri de masă organizate In acest an

1
- < w

sta evident că 
apariția Hotă
rîrii de partid 
a determinat 

progrese remarcabile 
în activitatea sporti
vă de masă, că facto
rii de răspundere ac
ționează, de-atunci, 
cu mai multă răspun
dere și înțelegere a 
rolului important ce 
revine educației fizi
ce și sportului în dez
voltarea multilaterală 
a tinerei generații, In 
menținerea șl întări
rea sănătății întregii 
populații, în organi
zarea plăcută și uti
lă a timpului liber al

permanentă călăuză, 
arată că stnt necesa
re noi 
trebuie _________
că mai Intensă pen
tru ca 
fie pe măsura cerin
țelor actuale. Avem 
în vedere aportul Încă 
diferențiat al factori
lor cu atribuții în 
domeniul educației 
fizice și sportului, 
faptul că nu în toate 
județele s-au găsit 
cele mal eficiente 
forme de colaborare 
și de acțiune pentru 
a asigura revirimen
tul sportului de masă. 
Poate de aceea se

eforturi, că 
depusă o mun-
rezultatele să

pentru Js

■.. I
I

SlNT NECESARE
MAI MULTE EFORTURI!

•
oamenilor muncii. 
Trebuie să spunem, 
insă, că in îndeplini
rea prevederilor Ho
tărârilor, ca și în a- 
plicarea in practică a 
măsurilor pe care și 
le-a stabilit Consiliul 
Național pentru Edu
cație Fizică și Sport 
în vederea înfăptui
rii sarcinilor Încre
dințate de partid, se 
poate realiza mai 
mult, că se manifestă 
încă rămlnerl în urmă. 

O analiză a muncii 
desfășurate pină a- 
cum, întocmită în spi
ritul exigenței de 
partid, care ne este

poat» aprecia astăzi 
că, de exemplu. în 
județele Vaslui, Ilfov, 
Ialomița, Olt, Mehe
dinți, Botoșani sau 
Sălaj erau posibile 
rezultate mal bune, 
în raport cu posibili
tățile existente. în 
alte județe problema 
sportului de masă se 
„rezolvă" 
angrenarea 
în timp ce 
atragere a 
din întreprinderi 
instituții, de la sate 
decurge încă nesatis
făcător. Preocupări 
insuficiente sînt ma-

doar prin 
elevilor, 

munca de 
tineretului 

și

uriașei lor populari
tăți șl a efectelor 
propagandistice, chiar 
crosurile organizate în 
acest an.

Iată de ce spunem 
că sînt necesare noi 
eforturi 1 Le așteptăm 
pentru a putea să 
consemnăm cit mai 
multe succese auten
tice, de valoare și 
conținut, în îndeplini
rea sarcinilor pe care 
partidul nostru le-a 
stabilit prin Hotărî- 
rea din 28 februarie 
— 2 martie 1973 
domeniul educației 
zice și sportului 
masă.

in 
fi
de

Pog’nS reajusta Pan garleșteanu

ț1



Sportul £tig. ti 3-B

0.

AIMiirl de dezvoltarea educației fizice In riadul

oamenilor immcll, n loc Important trebuie ii-1 defini

«portul de performanță, In vederea afirmării pe o «cară I Tradiționala anchetă 
ziarului „Sportul" 

«4 t-n a

tot mal largă a talentelor, îmbunătățirii continue

a rezultatelor fi reprezentării cu demnitate a aportului

româneic In competițiile Internaționale,

(Din Hotârirea Plenarei C.C. ol P.C.R. <fln 28 
februarie — 2 martie a.c. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice ți sportului)

«

''

Tradiționala anchete a 
ziarului „Sportul" a 
desemnat și tn acest 

an — la capătul unui se
zon bogat tn evenimente 
de amploare — pe cei mai 
buni sportivi români ai a- 
nulul, de fapt pe cei mai 
populari dintre „tricolori". 
Preferințele cititorilor s-au 
îndreptat spre aproape 60 de 
sportivi, fapt semnificativ: 
tot mai mulți dintre perfor
merii noștri obțin rezultate 
de înalt nivel, bucurindu-se 
astfel de popularitate în rîn- 
tul spectatorilor.

BUNI 10 SPORTIVI ROMÂNI Al ANULUI
1. ILIE NĂSTASE

momant 
Năatese

anume, 
avaltnl

de bronz. Așadar ;
1969 1973

râu în tihnă de succesele repurtate 
în arena olimpică, învinșii nu reu
șeau încă să-și alunge amărăciu
nea ... Schimbul de generații nu se 
făcea din mers. El prilejui» un mo
ment de cvasi-stagnare, de „re- 
sminiare post-operatorie”. Dar anii 

<de poezie au trecut. Acum» totul 
este în permanentă efervescență, 
nu se pierde nici o clipă, nici mă
car pentru savurarea 
Antrenorul 
n ara vreme să se bucure. El este 
dominat de grija asigurării „nou
lui val"» se preocupă intens de vii
torul laureat al J.O. în acest tumult 
se integrează $i mișcarea noastră 
sportivă. Aproape că ni s-au șters 
din memorie imaginile Munchen- 
ului, obsesiv devenind Montrealul.

Așadar, ce a realizat sportul ro
mânesc în arena internațională 
a lui 1973, primul an după 
cea de a XX-a ediție a J.O. ? 4 
MEDALII DE AUR, 8 MEDALII 
DE ARGINT ȘT 8 MEDALII DE 
BRONZ — la campionatele mondi
ale, 5 MEDALII DE AUR, 7 ME
DALII DE ARGINT ȘI 8 MEDALII 
DE BRONZ — la campionatele 
mondiale universitare, 
DALII — ------ *
DE 
EH 
pionatele 
Di: AUR 
Balcanice, 
ALE ȘI
Este puțin ? Pentru a răspunde la 
acvste întrebări ar fi necesar să fa
cem o amplă analiză a potenția- 
hkur actual al' mișcării - noastre 
sportive, a planurilor sale de dez
voltare. Spațiul afectat acestui ma
terial nu ne-ar permite o astfel de 
dezbatere. De aceea am recurs la 
un factor de comparație» nu mai 

( puțin sugestiv: anul 1969, primul 
an după cea de a XÎX-a ediție a 
J.O. Atunci sportivii noștri au ob-

succesului.
campionului olimpic

2. IVAN PATZAICHIN

«t

Cînd, in care 
țl-a Început Ilie 
spre culmile măiestriei ?

Poate cînd, copil, s-a deci» «4 
arunce mingea He fotbal, pentru a 
lua definitiv racheta în mină. Sau 
atunci cînd, debutant în „Cupe 
Davis", primea la Paris elogiul lui 
Toto Brugnon, bătrînul ninuțche- 
tar" francez : ....Năstase este eam-
pionui de mîine al tenisului". San
ia Wimbledon, smulgînd tn fața Ini 
Mark Cox victoria, pentru a «'du
ce, întiia oară, echipa României în 
marea finală. în sfîrțlt, poate a- 
tunci cînd, în iarna lui 1970, deve
nea campion internațional „indoor" 
la Salisbury (S.U.A.), uimind pe 
specialiști șl pe profani, deopotrivă.

Surprize și confirmări »-au îm
pletit adesea, în acei ani de înce
put ai campionului. A fost greu, 
pentru noi chiar, să discernem de 
Pe atunci trăsăturile adevărate ale 
personalității sale. Cît da „mare" 
este, ne dăm seama ihal bine a- 
eum, cînd pe răbojul său de per
formanțe stau gravate atitea ți a- 
tîtea victorii.

... De două ori laureat al marelui 
Premiu al Federației internaționale 
de tenis (F.I.L.T.). edițiile 1973 ți 
1973. 'de trei ori cîțtigător al „Tur
neului campionilor" (Paris 71, Bar
celona ’72. Boston ’73), campion 
1» Forest Hills ’72, Roland Garos 
’73, Roma ’70 și *73, de treț ori 
cu echipa țării în finala „Cupei 
Davis" (Cleveland ’69. Charlotte 
’71, București ’72), finalist Ia Wim
bledon 72. campion de dublu 
bărbați (cu Ion Tiriac) la Roland 
Garros 70 și de două Ori la mixt 
(eu Rosemary Casals) la Wimble
don ’70 și 72. Este numai un 
scurt, foarte scurt rezumat al unei 
liste ample de mari succese pe 
terenurile de tenis.

Iar pentru la urmă, rămîn înscrise 
pentru totdeauna alte patru foarte 
mari succese, care sintetizează

A «prfntet, incredibil, In greaua 
cursă « marilor performanțe I

Peste un an de la debutul aău 
în activitatea competițională, juni
orul ÎVan Patzaichin primea, Îm
preună cu Serghel Covaliov, meda
lia Olimpică da aur ți urca suriză- 
tor prima treaptă ■ podiumului 'de 
la Xochiniilco I

Anul următor fl prilejuiește sem
nătura pe tabelul de onoare al cam
pionilor europeni. Apoi, În 1970 —- 
strălucită confirmare a talentului ți 
pregătirii sale — cîștlgă, pe apele 
lacului Bagsvaerd, titlul mondial- 
în 1971 — doar „argint11 la C.M. de 
la Belgrad ți, firesc, ambițiile re
nasc. Gîndurile șl speranțele se 
îndreaptă spre... podiumul olimpic 
’de la Miinchen. Intense pregătiri 
la bac, antrenamente de haltere 
cu recorduri de zeci de mii de 
kilograme, lungi șî tot mai multe 
alergări ’de cros... In vară canoea 
lui Patzaichin zbura mai repede 
pe apele SnagOvuluL

După „aurul" de la Miinchen 
își amintește de revanșa pe care 
o datora La campionatele lumii. 
Cursa de neuitat de pe piste de 
la Kankajărvî i-a împlinit dorin
ța, aducîndu-i un nou titlu.

Acum este, desigur, ora proiecte
lor olimpice. Dar, pînă atunci Ivan

Patzaichin ?l-a înscris ea obiectiv 
apărarea titlului la campionate!» 
mondiale, programate In 1974, în 
Mexic.

eialiști la inele, medaliile de argint
— europene șl aur — mondiale uni
versitare recomandîndu-l ca pa unul 
dintre pretendenții de seamă ®i vii
toarelor mari competiții ale gimnas
ticii. Halterele — prin sirgulnciosul 
Ion Hortopan — au reușit, de ase
menea» să se afirme în concernul 
internațional.

Alături de sporturile consacrate
— caiac-canoe, lupte, atletism, scri
mă. box ș.a. — noi discipline vin 
să mărească numărul performanțe
lor de marcă- să asigure mișcării 
noastre sportive premisele unei noi 
?i puternice ascensiuni în ierarhia 
mondială. Este urmarea firească a 
condițiilor tot mai bune ce se asi
gură sportivilor și antrenorilor 
pentru desfășurarea unui proces 
instructiv științific» a talentului ți 
hărniciei tineretului nostru, a pri
ceperii tehnicienilor. Este — mai pre
sus de orice —- dorința fermă a tu
turor de a transpune în viață Ho- 
tărîrea 
trai ai 
din 28 
privire 
educației fizice și sportului.

Anul 1973 poate fi socotit — din 
punct ele vedere al performanței — 
un an bun. El asigură premise fa
vorabile pregătirilor pentru Mon
real. în această aspră, tot mai aspră 
bătălie ce se dă pentru cucerirea 
laurilor olimpici, România are mari 
șanse să se mențină în plutonul 
fruntaș, să-și mărească considera
bil recolta de medalii. Pentru aceas
ta este însă necesar ca în 1974. la 

.-.CCle aproape 50- de campionate 
mondiale Și continentale la Startul 
cărora se 
români să se 
tă pregnanță, 
zlțli fruntașe, 
conștiențj că 
le realizeze !

4
8
8

lt me-

medalii da «wr 
medalii de argint 
medalii de bronz

1
5 
3

Creșterea este evidentă :
dalii în 1969 — 20 DE MEDALII 
ÎN 1973. Un plus de 9 medalii la 
întrecerile supreme reprezintă un 
sfiit spectaculos și aceasta îndeo
sebi pentru faptul că în acești 4 ani 
lupta pentru un loc pe podium la 
C.M, a devenit acerbă, în circuitul
— uriaș — al valorilor intrînd re
prezentanții unor noi mișcări spor
tive, aflate în plin marș de afir
mare, Statisticile scot în evidență 
că indicii de dificultate au crescut 
enorm. Astăzi performanțele cu 
care se poate cuceri o medalie la 
C.M. au atins. limite incredibile, 
numărul concurenților de 
apropiată s-a dublat șî, 
s-a triplat, organizarea 
competiții este tot mal des
tă de celelalte continente (șl aceas
ta înseamnă un impediment serios 
pentru europeni). Am vorbit des
pre toate acestea tocmai pentru a 
scoate în evidență progresul real, 
incontestabil, înregistrat de repre
zentanții sportivi ai României so
cialiste, premisele ce și le-au creat 
pentru o și mai bună evoluție la 
Jocurile Olimpice de la Montreal.

Anul sportiv 1973 a fost marcat 
și de o puternică ascendență a 
unor ramuri 
în familia .
handbalul 
la Montreal
— a 

’dalia d« argint, Sînt astfel spe
ranțe, 
băieți»
teze în Canada strălucitorul palma
res al handbalului românesc. Gim
nastica masculină a făcut și ea

valoare 
uneori, 
marilor 
SOlicita-

nu

numai superioritatea sa sportivă, 
el mai cu seamă popularitatea sa, 
dragostea eu care este înconjurat 
în patrie. In 1973 — ca si în. 1969, 
1970 și 1971 —Ilie Năstase este 
desemnat dreipt primul sportiv al 
României.

4. MARIA ALEXANDRU

3. SIMION CUȚOV
Simion Cuțov, a apArtrf pe local 3 
în clasamentul eeloe mal buni 
sportivi români al anului, pariți« 
accesibilă numai unul campion 
de mare clasă.

Iubitorii aportului en mănuși din 
țara noastră au «uatt de Simion 
Cuțov în 1972, rfnd acesta a cucerit 
titlul de campion național de ju
niori. Numele Cuțov ave» o mare 
rezonanță în boxul românesc, da
torită campionului european din 
1969, Caliștrat Cuțov, fratele tine
rei stele apărute. Dar Simion era 
hotărît să-și făurească un presti
giu al său, o faimă pe care să nu 
o datoreze fratelui mal mare. Pri
lejul afirmării se ivește în vara 
lui 1972, la Campionatele europene 
pentru tineret, unda Simion cuce
rește medalia 'de aur. Pe firma
mentul boxului european răsărise 
o nouă stea a cărei strălucire va 
crește în anul următor, 
nat în echipa României 
campionatele continentale 
Belgrad, Simion Cuțov
centura de campion, fiind declarat 
cel mal tehnld boxer al competi
ției. Abia după acest mare succes, 
reîntors acasă, reușește după cîte- 
va luni. să-ți treacă în palmares 
primul titlu de campton al țării la 
seniori.

Un băiat blond cu ochi albaștri, 
’despre care nu se știa mal nimic 
în 1971, a devenit, in numai doi

ani, o personalitate în boxul ro
mânesc și erm&pean.' Numele lui,

na Plugova-Mehadia din județul 
Caraș-Severin, a demonstrat de la 
început aptitudini deosebite pentru 
sport, în special la volei, mersul 
pe bicicletă, tenis de masă și... fot
bal. In 1954 cîștlgă primul ei titlu: 
cel de campioană de junioare a 
țării la tenis de masă. De atunci-. 
drumul în sport înseamnă o as
censiune permanentă, pe cartea ei 
de vizită adăugîndu-se zeci și zei1! 
de titluri de campioană a Româ
niei și de campioană internaționa
lă în numeroasele țări unde a evo
luat. în aceiași timp. în bogatul ei' 
palmares figurează înscrise cu li
tere de aur titlgjjle de campioană, 
europeană la -junioare (4) ș) seni- 
oare (3) și mondială (2) ca și alte

Tffi*aăîîr"aF argint”’?! bronz:

Plenarei Comitetului Cen- 
Partidului Comunist Român 
februarie—2 martie a.c. eu 
la dezvoltarea continuă a

5 ME-
MEDALII 

MEDA- 
la cam- 

114 MEDALII

6
10

DE AUR, 
ARGINT ȘI 

BRONZ 
europene, 
la campionate ți Jocuri 
7 RECORDURI MONDI- 
FUROPENE. Este mult?

DE

incluse
Astfel-

sporțive
olimpică, 

feminin — . debutant 
în arena olimpică 

cucerit în Iugoslavia, me-

îndreptățite că, «lături de 
fetele vor reuși să comple-

vor prezenta, sportivii 
afirme cu și mai mul
să cucerească noi po- 
Le 
stă

urăm acest lucru, 
în putința lor să

Hristache NAUM

Longevitatea sportivă puțin" o- 
bișnuttă a multiplei campioane a 
României înglobează mii de ore de 
instruire, o activitate laborioasă 
și multilaterală, desfășurată cu o 
dăruire admirabilă. Talent preco
ce, Maria Alexandru, cere s-a năs
cut la 30 decembrie 1939 în eomu-

PALMARES 1973
)

Selecție- 
pentru 

de la 
Cucerește

Campionate mondiale
4 MEDALII DE AUR
♦ Tenis de masă dublu femei : Maria Alexandru • 

(Japonia)
Canoe 1—-1000 m î Ivan Patzaichin

Canoe 2—1000 m : Gheorghe Danilov — Gheorghe Simionov
Lupte greco-romane, cat. 52 kg : Nicu Gingă
MEDALII DE ARGINT
Caiac 2—1000 m: Ion Draguischi — Pavel Erast
Canoe 2—500 m : Gheorghe Danilov — Gheorghe Simionov
Canoe 2—10 000 m : Vasiîe Serghei — Gheraiim Munteanu
Canoe 1—10 000 m: Lipat Varabiev
Caiac 2—10 000 m : Ion Terente — Antrop Varabiev
Lupte libere, cat. 82 kg : Vasile lorga
Lupte libere, cat. + 100 kg : Ladislau Șimon
Handbal : Reprezentativa feminină a României
MEDALII DE BRONZ
Haltere, cat. 52 kg, stilul smuls : Ion Hortopan
Bob — 2 persoane : Ion Panțuru — Dumitru Focțeheonu
Caiac ‘ “
Canoe
Caiac ..
Caiac 4x500 m : Mihai Zafiu, Vasile Simiocenco, Roman Vartolomeu, 
Afanase Sciotnic
Caiac 4—500 m : Maria Nichiforov, Maria Cosmo, Maria Ivanov, Vio
rica Dumilru
Caiac 4—10 000 m: Costel Coșnițâ, Cuprion Macarencu, Vasile Simi
ocenco, Afanase Sciotnic

Miko Hamado

8 
O

*

8

e

5

7

O

3

»

1—500 m : Viorica Dumitru
1— 500 m : Ivan Patzaichin

2— 500 m : Ion Draguischi — Pavel Erast

Campionate mondiale universitare 
MEDALII DE AUR
Handbal : Echipa masculină a României
Atletism, înălțime : Virginia Ioan
Lupte greco-romane, cat. 48 kg : Gheorghe Berceanu
Gimnastică, inele : Dan Grecu
Scrimă .floretă : Echipa feminină a României (Suzano Ardeleanu, tea- 
terina Stahl, Viorica Draga, Ileana Gyulay, Magdalena Bartoș).
MEDALII DE ARGINT
Atletism, disc : Argentina Meni»
Scrimă, floretă : Mihai Țiu .
Lupte greco-romane, cat. 52 kg : Nicu Gingă
lupte greco-romane, cat. 62 kg : Ion Păun
Lupte greco-romane, cat. 82 kg : Staicu Ol term u
Lupte libere, cat 82 kg : Vasile lorga
Lupte libere, cat. +100 kg : Ladislau Șimon
MEDALII DE BRONZ
Tenis de masă, dublu femei ; Eleonora Vlaicov — Carmen Crișan 
lupte libere, cat. 74 kg : Cristian Emîlian
Scrima, sabie : Dan Irimiciuc
lupte greco-romane, cat. 90 kg : Nicolae Neguț 
lupte greco-romane, cat + 100 kg : Victor Doilpschi
Gimnastică ; Echipa României (Dan Grecu, Mlhaî Borș, Constantin Pe
trescu, Nicolae Oprescu)
Gimnastică, inele : Mihai Borș
Gimnastică, bară fixă : Dan Grecu

Campionule mondiale de juniori și școlari

5

»

MEDALII DE AUR
Lupte greco-romane, cat. 48 kg : Constantin Alexandru 
Lupte greco-romane, cat. 52 kg : Nicu Gingă 
Lupte greco-romane, cot. 57 kg : Ion Duîica
Atletism, înălțime Doru Oprea
Atletism. 110 m garduri : Adrian Calimente
MEDALIE DE ARGINT
Atletism, suliță . Dorin Moruzan
MEDALII DE BRONZ
Atletism. 100 m plat : Viorel Dumitrescu 
Atletism, disc : Constantin Ciuplea

5

«

6

Campionate europene
MEDALII DE AUR
Atletism, triplu salt : Caro! Corbu
Lupte greco-romane, cat. 48 kg : Gheorghe Berceanu
Box, cat. muscă : Constantin Gruiescu
Box, cat. semiușoară : Simion Cuțov
Canotaj, 2 f.c. : Ilie Oanță, Dumitru Grumezescu
MEDALII DE ARGINT
Atletism, garduri : Valeria Bufanu-Ștefănescu 
Gimnastică, inele : Dan Grecu
Canotaj; 4+1 vîsle : Teodora Boicu, Marioara Singiorlan, Elisabeta 
Lazăr, Maria Micșa + Maria Ghiață
Box, cat cocoș : Mircea Tone
Box, cat mijlocie : Alee Năstac
Gimnastică, birnă : Alina Goreac•

10 MEDALII DE BRONZ
Lupte greco-romane, cat. 100 kg : Nicolae Martjnessu 
Box, cat. pană : Gabriel Pometcu
Box, cat. miji, mică : Sandu Tirilă
Box, cot. grea : Ion Alexe
Haltere, cat. 52 kg, stilul smuls : Ion Hortopan 
Canotaj, 8+1 fete : Echipajul României 
Gimnastică, paralele : Alina Goreac 
Gimnastică, sol : Alina Goreac 
Gimnastică, birnă : Anca Grigoraș
Canotaj, 2 + 1: f

Campionate

6

3

6

Ștefan Tudor, Petre Ceapura -- Gheorghe Gheorghiu

europene

și de
AUR

de tineret, universitare

juniori
MEDALII DE
Atletism, prăjină : Nichifor Ligor 
Popice : Echipa feminină a României 
V. Pințea, E. Goncear, E. Hollesch) 
Popice, perechi fete : Vasilica Pințea, 
Popice, individual : Vasilica Pințea 
Tenis de masă.
Atletism, 1 500
MEDALII DE
Tenis de masă,
Atletism, 1500 m : Nicolae Onescu 
Tenis de masă : Echipa feminină o României (Lidia His, Ligia Lațuri
MEDALII DE BRONZ

Șah : Aurel Urzică
Popice, individual : Elisabeta Sxilașyl 
Caiac 4 — băieți (echipajul României)
Canoe 7 (echipajul României)
Tenis de mosâ, dublu băieți : Marin Firânescu, Alexandru 
Atletism, lungime : Doina Spinu

(B. Miricâ, E. Srost, E. Siilagyi,

Elisabeta Siilagyi

dublu fete : Lidia Hie, 
m ! Gheorghe Ghipu
ARGINT
individual : Lidin Hie

Ligia Lupu

Bineten

Recorduri mondiale și europene
Vasile Daniel (haltere) — rec. european de juniori, cat. 60 
aruncat (140 kg) .
Gheorghe Ghipu (atletism) — rec. european de juniori Io 
(3:40.4)
Constantin Stan (atletism) — rec. mondial la
Ilie Codreanu (tir) — rec. european egalat 
redus, 60 focuri culcat
Gheorghe Ghipu (atletism)
Vasile Daniei (haltere) — 
aruncat (143 kg)
Vasile

— rec. european 
rec. european de

Daniel (haltere)

Campionate

kg, jtfltrî

1500 m

10
la

km marș
armă liberă, calibru

juniori lq 1500 mde juniori la 1500 m 
juniori, cat. 60 kg, stilul

rec. european de jr., aruncat (143,5 kg)

și .locuri Balcanice

MfiJAUl
MEDALII
MEDALII

DE
DE
DE

AUR : 114
ARGINT: 11»

BRONZ ; 77

5. N/CU
Anul 1973 a fost pentru a- 

cest talentat sportiv, de 20 
de ani. deosebit de fruc
tuos, Gingă obținind per
formanțe excelente. Pe plan 
intern, el a cucerit titluri
le de campion republicați 
ds juniori, tineret și seni
ori. Saltul său valoric, ba 
zat pe un talent deosebit și 
multă seriozitate în pregăti
re. i-a permis selecția în e- 
cbipa națională de juniori 
participantă Ia campionate
le mondiale de la Miami 
Beach, unde a ciștigat me
dalia de aur. Cîteva luni 
mai tîrziu, la Moscova, CU 
ocazia campionatelor mon
diale universitare, de data 
aceasta in echipa de seni
ori, Gingă cucerea medalia 
de'argint. Aceste perfor
manțe i-au convins pe teh
nicienii federației să-i acor
de credit tînărului Gingă 
pentru a face parte din e- 
chipa participantă la cam
pionatele mondiale de la 
Teheran. Evoluînd excelent

GINGĂ

3W

si în competiția suprema, 
campionul țării noastre s-a 
înapoiat in țară cu medalia 
de campion mondial la ca
tegoria 52 kg. Pentru suc
cesele sale remarcabile, Ni
cu Gingă a fost desemnat 
cel mai 
nulul.

bun luptător al a-

7. VIRGINIA IOAN

După o activitate compe- 
tițională de aproape un de
ceniu, de-a lungul căruia a 
înregistrat un progres con
tinuu, dar destul de lent, al 
rezultatelor sale, anul 1973 
a prilejuit ..explozia* cali
tativă ! în acest an a sărit 
peste ștacheta înălțată la

1,90 m.
ce de la Atena și a încer
cat chiar doborî rea recordu
lui mondial. Aproape în fie- 

concurs din acest se
in sală sau tn aer li- 
Virginia Ioan a obți- 

performanțe de peste 
m (cel mai bun rezul- 

av.terior era de 1,81 m 
1972). De menționat fap
tă media celor mai 

bune zece rezultate ale ci 
din 1973 a fost de 1.81 m. 
ceea ce arată și mai bine 
saltul de calitate amintit.

Cu 1,90 m Virginia Ioan 
este a șasea săritoare din 
lume, din istoria probei și 
a patra performeră mondia
lă a anului. în afara victo
riei de Ia J.B.A., unde a în
trecut-o pe Iordanka Bla- 
goeva, recordmana mondia
lă, se cuvine subliniat suc
cesul remarcabil de Ia Mos
cova, cînd a devenit cam
pioană mondială universi
tară.

la Jocurile Balcani -

6. ARGENTINA MENIS
Deși anul care se înche

ie n-a mai avut pentru Ar
gentina Menis aceeași stră
lucire ca precedentul, do
minat de recordul mondial 
de 67,32 m, de la Constanta, 
lotuși sezonul de concursuri 
al lui ’73 ne-a arătat-o pc 
atleta dinamovistă la un ni
vel valoric foarte ridicat. 
Constantă în aruncări peste 
no de metri, preocupată de 
imbunătățirea calităților fi
zice și, în același timp, de 
cizelarea spre perfecționare 
a tehnicii, Argentina a fă
cut însemnate „achiziții* 
pentru anul care Vino, im
portant, mai aies, prin cea 
de a Xl-a ediție a campio
natelor europene in aer li
ber, din septembrie, de la 
Roma.

Sintem pe deplin convinși 
că. în 1974, Argentina Me
nis va ști să fructifice toa
te aceste „achiziții" și să 
lupte pentru intlietatea con
tinentală, dar ți pentru cea 
mondială. Pentru primul o-

biectlv va avea la dispozi
ție, la C.E., doar șase a- 
runcfiri, pentru al doilea de 
X ori șase aruncări, deoa
rece fiecare concura, ori
unde va avea loc, înseam
nă
de
de

pentru ea o posibilitate 
a depăși granița celor 70 
metri.

8. GHEORGHE BERCEANU

Anul acesta, Gheorghe 
Berceanu, luptătorul care a 
cucerit medalii de aur la 
toate competițiile Interna
tionale’ de amploare Ince- 
pînd din 1969, șl-a adăugat 
în palmare» *1 titlul da 
campion mondial universitar.

Firește, la 24 de ani, îm
pliniți vineri, 28 decembrie, 
bilanțul succeselor sale este 
de-a dreptul impresionant : 
un titlu de campion olim
pic, două de campion mon
dial, unul de campion mon
dial universitar și trei de 
campion european. Din nefe
ricire, după mondialele uni
versitare s-a îmbolnăvit și 
n-a ntai putut să-și apere 
șansele ți în campionatele 
mondiale de la Teheran. 
Astfel, anul acesta a fost 
nevoit să se mulțumească 
ou medalia de aur obținută 
la europenele de la Hel
sinki ți cu cea de campion 
mondial universitar cucerită 
la Moscova. Tot anul acesta, 
Gheorghe Berceanu a sus
ținut cu succes marea ma
joritate a examenelor anu
lui I (fără frecventă) Is 
Institutul pentru educați» 
fizică ți sport.

9. DAN
Anul 1»73 »e înscrie, fără 

îndoială, ea unul <fcn cei 
mai productivi pentru gim
nastul Dan Grecu. Succesele 
repurtate de el tn compe
tiții internaționale și inter
ne de mare anvergură 11 
situează printre personali
tățile de primă mărime ale 
gimnasticii mondiale. în 
primăvară, la Grenoble, el 
cucerea, pentru prima oară 
in istoria gimnasticii noas
tre masculine, o medalie la 
campionatele europene, im- 
punindu-se ca unul dm cei 
mai buni „ineliști" ai com
petiției. Nivelul foarte ridi
cat al exercițiului său la 
acest aparat i-a permis apoi, 
ca, la Moscova, in cadrul 
campionatelor mondiale uni
versitare, să repurteze un 
nou succes de prestigiu, cu
cerind medalia de aur. Pe 
plan intern. Dan Grecu a 
obținut tn «cert an un nou

GRECU

titlu de campion absolut, la 
capătul unui concurs pe care 
l-a dominat autoritar de la 
primul șl pînă la ultimul 
schimb. La 23 de ani, D»n 
Grecu este un nume in 
gțțpnaștiea mrwvtiaiA.

10. DOINA
Cea mal bună handbaiis- 

>ă a țării, la această oră, a 
debutat in echipa Chimia 
Orașul Victoria, sub condu
cerea antrenorului Marian 
Nicolae. Remarcată repede 
pentru statura (1,80 m șt 1’0 
kg) și calitățile ei, Doina a 
fost transferată, apoi, la 
Rapid București, unde și-a 
desăvîrșit pregătirea timpde 
mal mulți ani. în Sfirșit, 
devenind studentă a I.E.F.S. 
(in 1969), se impune atenției 
specialiștilor, ’care o recu
nosc drept Cea mai bună 
jucătoare din linia de la 9 
m din țară.

Pentru Doina Cojocaru 
anul 1973 a însemnat un 
lung și neîntrerupt șir de 
succese, printre care figu
rează cucerirea titlului de 
campioană a țării cu echipa 
I.E.F.S., absolvirea Institu
tului și îmbrățișarea mese
riei de profesoară de educa
ți» fizică, Cel» Bțai

COJOCARU

mal mulți ani. în

bucurii ale Doinei au fost 
însă acelea aduse de luna 
decembrie, cînd a reușit să 
obțină, împreună cu repre
zentativa României, medali
ile de argint la Campiona
tele mondigjs din lugo- 
«ligife- - ’*
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1973 o fost un an fructuos. Dar sportivii — 
ambițioși —, antrenorii lor, membrii federațiilor 
doresc ca Noul An să fie și mai plin de satis
facții. în declarațiile făcute reporterilor ziarului 
nostru, ei ne-au dezvăluit intențiile pentru 1974, 
obiectivele pentru realizarea cărora vor munci

laololtâ, vor face eforturi mai mari ca oricind. 
Publicăm in numărul de astăzi o parte dintre 
ele, convinși fiind că fiecare dintre cei găzduiți 
de coloanele noastre ișl va face un punct do 
onoare din respectarea angajamentului.

n ultimii 110 «ml »-a® înregistrat 17 236 
de definiții despre ®bol fiinfre aces
tea, peste 63 la tOtâ ou 
descopere taina vitalității 
rt a
moară. Cele mol 1 

marele teej-et ol fotbalului «ta 
știe să alunge tristețea. Testate 
joritatea Institutelor de sondaj 
trează că, in fotbal, tristețea 
Acesta este ș1 motivul pentru care, In ultimii ani, 
banchetele fotbalistice nu mai au loc după meci, 
ci înainte, astfel îneît cei 50 la sută din partici- 
panțl »ă nu trăiască cele trei ore de ..spleen".

Dacă fotbalul are trei ore d» tristețe pe săptă- 
mină (In cazul ta eare echipa pierde mereu) sau 
pe lună țin cazul fn cor» echipa pierde o dată 

\și ciștigă de trei ort), restul reprezintă fondul de 
vitalitate al celui mal frumos sport din lume, un 
fond alcătuit dintr-o rfnta revoltă (noaptea care 
urmează celor teaft ore de tristețe) șl dintr-un imens 
rezervor de speranțe, car» se amplifică plnă la 
frenezie, spre momentul începerii meciultri următor.

încercat >ă 
•xtlttordlna- 
ca »ă nu 
»u«țln că

oeestul sport/ născut 
Cele mei multe

în riteia cu car» 
efectuate d« ma- 

dfn lume demons- 
dureajă trei ore.

A
L
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nu! 
1973, pe 
mașinii» 
n etice II 
că drept 
slab — 
bineînfel»», 
nostru —■ 

de mult tristețea, 
ceea ce eontea- 
speronțele eare

fefbollstic 
car» 

CÎber- 
callfî - 

un an 
•st» 

de 
șl-a

mult «1 priofnd 
pulul mdired — 
tsle-retroșpecttvo 
tă — mult 
goluri decît cel 
Dumhrocbe.

moi

șl ar fl 
dovadă 
recen- 
multe 

al lui

V
aro a tast cum 
a fost, O vară 
«cartă, Ipotecată 
plnă la 26 sep
tembrie, o zi din 
Balanță sau din 

Cumpănă.
ASolo, la Leipiig, s-a 

încheiat poverfea echipei 
naționale de pe Wem
bley. „Tricolorii" ou pier
dut din două lovituri li
bere. Totuși, s-a bătut 
prea multă monedă pe 
aceste lovituri libere. Nu 
credem că e bine să 
uităm că la rîndul nos
tru am avut uh pic de 
șansă de-a lungul ultimi
lor ani. In meciul cel 
mare, de la Lausanne, 
ai noștri au cîțtigot din
tr-un autogol al lui Mi
chaud. Aproape că e o 
lege a compensației în 
această poveste a fotba
lului, în care golurile 
slnt deseori întimplătoare 
șl in care doar bilanțu
rile slnt scutite de 
za rd.

Privind In urmă, să 
cunoaștem astăzi, la 
ra labei, că tricolorii
timului deceniu au făcut 
pentru fotbalul românesc 
mai mult decit cei din 
trecutele decenii, deji se 
spune mereu câ fotba
liștii „de pe timpuri" au 
fost mai buni, pentru că 
au avut mai mult timp 
și... mai puține televi
zoare.

In numai 10 ani, tri
colorii au parcurs dru
mul de la cvasi-anoni- 
mat la o notorietate greu 
contestabilă. Acum 10— 
12 ani, ședințele Biroului 
federal nu făceau decît 
să ratifice retraqerea e- 
chipei naționale din pre-

liminariile campionatu
lui mpndiol 1962. ca o 
sancțiune împotriva du
blei Infringed (0—2 și 
0—3) în fața Cehoslova
ciei in cadrul campio
natului Europei. Astăzi, 
după mai bine de un 
deceniu, In cadrul unei 
ședințe od-hoc a 
lui federal, Joao 
lange nu omite să 
ducă aminte că 
Brazilia
disputat la Guadalajara, 
a fost dat în repetate 
rîpduri, la televiziunea din 
patria lui Pole, ca un 
omagiu adresat frumu- 
seții nealterate a locului 
de fotbal. Să mai amin
tim și faptul că apropia
ta intîlnire 
mânia, 
lia, a 
primul 
existat 
taculos

țlonale. însă, așa 
șl de mal bine, și »înt convinsă 
actuala pleiadă de gimnaști și gim
naste va ști să-și continue drumul 
ascendent pe care se găsește, înregis- 
trind alte rezultate de valoare".

ha-

re-
gu- 
ul-

cum »« spune. • loc 
că

diată. Iată da <•• voi continua, șt In 
1974, asaltul performantelor înalte. 
Este un angajament sincer, 
trebuie să-l realizez".

pe care

un mare 
toate ni-
Ce bine 
fi atunci

bi rou - 
Have- 
ne a- 

meciul 
România,

Brazilia—Ro- 
orașul Brasi- 
anqaîată în 
pentru că a

ce, în 
organizatorilor 
reprezintă o

Maasfara emerita » sportului, LIA 
MAJNOLIU — vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., prim-vicepreședinte, al Fe
derației române de atletism. „Aș vrea 
ca in anul ce desparte, in mod egal, 
drumul dintre Munchen și Montreal, 
atletismul românesc să facă 
pas Înainte. Aș vrea ca; la 
velele, să primeze calitatea, 
ar fi — mă gindesc care ar
poziția noastră in ierarhia mondială ! 
— dacă din cei 31 000 de a+leți legi
timați de federație, cel puțin 10 la 
sută ar obține rezultate pe care să le 
putem numi, intr-adevăr, performanțe. 
Aș vrea ca lotul olimpic —- considerat 
acum mult prea larg cu cei 140 de 
component! ai săi — să devină... ne- 
incăpator, aceasta insemnînd că aștept 
performanțe cîț mai bune nu numai 
de la componenții săi actuali, ci și 
de la alți atleți. M-ar bucura ca dife
rența dintre strălucirea blazoanelor 
internaționale ale fetelor și băieților 
noștri să se reducă și aceasta desigur 
nu prin devalorizarea primului. Aș 
mai vrea ca la competiția majoră a 
anului, campionatele europene de la 
Roma, atleții noștri să obțină un-bi-

CORNEL PENU (Dinamo), maestru 
emerit al sportului : „Pentru noi, ju
cătorii din selecționata masculină de 
handbal a țării, principalul obiectiv 
al anului 1974 este acela de a apăra 
titlul, de campioni ai lumii, cucerit în 
anul 1970. la Paris. Probabil că ama
torii de sport știu că nu peste multă 
vreme, la sfârșitul lunii februarie, in 
B. D. Germană va incepe cea de a 
VIII-a ediție a C.M., care se anunță 
extrem de dificilă și în vederea că
reia peste tot se fac pregătiri in
tense. Și noi muncim cu spor pen
tru a ne prezenta la nivelul presti
giului pe care-1 avem. De aceea, 
după o scurtă vacanță (5—6 zile, 
doar...) ne vom relua antrenamentele, 
urmărind, in primul rind. să crească 
capacitatea de luptă a .tinerei noas
tre formații și, în al doilea rînd, pe 
fondul unei omogenizări perfecte, să 
îmbunătățim mult eficacitatea -acțiu-

secretar 
In Comi- 

„1974 
să fie pentru noi, activiștii

vorba, 
fotbalul 
pierdut 
Astăzi, 
ză sînt 
au’ invadai pînâ și orele 
rezervate sfintei revolte. 
Dar, pentru câ 
rămine. vă rugăm 
iertați pe autorul aces
tor rîndurf pentru faptul 
că ore obligația de o 
relua anamnesa acestui 
an fără soț și fără vic
torii. De oltfsl, aceoslă 
invocație este doar o 
pseudo-teuxă, pentru că 
un cronicar de fotbal are 
o bucurie ascunsă chiar 
și atunci cînd Iși reamin
tește înfrîngerfle — acea
sta fiind o nouă dovadă 
a vitalității fotbalului.

Vă aduceți, desigur, 
aminte, că anul a în
ceput cu intrarec Ange
lo Niculescu in cadrul 
corpului universitar ți cu 
venirea — la echipa na
țională —- a Iul Valentin 
Stânescu, despre eare 
unii spun că are toate 
calitățile șî defectele le
gendarului Falstaff.

Chiar de la început, 
„Falstaff" a amestecat 
qrăbit cărțile, le-a tăiat 
cu forță și a scoj un as. 
Asul a fost acel 4—1 
de la Tirana, un rezul
tat care părea să aibă 
acoperire in aur, dar, 
care, pînă la urmă, prin 
prisma unul alt 4—1, 
realizat de Peter Ducke, 
avea sâ păstreze, retro
activ, doar valoarea unui 
bilet de

Apoi o 
cel mare 
— cel cu
Vâ rog să recunoașteți, 
astăzi, că „tricolorii" ou 
alergat și au trudit mal

«crlsul 
să-l

bancă.
venit meciul 

al primăverii 
R.D. Germană.

îndeplinită, 
respectat 

Dar, foar-

prototipului 
plin de elen 
Valentin Stă- 
dat seama,

Cu norma 
Falstaff și-a 
promisiunii», 
te ețjrind, a început să-l 
roadă viermele îndoielii 
—• ceea ce nu mai co
respundea 
său. Deși 
la început, 
nescu și-a
cu luciditate, că e foar
te greu să schimbi ma
cazul de pe o linie bi
ne construită. $i astfel 
a început a doua etapă 
a speranțelor noastre, o 
•tapă frămrntată d» cir
cumspecții firești,

(Am deschis această 
paranteză pentru că ni 
se pare necesară. Spre 
sfîrșitul lui iunie, 
verriterteo Craiova a 
dut campionatul 
„scurt cap la 
cum ar spune 
rul nostru hipic 
Dumitrescu. Astăzi, după 
atîtea luni, ne dăm sea
ma că or fl fost mai bi
ne, poate, ca Universi
tatea Craiova să fi re
zistat la Arad. Dacă ol
tenii ar fi obținut victo
ria finolâ, poate că via
ța or fi Impus o altă 
idee, mai năstrușnică, 
pentru Leipzig. Prin vic
toria lui Dinamo, s-a în
treținut, logic, 
că tricolorii cei 
care se aflau 
namoviști. ar 
rii capabili să 
bun sfirșit o 
foarte grea, 
unei echipe hotărîte 
repete 
Renalei Stecher 
Korneliei 
să nu insistăm prea mult 
pe tema asta, pentru că 
fotbalul abia așteaptă să 
susțină încă o dată că 
echipa cea mai bună 
este cea care n-a ju
cat, dar core ar fi putut 
să... joace).

Uni- 
pier- 

un 
,«

cu 
potou 

cronica- 
Niddy

impresia 
vechi, in 

atîția di- 
fi singu- 
ducă la 

campanie 
împotriva 

să 
performanțele 

și ale 
Ender.. . Dar

din 
fost 
rînd 
precedentul spec-
ol meciului Brazi

lia—România de la Gua
dalajara, ceea 
concepția 
brazilieni
garanție a succesului de 
public.

De-a lungul unul sin
gur deceniu, tricolorii au 
făcut drumul de la (a- 
proape) zero la Guadala
jara, și, dacă vreți, 
regretele de a nu 
prezenți în turneul final 
din R.F. Germania, re
grete care acordă, indi
rect, un certificat de 
valoare tuturor celor care 
au trudit In acești 
ani, fie că se 
Silviu Ploeșteanu, 
lab.
vaci, 
gelo Niculescu sau 
mitru.

Dridea, Oană, 
Dobrin, Dinu,

la 
fi

10 
numesc 

Pircă- 
Co- 
An- 
Du-

iși
care 

furiș, in 
ciocnesc 
adunate 

televiziunii 
speranțelor, Anul 1973,

zile, 
beau un 

ce milionul 
față, admi- 

atita migala

petrece ultimele 
fotbaliștii 

timp 
pe 

cu 
noastre.

pe

Moment emoționant: pe scena Sălii Palatului este premiat — de către 
președintele F.R.H.. prof. trniv. loan Kunst-Ghermănescu — cel mat bun 

handbalist român al anului 1973, dinamovistul Cornel Pertu

DUMITRU PAȘNICIUC — 
cu probleme de sport-turism 
tetul județean U.T.C. Suceava : 
trebuie 
de pe tărimul sportului de masă, anul
succesului din toate punctele de ve
dere al marii competiții cu caracter 
republican, „Cupa Tineretului". Jude
țul nostru are, cum bine se știe, un 
accentuat profil montan șt deluros, 
fapt care permite practicarea sportu
rilor specifice iernii. Așadar, res
ponsabilitățile cresc, in egală măsură 
privind ambele ediții, de iarnă și de 
vară, ale competiției. în această di
recție aș dori ca eforturile organelor 
și . organizațiilor răspunzătoare de 
-portul de masă să «e conjuge activ 
și efectiv pentru ca In bilanțul lui 
74, să putem raporta că ne-am înde
plinit sarcinile. în ceea ce privește 
organizația U.T.C. de la 
țului Suceava, trebui e 
acord 
față 
ales 
rural, 
mult mai mare 
Pentru noi, este o realitate că 
de masă sătesc se numără 
caracteristicile județului. Dar, 
ceastă bază, bine concepută, se poate 
construi mai mult. Dorim să instituim 
mai multe competiții, pentru mai 
mulțl practicanți ai sportului din me
diul rural".

Laureatul 
maestrul

federntiei scrimă,
emerit al sportului Mihai 

Țiu (Steaua)

1 ■
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General maior GRIGORE BAȘTAN 
— președintele Aeroclubului Central 
Român : „Pentru 
rilor reprezentative 
care vor participa la campionatele 
mondiale de la Budapesta, avem în 
proiect organizarea unui șir de în- 
tîlniri bilaterale cu mai multe aero
cluburi din țările vecine, care dispun 
de parașutiști valoroși. în urma a- 
cestor confruntări reprezentativele 
noastre — aflate acum în componențe 
lărgite — vor fi conturate, bineînțeles 
pe baza rezultatelor țl a formei ma
nifestate de sportivi. Am convinge
rea că 1974 ne va aduce noi succese 
pe plan internațional, succese care 
să reflecte cit mai fidel valoarea ri
dicată a parașutismului nostru".

alcătuirea lotu- 
de parașutism.

ȚIU (Steaua) — maestru 
sportului : „Anul care vln-e

otbalul. 1973 
Sînt • zile in 
păhărel pe 
de suporteri 
rind golurile 
pe ecranul

Au început zilele 
lingă cele trei ore de tristețe, ore meritul incon
testabil de a-l fi determinat pe Valentin Stânescu 
„să scoată atuul", adică să renunțe la îndoielile 
firești în viața unui antrenor experimentat, șî să 
mizeze totul pe o carte. Zvonurile care circulă 
— și de ce n-am comenta si zvonurile în acest 
final de an ? — spun că Valentin Stânescu ar 
păstra doar patru tricolori din vechea gardă șî. 
câ, de fapt, urmează vechea vorbă populară care 
spune că „cei patru^ evongheliști sînt trei, adică 
Liță și Cornel".

Echipa națională pornește la drum intr-o for
mulă probabil inedită. Valentin vrea șă bea pa
harul pînă în fund și să piardă „pe mina lui", 
adică pe mina tinereții, repudiind, acum, îndem
nurile la toct și prudență. Intr-o vreme în care 
Valcareggi și Ramsey (scuzați apropierea) operea
ză ca in cursa ciclistâ cu eliminare, cind alergăto
rii părăsesc treptat arena. Valentin a luat bure
tele și a scos „otuul tinereții". El preferă să-l 
dădăcească pe Bălăci decît să-l oblojească pe 
Radu Nunweiller. El preferă să-i dea bice lui Du- 
du Georgescu decît să caute în coarnele lui X 
sau Y. El preferă să-l pună în genunchi pe An- 
ghelini, decit să facă reverențe in fața unui ju
cător „care le-a luat pe toate". In aceste ultime 
zile ale anului. Valentin a abandonat calea de 
mijloc. E bine î E rău ? Nu se știe niciodată, dar 
sună mai frumos. Englezii susțin că Ramsey a pier
dut bătălia pentru că a renunțat la pleșuvul 
Bobby Chariton. „Falstaff" vrea să ciștige, renun- 
țind la aproape toți pleșuvii săi.

E bine? E râu? Nu se știe niciodată, dar par
că sună mai frumos. ..

lanț record, mai bun decit cel reali
zat in 1962 la Belgrad (folanda Ba
laș — medalie de aur, Maria Diaco- 
nescu și Zoltan Vamoș, medalii de 
argint). în sfirșit, îi doresc Argentinei 
Menis să fie, din nou. prima în pa
sionantul său duel cu Faina Melnik *.

nilor ofensive. Sîntem deciși să mun
cim ru toată rivna și, la C.M., 
luptăm pînâ la ultima picătură 
energie pentru a ne reîntoarce 
casă, din nou, cu _frumoasa cupă 
argint

ne

cucerită la Paris*'.
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ILIE OAN'ȚA (Dinamo București) 
— campion european la canotaj : 
„Apul 1974 programează o nouă edi
ție a campionatelor mondiale, la Lu
cerna. Pentru Dumitru Grumezescu și 
pentru mine, această competiție re
prezintă punctul final de importanță 
maximă. în viitorul sezon competitio
ns!. Avem de apărat titlul 
pioni continentali, cucerit în 
2 fără ctrmaci, și dorim să 
că victoria noastră n-a fost 
plare. Ne pregătim cu deosebită grijă", 
cu ambiție- și interes. Pentru noi, 
campionatele mondiale înseamnă mai 
muit decit posibilitatea unei victorii 
personale, înseamnă justificarea în
crederii Care ni s-a arătat, înseamnă 
onorarea titlului european și a tradi
țiilor canotajului românesc, așa incit 
vom . face totul pentru a ne păstra 
poziția cucerită !**

de cam- 
proba di 
dovedim 
o Intini

ELENA POPARAD, vicepreședintă 
a C.N.O.P.. președintă a F.R. Gimnas
tică : ..Doresc ca anul 1974 să-l de
pășească pe 1973 prin performanțe și 
mai inalte, obținute de gimnaștii și 
gimnastele care ne reprezintă țara. 
După cum bine știți,. sportivii români 
au repurtat anul' acesta citeva suc
cese de răsunet, venite ca o urmare 
firească a interesului sporit arătat de 
tehnicieni și antrenori, a rîvnei și 
pasiunii eu care sportivii s-au pregă
tit pentru marile confruntări interna-

în zona de aud a 
Capitalei, la capă
tul bulevardului 
Dimitrie Cantemir, 
bucureștenii vor 
vedea, incepind din 
a doua jumătate a 
anului viilor, acest 
important edificiu 
social-cultural. sala 
polivalentă de sport 
pe care v-o prezen
tăm i 
chetă.

ION
rești) 
haltere :

cu prilejul 
ropenelor'*.

HORTOPAN (Olimpia Butu- 
medaliat la C.M. și C.E. de 

„Succesele repurtate in 1973 
.mondialelor" și „eu- 

preeum și titlul balcanic 
obligă in 197 4 la

VALERIE IRIMESCU — antrenor 
federal la rugby : „Sperăm, avînd în 
vedere bunele rezultate obținute pe 
plan internațional în anul 1973, ca 
in sezonul viitor să Înregistrăm sal
tul mult așteptat al sportului cu ba
lonul oval clin țara noastră. Dispu
nem de o pleiadă de tineri rugbyști 
capabili să facă față solicitărilor din 
marile competiții. Mă gindesc atît la 
apropiatul campionat european de ju
niori — să amintim că sîntem câști
gători ai ultimelor două ediții, cit și 
la ..Cupa Națiunilor F.I.R.A." pentru 
seniori. Desigur, rezultatele de valoare 
nu - se vor putea obține decît 
toți cei care sînt angrenați în 
tarea: rugbyști că —- antrenori, 
.șfructori, arbitri, jucători 
achita cu conștiinciozitate și pasiune 
de sarcinile ce le revin in perioada 
următoare".

se

dacă 
miș- 

in- 
vor

Secretarul general al F.R.H.C., Ion Stoian, îl premiază pe halterofilul 
Ion Hortopan

mbb * M

Desigur, un asemenea angajament nu 
este ușor. de îndeplinit, cu atît mai 
niult eu cit intru, în curînd, în cel 
de al 33-lea an al vieții, virstă la 
care alții se gindesc să abandoneze 
activitatea competițională.

Din proprie experiență pot declara 
că numai ductnd o viață sportivă 
exemplară, antrenindu-te eu cea mai 
mare pasiune, poți atinge performan
țele cele mai îndrăznețe. In momen
tul cind am respectat intru totul ri
gorile vieții sportive au început să 
apară rezultatele de valoare mon-

JEAN ZAMFIR — secretar general 
al Federației române de Caiac-canoe : 

• „Pentru 1974 doresc două lucruri : 
obținerea cit mai multor medalii in 
probele, olimpice ale campionatelor 
mondiale din Mexic șî înregistrarea 
unui vizibil salt calitativ al elemen
telor tinere, de perspectivă, pe care 
să le pregătim pentru Jocurile Olim
pice din 1976. Firește, aceste două 
dorințe converg spre același scop : 
menținerea prestigiului caiacului și 
canoe! românești în arena internațio
nală".

MIHAI 
emerit el 
est» bogat fn mari competiții interna
ționale de scrimă : campionatele mon
diale, Cupa Europei, tradiționalele 
Cupe „Martini" și „Gaudini" etc. Vă 
imaginați cîte dorințe pot avea pen
tru 1974... Fără îndoială că cea din
ții este să am o comportare bună 
la toata, dar cea care mă obsedează 
da pe acum este aceea de a intra, 
in finală la „mondiale". Și sper 
să-mi îndeplinesc obiectivele prin e- 
forturile suplimentare pe. care sînt de
cis să le fac In direcția îmbunat^, 
(irit preciziei, In regim de viteză i? 
a tacticii de luptă".

FLOREA TANASESCU. secretar 
zenerasl ei F.R, Fotbal ! „Doresc ca 
anul 1974 să însemne, pentru toți fac
torii care se ocupă de desfășurarea 
activității fotbalistice, un progres pe 
toate planurile.

Jucătorii să-și însușească o mai 
mare responsabilitate în privința unei 
pregătiri fără menajamente, să ducă 
o viață sportivă exemplară, în așa fel 
incit să fie priviți, de toată lumea, 
numai cu ochi buni-

Pe antrenori i-aș vrea cit se poate 
de exigenți în procesul de instruire, 
mereu preocupați pentru găsirea nou 
lui, capabili de a aplica cele mai 
avansate metode In lecțiile de pregă
tire, ți — ceea ce mi se pare foarte 
important — să aplice, la echipele d'
care se ocupă, o tactică de joc pro
prie, In funcție de calitățile jucăto
rilor de care dispun.

Conducerile cluburilor ți ale secții
lor de fotbal să cuprindă oameni pa
sionați care să contribuie, din toata 
punctele de vedere, la buna desfășu
rare a activității. Să asigure antreno
rilor ți jucătorilor un climat sănătos 
de muncă, să manifeste preocupare 
pentru educația sportivior ți pentru 
activitatea lor profesională, să le să
dească atașamentul față de . culorile 
clubului.

Nu-i pot uita nici pe arbitri, că
rora le doresc uh an bun. numai 
jocuri de .5 stele", în așa -fel ca rt 
să poată asigura o ambianță prielnică 
de desfășurare a partidelor. în sfârși’ 
cluburilor ți asociațiilor organizatoare, 
prin crearea unei atmosfere sănătoase,' 
le doresc inițiative menite să asigure 
jocurilor un climat de fair-play“.

GHEORGHE ILIE — președintei» 
Asociației sportive a fabricii de În
călțăminte „Dîmbovița" — București :

„Se va împlini. în curînd, un an 
de la apariția Hotărîrii Plenarei C C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului. Primit cu deosebită satisfacție 
și Ip asociația noastră, acest impor
tant document de partid ne-a stimu
lat puternic în activitatea ce am des
fășurat-o în anul 
cheiem.

Ce intenționăm pentru 
vine ? Ara discutat 
(iei, comitetul de partid ne-a spriji
nit în acest sens, ajungînd la conclu
zia că este mai bine să nu ne încăr
căm agenda de lucru cu obiective 
multe, dar pe care să nu le reali
zăm. De aceea vom continua să ex
tindem practicarea 
toate atelierele și secțiile, întrucît, 
din constatările făcute, se resimte ne
voia unei „reprize? de destindere, 
prin exercițiul fizic, la'*jumătatea u- 
nei zile de lucru. în același timp, 
consider de datoria noastră să mobi
lizăm tinerele din fabrica de încăl
țăminte „Dîmbovița" la 
pentru „Cupa Tineretului".

Sîntem hotărîți să ne 
de o asemenea manieră 
incit întrecerile în secții, 
sectoare să fie predominante, așa 
cum precizează Hotărîrea de partid".

pe care îl in-
anul ca

în cadrul asocia-

gimnasticii la

întrecerile
desfășurăm 
activitatea, 
ateliere și

cheiul, boxul, gimnastica, haltere
le. handbalul, judoul, luptele, scri
ma, tenisul de cîmp șî cel de masă, 
voleiul. De mai bine ’de două ore se 
discută 
festării ' 
stț’i de 
polii alenlă
S-3
sens, 
vrsa — ------
să fie prezentă la primă intîlnire 
cu publicul (între ,6000 țl 8000) sub

:ncria noului -edificiu- sportiv bucu- 
reștear. Și chiar dșca de iu
bito rl ai sportului din Capitală ss 
ft ei*; ^4 «ă «taȘA 1» « Wojssm

CU OCHII MINȚII,

ră: sala de jocuri sportive. Aci, 
ne întâmpină o veche cunoștință: 
coritanul, materialul sintetic româ
nesc care pardosește și sala de a- 
tletism din același complex. Sala 
avînd o curbură, în lungime, pen
tru a putea, facilita și întrecerile 
de tenis, se află acum.la dispozi
ția handbaliștilor care nu se gîndese 
decît 1 
de la 
vorba 
piadă 
pentru 
plasat 
ăl. sportului bucureștean 
nat unor discipline care 
cut datoria cu abnegație 
întreceri internaționale, 
multe medalii și locuri
Mîine vor fi în sală, baschetbalist)i 
și voleibaliștii. Cînd aj la dispozi
ție un ,.covor" de 44/22 m. să te 
tot antrenezi,.. Hal ne aruncăm 
o privire și la hotelul spbrtivijor'. 
Ce noutăți pot fl aci ? Lucrări 
eonstrucțil pentru 100 locuri 
piua prin extinderea spațiului 
cazare.

la medaliile viitoarelor J.O. 
Montreal. Și dacă tot yeni 
de pregătirile pentru Olim- 
sâ intrăm și la noul bac 

1 caiac-canoe și canotaj, am- 
tot în acest vast perimetru 

și desti- 
și-au fă
ta marile 

aducînd 
fruntașe.

de 
în 
de

de mîine și o să trimitem urgent 
ți un fotoreporter la Reșița".

★
...Dar cu această invitație ce-i 

pe birou ? De la Buzău. „Fotbal 
Club Gloria Buzău vă invită să 
luațj parte la sărbătorirea dublu
lui eveniment local: promovarea 
echipei noastre în Divizia naționa
lă A și darea in funcțiune a sta
dionului din municipiul Buzău- în 
urma modernizării sale. Cu acest 
prilej va avea, loc meciul dintre 
noua promovată ți campioana Ro
mâniei pe anul în curs". Trebuie 
să ne facem timp și să mergem. La 
Buzău se anunță un nou centru 
incandescent, de tipul craiovean 
și vîlcean, pe harta fotbalistică a 
țarii.

după un lung periplu în. străină
tate. declară după primele antrena
mente pe arena Progresul, complet 
modernizată, că suprafața de joc 
ca șî întregul cadru din dr. Stai- 
covici este acum la nivelul presti
giului internațional al tenisului 
românesc. „La fel cum sper să fie 
— a adăugat zîmbind jucătorul nr. 
1 al lumii — ți noua sală de jo
curi din complexul sportiv Ciulești, 
care, după cum am auzit va găz
dui ’n special tenisul..."

...Vară, vară, dar boberîi — 'da 
atîtea ori laureați la mari compe
tiții internaționale — sînt Cu gîn- 
dul Ia iarnă, cînd lj s-a promis 
că din cooperarea C.N E.F.S. 
Ministerul Turismului, ee va 
pirtia betonată 
în ce an ?

de la Sinaia,
naște
Cind,

★
• Ce ați spun» de un raid al zia

rului dv. prin centrele unde se con
struiesc noi săli de sport ? 
întreabă inginerul Chirilă. 
bună, prilejul unor reportaje con
sistente în vechi citadele ale spor
tului. ca Brașovul, sau mal tinere, 
dar la fel de entuziaste, ca de 
pfldă Craiova, unde se înalță săli 
cu o capacitate de 2000 locuri. Pri
lej de a consemna pe baze de 
fapte concrete racordarea unor noi 
orașe — Tulcea, Vaslui, Tg. Jiu, 
reședințe ale unor județe ce-și în
firipă în anii noștri tradiția spor
tivă — la rețeaua începută cu mo
dernele arene acoperite din Cluj, 
Timișoara. Ploiești, Galați, Iași, Pi
tești. Și pentru că ne place să gtn- 
dim în perspectivă, ne și vedem mar
torii unor palpitante și spectacu
loase competiții naționale la care 
animatoarele principale să fie e- 
chipele locale, în fata unui public 
cunoscător, exigent și obiectiv.

★

..Din nou un meci hotărîtor 'de 
Cupa Davi® la București. Năstas* 
M al eih itaîatorji CFtiaUS tasi*

ne 
Idee

★
an ?“ vă veți 
cititori și vă cerem

între-„Gînd. în ce 
ha șl dv. stimați 
scuze că nu v-am precizat încă. 
Ne-am permis să anticipăm — și 
nu numai visarea la care ne pre
dispune apropierea revelionului e 
de vină« ci șl planurile concrete 
ale noilor construcții — pentru a- 
nul ce bats deja la ușă. Unele dintre 
lucrările amintite vor fi gata pînă 
la bilanțul lui 1974, altele, doar în
cepute, vor avea actul de naștere 

’datat 1975. Ce ‘ 
să le vedeți șl 
mal devreme...

DEVREME...MAI doream acum era 
dv. cu ochii - minții,

ijih etop de... 24 de or» — în a- 

ceastă tală din zona de sud a o- 
rașuluț —- tot s-ar naște discuții 
asupra.., priorității.

Să profităm de acest răgaz și să 
urcăm pe dealul Piscului, In „Par
cul Tineretului", acolo unde ți 
prin definiție îi stă bin® unei «te
menea mtndre săli, reprezentativă 
pentru noul peisaj urbanistic, 
modern, al primului oraș al țării. 
Spațioasă — 48/28 m — aerisită 
41 hwsixioari , asîgurmd . tonăiții 
exetl«hte eper^wtiorpe

Paul SLAVESCU...Alo, -.Sportul" ? Vă cheamă 
Reșița, aveți legătura cu cores
pondentul dv. I"

„Vă mulțumesc ! Alo, da, ascult, 
Interesant, interesant I Deci s-an 
terminat lucrările la cele trei săli 
de pregătire, pentru box, lupte și 
haltere. Cum ? Nu înțeleg, vorbiți 
vă rog mal tare I A. da, sprijinul 
organelor locale a contribuit la 
finalizare. Era și timpul, după doi 
ani... Dar totul e bine, cînd se 
sfîrșește cu bine... Mulțumesc mult. 
Vom cotweRUia premiera în aiarul

România ? Tre- 
repede, cititorii 
ziarul de mîine.

echipe, dar șj celor individuale și- 
deopotrivă, de vizibilitate spectato
rilor din tribune, sala constituie 
pivotul unui complex ce cuprinde 
vestiare, saună, bazin, alte insta
lații de refacere- sală de încălzire. 
Poposim puțin mai mult în locurile 
destinate preseț șj radtoteleviziunii. 
Ce să-i faci, deformație profesio
nală I... Iată și telexurile șî cabine
le telefonice. Să dăm un telefon, 
s-o fi terminat ședința ? Cine va 
deschide seria prestigioaselor în- 
tîlnlri găzduit» 3» cea mal mare

sală de sport dn 
buie s-aflâm mai 
așteaptă știrea în

mani- 
a noii 

destinație 
țl nu 

eon- 
ar

pe marginea 
de deschidere 

sport cu 
i di n Capitală 

ajunge la un. 
disciplină 

i în program,

putut
Fiecare i 
să figureze

★

•„■.Ge-ar fi, totuși, ce piuă atunci 
să ne repezim puțin la „bătrînul" 
Complex sportiv 23 August ?" — 
ne întrebă inginerul Octavian Chi
rilă, șeful serviciului avizare Și 
control construcții sporțjve din ca
drul C.NE.F.S. Repede mașina și 
lată-na martori la o nouâ premie-

Numărul următor al ziaru
lui „Sportul" va apărea joi 3 
ianuarie 1974, la orele obiș
nuite. Rugăm corespondenții 
noștri să ne transmită rela
tările lor telefonice, miercuri 
2 ianuarie, cu începere de la 
ora 10.
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Fără cuvinte
Desen de ANTON DRAGOȘ

LA START, 74!
în cursa de gigantice proporții, 
în
La . .
Ies spectatorii toți, de pe pămînt.

crosul cel mal vechi din cîte sini, 
care-odată-n an. în fața porții, <

în crosul cu o regulă nescrisă 
care STARTUL e Imaginat, 
pocnet de șampanie deschisă 
poate-uneori-cu un oftat,..)

crosul cu haremuri, nevăzute, 
schimbă concurenții între ei. 

Din grupa Iul „O MIE NOUA SUTE” 
Predă ștafeta „ȘAPTE ZECI Șl TREI",

E gata vremea lui ; șl-acum, firește 
start se pregătește alt erou : 
puști la care ochiul deslușește 
,,74“ pe tricou.

uit cît
Acum, cind 

tare-as

de viol e la-ncălzire, 
este gata de 

vrea ca, pînă 
contrgzică pe

concurs
la „SOSIRE", 
parcurs...

Aș vrea să relanseze in arene 
Acel cavalerism de spadasin 
Și-aș vrea ca toți sportivii-n damigene, 
Șă țină lapte dulce-n loc de vin...Să

Fix 
Aș 
Si
Aș

A?

șaptezeci și patru de medalii 
vrea să îmi aducă Anul Nou 
autorii unor „marginalii" 
vrea să aibă miere în stilou.

vrea ca un al doilea Demostene, 
Să-l laud în discursuri, pe temei 
Că EL în cupele europene, 
O să ne treacă și de turul trei...

Deci, cum spunea cîndva și
Mu-I cer nimic din ce nu-mi
Doar mici promisiuni (bine-nțeies, cu
Angajament că le va onora)

Minulescu; 
poate da.

Iar dacă uneori, precum la
Mă va-nșela (se-ntîmplă, vrei 
îl voi Ierta pe ȘAPTEZECI
Cum azi îl iert pe' ȘAPTEZECI Șl TREI.

teatru, 
nu vrei) 
Șl PATRU

RĂVAȘE • RĂVAȘE • RĂVAȘE
Suporterilor Universității Craiova, 
care fa anul 1973 s-a clasat pe lo
cul II

îșl fac, ffiodești, oltenii planul 
(De fapt, așa-s din fire el) : 
„Măcar atlt s-avem la anul: 
Un loc mal sus ca-n 73

Fotbalistului Smarandache de la 
Steaua

Adversarul bate șaua, 
Cînd controlul ți-1 cam pierzi. 
La meci, eică-n loc de Steaua, 
vede-n fată stele verzi.

Sprinterilor noștri
Le fac alergătorilor urare,
Dar le arunc șl-o mică pioneză : 
s-alerge fără grijă, cit mal tare.
Că-n sprint nu-i... limitare de viteza

Aruncătorilor noștri
Să vă fac urare-ncerc : 
An nou bun, forțe sporite.
Fără depășiri de oerc, 
Cu recorduri depășite !

Lui ilie Năstase
Cînd e vorba de Năstase, 
Adversarii fac grimase, 
Asta pe motiv că el. 
Nu e manierat de fel 
Și că, fără doar și poate, 
pe-unde-i prinde, rău îi... bate 1

Frații Cuțov sint campioni 
publicații de box pe 1973 
diferă ca figură

v. ca vlrstă, de asemeni, 
însă, luați după centură.
Poți jura că sint frați gemeni.

Unor rugbyști care nu se Întrebu
ințează in fața adversarilor mal 
tari ca ei

Publicul, adeseori, 
V-a strigat, oftlnd greoi : 
— Dacă sinteți spectatori, 
Treceți colea, lingă noi l

Unui șahist mtncăcios
S-a remarcat și-n noul an. 
l-a zece „mese"... simultan

Caiaciștilor și canolștilor noștri
Ca să ajungeți tn frunte, 
V-ați făcut... luntre și punte 1

re-

Unul fotbalist care tn 1973 a pri
mit multe cartonașe

Dorind, cumva, să se răzbune, 
De Anul Nou a luat măsuri
Și a mîncat — o lume spune — 
Cartoane-ntregl... de prăjituri !

Iile Năstase a cu
cerit pentru a treia 
oară, consecutiv, 
„Turneul campioni
lor".

Toți susțin cu 
frenezie,

Și părerile sint 
drepte,

Că racheta lui Ilie 
E-o rachetă cu trei 

trepte 1

Unui arbitru de fotbal
Cu curaj dă — nici nu-i pasă — 
Penalty celor... de-acasă

Redacțiile sportive din M țări, 
l-au ales pe celebrul automobilist 
Jackie Stewart drept cel mal 
bun sportiv al anului.

Pentru ca să fie
Cel dinții clasat.
Numai Jackie știe
Cît a. . . alergat !

Desen șl catren de AL. CLENCIU

Pentru golgeterul turului 
ziel A la fotbal
„tunar" au scos ăst an, 

Cralovenll în prim plan.
F.-un solid atlet oltean 
Și brunet, deșl-i... Bălan

Cui Ion Ganea, cel mai bun 
tn apă

Anul care s-a-nehelat 
Prin victorii te-a purtat

avtnt șl dintr-un foc 
sărit pe. .. primul lo-c !
Popicarei Vasiliea Pințea,

asociații sportive
cam uitat de handbalist!! sal

Atit e de spus, 
Fără-ntirzlere : 
Vrem handbal redus, 
Dar nu la tăcere.

Boxerului Traian Cechia care
și-a păstrat anul acesta contura 
de campion

La srtrșit, ședeai mata 
Cu privirea în podea.
Dar motivul l-am știut : 
Căutai.. titlul pierdut.

Cicliștii noștri fruntași n-au reu
șit rezultate bune peste hotare 

Excursii ta străinătate 
Fac oamenii prin O.N.T. 
Cicliștii însă, din păcate. 
Le fac mai mult prin F.R.c.

Apropo de locul ocupat de F. 
Petrolul în clasament

Fotbaliștii amintiți
De prin coadă ne dau vești. 
Cititori care nu știți 
Cind. o-ntorc ca la Ploiești ?

Șahlstului Florin Gheorghiu, aflat 
ta clasamentul Federației in urma 
Alexandrei Nicolau

Pot de la tine mulți să-nvețe 
Ce e aceea politețe.
în clasament, al vrut fierbinte.
S-o lași pe dinsa înainte.

Hie Năstase, cîștigătorul premiului 
F.I.L.T.

Vezi, la anu’, ta premieră, 
gustăm din... salatieră 1
Lui Nicu Gingă, campion mondial 
la lupte
Revelion, măcar,
te lupți cu... un pahar 1
Scrimerului Mlhal Țiu, clasat 
locul 4 la C.M.

Tot ca „mușchetarii" trei,
Ești al. .. patrulea din ei I

Inotătoarea Anca Groza, multiplă 
campioană balcanică

Cu victorii, la mulți ani, 
Șl nu numai In Balcani !

Argentinei Menis :
Comesenii au un risc : 
Să iei toate drept un disc !

. _ ___ . _ ... , care a
cucerit la C.E. de juniori trei me
dalii de aur
glndește un novice 

Cîntărind suecesul el 
— Păi, o mie de popice 
Si medalii numai trei !

Unor spectatori nediscipilnați
Dumnealor, cel din tribune, 
De Insulte, nu se lasă, 
Ce de ani mai au, pe lume 
Șl ce ani puțini... de-aeasă l

Unul sportiv
El, supărat, firește, după 
Ce 11 Întrece adversarul, 
Luîndu-șl adio de la Cupă 
se consolează cu paharul.

Câci dacă bucurii și zile bune
Pe drum mi le va da în amalgam.
La vreun „necaz” de gen sportiv, voi spune :
— EhI Altă supărare să nu am...

A. PĂUN, SLOBOZIA. „Tan 
demul" Dumitrlu II — I. Iones- 
cu, de la Rapid, n-a participai 
la nici o cursă ciclistă. Ați pier
dut pariul.

N. DUMERITU, BUZĂU. 1. Mă 
întrebați dacă jucătorii suspen
dați au drept de joc la „Prono
sport". Sigur că au, numai no- 
roe să aibă I 2. Aron Pumnul nu 
a fost campion de box la cate
goria pană. Nici măcar n-a fost 
boxer. 3. Medicul echipei Progre
sul București, nu este dr, Stai- 
eovici.

F. CURIOSU, BUCUREȘTI 
1. Cuplul Adam-Eva nu a jucat la 
„U" Cluj. 2. în gimnastică nu 
există un aparat s,meridiane". 
Probabil, le-ați confundat cu... 
paralele.

M. DRAGU, PLOIEȘTI. Stan 
Smith nu este prima „rachetă 
din programul spațial „Apollo 
Asta e cu totul altceva.

MARIANA, BRĂILA, Ați fost 
informată greșit. La yachting nu 
există și clasa „Pesimist", 
timist"- da-

VIOREL TECUCEANU. Care 
este discul preferat al Argentinei 
Menis ? Bineînțeles, „Departe !“.

VASILE L. BABADAG. Doriți 
să vă spun care este în momen
tul de față, cel mai mare fotba
list al nostru. Iertați-mă dar 
n-am vreme să măsor înălțimea 
fiecăruia, pentru a vă comunica 
rezultatul.

TEODOR V. ZALĂU. Intr-a
devăr la partidele oficiale de 
șah pe fiecare masă există cite 
un ceas de control. Propunerea 
dv, dată fiind criza de timpjn 
care întră unii șahiști- de a în
locui ceasul de control cu calen
dare. ni se pare interesantă. O 
vom transmite Federației inter
naționale de

AMATOR 
NICEA. La 
sportive, Ca 
balul și hocheiul pe gheață- meciul 
este condus de cîte doi arbitri 
Ei își împarț terenul și eventu
alele apostrofări ale publicului.

OBSERVATOR, PITEȘTI, Ne 
întrebați de ce la faza din mln. 
18, arbitrul a fluierat? Socotesc 
că a procedat just. Doar nu ați 
fi vrut să cînte !

UN VECHI SPECTATOR. 
GIURGIU. Aveți dreptate. Nu
mărătoarea, la box, este un fel 
de deșteptător. Și o precizare : 
cine nu se trezește pînă la zece, 
poate dormi liniștit mai departe

AUREL PROTOPOPESCU, 
IAȘI. Pluralul de la -,bob" nu e 
„boabe", dacă este vorba 
sport, ci „boburi''.

G. ECONOMU, BRAȘOV, 
din motive de economie 
trecut de ia handbalul în 11. la 
handbalul în 7.

de speranțe 
Instinctiv,

el și-o mie 
mine.-aproape 
ele, cîteva restanțe, 

specific „oarecum” sportiv.

înRenasc
Iar printre
Au un

Virginia Ioan, campioană mondia
lă universitară Ia săritura tn înăl
țime

Te văd, Virginia loan, 
Că sări și peste, . . Noul An

Nu-i cer să-mi menajeze tensiunea 
(In sport, emoția-i refren etern)
Dar nici să-mi facă zi de doliu, lunea, 
Cînd în ajun avurăm meci „extern"

Dar vezi câ vorba asta e formalâ, 
Deci și în sport succese fă-mi cadou 
Câ nu-i frumos sâ vii cu mîna goală, 
Exact acum, cînd este Anul Nou...

Nicu Glngă — campion mondial de lupte la categoria muscă

Moș Gerilă :
— Ia-o Nlcule, că tu te lupți și iarna cu „muștele" !

Desen de AL. CLENCIU

— Vă rog... Știți eu... Foarte rar mănînc pește...
— tnțeleg ! Și dumneavoastră, ca și bărbatu-miu... pescar !

Desen de N. CLAUDIU

MICA PUBLICITATE

c.

Fred FIREA

DICȚIONAR.>
Activitate sportivă = 

Travaliu și divertisment

Oficiali — Personal 
Indirect... sportiv

Sprinter »= Unul ca- 
re-șl bate cuie în talpă

Rugby = Mama fot
bal, tata handbal

Yachting — Grație de 
lebădă pînă-n. .. pin- 
zele albe

Luft =» Alături de 
intenție

Mina -■ Piciorul. . . 
handbalistului

.. - Musca ■=>.- ■; Insectă, ... 
polisportivă : veți bpx. 
lupte, tir

Ofsaid — Penalizare 
pentru înaintașii prea... 
grăbiți

Steagul roșu Brașov

Agentul de circulație 
rile

POLISPORTIV
Uzină tn prima. .. di
vizie

Stroc •« Fuleul. .. ca
notorilor

Talanga •= Suporter... 
rapidist

Taler =
zburătoare

Farfurie...

WM = Litere din is
toria. .. fotbalului

Bara ■= Norocul por
tarilor, ghinionul ata- 
canțllor

Contestație = Recurs... 
sportiv

Arbitru ■= Ins
două fețe : pentru unii 
mumă, pentru alții ciu
mă.

cu

Antrenamente = 
dltații" sportive

Cartonaș galben 
Mustrare colorată

stop u- I.C.A.B.-ul
Minerul =

Abonatul telefonic — cuplajul
Constructorul 
rarea beton.
Cel care fuge 
pasele
Intrigantul

zidul și apă-

de răspundere

lovitura indirectă

Pregătiri
Desen de GH. BADEA

SPORTIVA

Decatlon »» „Magazin' 
atletic

Nocturnă •* Meci în 
schimbul trei

Parașutism «■ Sport 
sub umbrelă

Prosop =• Steagul alb 
al boxerilor

Record — Performan
ța performanțelor

Regina => Libero șa
hist

Șvaițer — Golgeterul 
brînzeturllor

Taim-aut
baschetbalistă

învoire

Tură w Extremă 
histă

Vulpe Vlnatul 
dîofotflgtUMI

Umăr 
hențulul

Să

De 
Să

șa-

ra-

îneeputul

măturătorii
șutul

VTNZĂRI 
RĂRI

cumpă-

— Vînd urgent apă
rare ,.șvaițer". Adre- 
sați-vă la ziar sub 
„C.F.R. Cluj".

— Cumpăr covor de 
gwon verde. Admi
nistrația stadionului 
Petroșani.-

cartonașelor galbene. 
Federația Română de 
fotbal

— Echipa 
București
sudor calificat, 
tru sudarea...

PIERDERI

OFERTE DE SERVICIU

— Angajă.v conta
bil cu experiență pen- 

evidonta

Muzicantul 
și fluierul
N'ehotărîtul

= Tudorică, talanga 
arbitrului.
= mijlocul terenului

CURIOZITĂȚI
La un șahist acasă

Oare, care e pricina
Că nu-mi arde azi lumina ? 
Și avu marea surpriză
Cind găsi un cal in... priză 1

Un handbalist
Tn noaptea de Anul
N-a dansat nici un 
Motivind „e greu să 
Teama de a face... pași 1“

Nou. 
tangou 
lași

Un luptător
Oaspeții el îi primește 
Folosind același mod 
Ca la meciuri. Deci, firește. 
El i-a dus pe toți in,., pod !

Un portar
Cind se duse la iubită, 
Găsi poarta zăvorită.
Și-un gind nou, porni să-l pască : 
Cum pe-a lui s-o zăvorească I

Rapid 
angajează 

pen- 
echipei.

două
la

— Pierdut 
puncte prețioase 
data de 2 decembrie 
pe stadionul din Cluj. 
Le declar nule. Echi- 
rm C F R

— Pierdut 
„stele", la 
Trivale, în 
25.11.1973. 
este rugat 
înapoieze de

Ofer recompensă 
Adresa : 
arbitru

tă.
un penalty.
M
București.

Bica

cîteva 
Pitești — 
ziua de 
Găsitorul 
să mi le 

urgen-

DIVERSE ANUNȚURI

— Pentru a evita 
pierderea anului, caut 
urgent meditator

Primului parașutist al țării, 
leșteanului Ion Bucurescu

E unic în felul lut,
M-am gîndiț adeseori,
Nu se supără cind spui 
că-i mereu cu capu-n nori

De la „loli" la Iile...
Ieri, jolanda în agendă
Scria pagini de legendă ;
Azi. Ilie cu racheta
Urcă șl mai sus... ștacheta

un mare trăgător. Nu rateaza un 
nici o farfurie !..

Desen de FRED GHENADESCU

PICATURI
• Antrenorul l-a schimbat pentru joc periculos : marcase două goluri 

ta propria poartă
4) Falr-play. După ce a primit mingea de la un adversar, politico^ l*a 

lnapoiat-o.
• Deși a jucat 90 de minute, fusese un simplu spectator.
• După ce a marcat un gol, a părăsit terenul de Joc pe targă ; nouă 

coechipieri se năpustiseră asupra lui ca să-l felicite.
< Se afla în propriul teren șl totuși era afară din Joc.
O Un vîrf de atac percutant este „omul care aduce ploaia" : ploaia... 

de goluri.

OBSESIA TENISULUI ■ ■■

șah.
DE SPORT, ZIM- 
anumite discipline 
de exemplu hand-

Schiță umoristică 
ci.ț George Mihalache

fotbal Sportul stu
dențesc — București.

— Studenți dăm me
ditație la fotbal. Ne 
deplasăm și la Ba
cău. Ploiești, Bucu
rești, Cluj Doritorii se 
vor adresa la Craio
va — Universitate.

— Doamna U, T. — 
dezminte

cale zvonul
că este 

bătrînă".

Am înfruntat de-a lungul anilor 
cu un calm olimpian toate ura
ganele declanșate in familia mea 
de evenimentele sportive cruciale. 
Mai port Încă vie in amintire lun
ga vară fierbinte a „epopeii me
xicane 1970“ cind in casa mea nu 
se discuta decit despre Dobrin, 
Răducanu, Dumitrache și Angelo 
Niculescu. Am depășit apoi cu 
bine taifunul care a bintuit cu 
ocazia Jocurilor Olimpice de la 
Miinchen. Am scăpat cu fața cu1 
rată și din cutremurele declan
șate de meciurile secolului „Clay 
— Frasier" și „Foreman—Frasier", 
cînd soția mea se transformase 
intr-un formidabil computer, ca
pabil să furnizeze toate datele 
posibile asupra protagoniștilor șl 
descendențllor 
Ia urmă și 
Leipzig" cind 
să . se azvirle 
stăm la parter, la „indirecta1 
dată de arbitrul Scheurer, iar mă
tușa a aruncat la gunoi, ostenta- 

din casă !
ultima 

ceva mai

lor. Am trecut pînă 
peste „șocul de la 
bunicul a fost gata 
pe fereastră, deși 

i“ acor-

Arad, 
această 
calomnios 
„doamnă
Este „doamnă", 
nu și „bătrînă

pe

tiv. toate „foarfecele*
Speram, cel puțin, că 

parte a anului va fi 
liniștită, dar visele mele s-au nă
ruit ca un castel clădit pe nisipuri 
mișcătoare. Bătuse acum, in casa 
noastră, „ora tenisului" și acest 
irezistibil Ilie Năstase a acaparat 
din nou întreaga 
numeroasei noastre

...Acum bunicul 
oabil ne-orere

preocupare a 
familii...
meu este ca- 
cen-suri întregi

despre „driwe" și „passing-shot", 
iar bunica discută despre „breack“- 
uri , „retururi" și „smach“-uri. 
cu aceeași dezinvoltură cu care 
divaga pînă mai ieri în piață 
despre țelină și păstîrnac !

De luni și luni de zile, din zori 
pînă-n noapte casa mea a devenit 
scena unui simpozion despre New
combe, Kodes, Orantes, Smith și 
Năstase. Adăugați la toate acestea 
discuțiile de la birou, din trolei- 
bus, de Ia baie și de la frizer 
și veți înțelege de ce cîteodată 
simt cum pămîntul se învîrtește 
cu mine și niște ciocănașe încep 
să-mi bată în tîmple. Caut une
ori să mă rup din acest păienje
niș al .tenisului, dar îmi este im
posibil. Obsesia lui mă urmăreș
te pretutindeni. Abia ies de la 
birou, unde pauza de masă și alte 
colocvii fără pauze sint consacrate 
tenisului, abia respir aer curat și 
deodată mă întîlnesc cu amicul 
meu Cerchez. Zic : bine că am 
scăpat. Cerchez nu e un pasionat 
al sportului ! Dar imediat el mă 
invita să-i admir „reverul", croit 
de un specialist de la Arta Mo
dei, 
mai 
său 
fost 
cum

Simt un nod în gît și-l ascult 
departe. îmi spune că șeful 
a încurcat niște treburi, c-a 
prins în „contre-pied" și a- 
e în „out", sau „pe tușă". 

Apoi, îmi comunică volubil că-și 
așteaptă soția să iasă de la „ser
viri “ I Dar solia- întîrzie. Proba-

bil umblă pe Lipscani, după 
„ghem" de lină I Cînd simt 
neriile cum îmi sună în creier, 
invită la un coniac. Chelnerul .... 
chestionează reverențios : „simplu1 
sau „dublu" ? Văd dublu în fața 
ochilor și comand un „triple-sec". 
Dar eî revine : în păhărel sau în 
„cupă" ? Atunci văd Cupa Davis 

,în fața ochilor și am un nou șoc.
Amicul Cerchez strigă după el : 
vino repede. Iar chelnerul răs
punde cu aceeași naivitate : „aveți 
răbdare, doar nu zbor", nu sint 
„rachetă". Apoi adaugă, insidios ; 
vreți și o gustare ? Știți, bucăta
rul nostru e un „as" ! Amicul 
propune atunci un „fileu" ca și 
cum altceva n-ar mai exista pe 
lume : o friptură sau o salată, de 
pildă, adică nu, că salata trebuie 
adusă în „salatieră".

...O iau la goană de la masă 
lăsîndu-1 pe amic perplex, proba
bil. Ajung acasă, deschid ușa bi
nișor și deodată, din sufragerie 
răbufnește vocea bunicului :

— Să nu mai aud în viața mea 
de acest Năstase I

un 
so- 
mă 
mă

1“

Tresar încremenit de surpriză, 
dar peste o secundă aceeași vdee 
continuă, mal vehementă :
, —...Auzi dumneata, să rateze 

în fa.țade la trei metri, singur 
porții lui Răducanu.

închid ochii resemnat și 
vis aud vocea mătușii :

— N-are ambiție maică, 
se compară cu Iliuță al 
minca-l-ar mama ? Amintiți-vă 
cum a depășit „complexul Okker" 
și cum l-a pulverizat pe Smith la 
Coubertin

...îmi caut ceva de lucru prir. 
grădină așteptînd să se potolească 
apele tenisului. După un ..time
out" de vreo oră și ceva 
casă tiptil, îmbărbătat de 
țe. Toți slnt la odihnă, 
probabil siesta. Soția mă 
nă veselă : j

—• Sper, dragul meu, 
uitat promisiunea ! Azi

<?a prin

Păi ce 
nostru.

intru în 
sneran- 
își fa* 

intimpi-
că n-ai 
mergem 

în oraș ca să-mi cumperi cadou' 
promis : „setul" acela din vitrină 
de la Romarta ! ! !

Pagină realizată de Jack BERARIU cu concursul umoriștilor:
Barbu ALEXANDRU, Mircea ARISTIDE, T. FIL1PIDESCU, Aurel 
GHENDER, Titi GHEORGHIU-VASLUI. Anton GUZU, AL LÂ- 
PUȘNEANU, Dumitru MAZILU, Dumitru NEGREA, Nelu QUINTUS, 
V. D. POPA, C. POPESCU-BERCA, Mircea POPESCU, Dan PRE- 
CUP, Gheorghe STERIADE.



BILANȚ Șl PERSPECTIVE

IN RELAȚIILE

SPORTIVE INTERNATIONALE

ANCHETA INTERNAȚIONALA A ZIARULUI Sportul

LAUREAȚII ANULUI SPORTIV 1973
Șl CAMPIONII MONDIALI PE 1974

AM ÎNTREBAT:
1. Care este sportivul român a cărui perfor

manță v-a impresionat cel mai mult. In 1973 ? 

Dar favoritul dv. pe plan mondial ?

2. Care credeți că a fost cea mai mare 

surpriză sportivă a anului ?

3. Exemplul de fair-play care vi s=a părut

Acțlonind în spiritul politicii externe a partidului șj statului nostru, 
organizațiile sportive din România au dezvoltat, în continuare și in acest 
an, colaborarea frățească cu organizațiile din țările socialiste, cooperarea 
și solidaritatea cu țările în curs de dezvoltare, relațiile bilaterale și mul
tilaterale cu organizațiile din numeroase țări, indiferent de orinduirea lor 
socială, contribuind astfel la adîncirea procesului de înțelegere între po
poare. In anul 1973 sportivii români au participat la aproximativ ! 600 de 
competiții bilaterale și internaționale, amicale și oficiale, întîlnindu-se cu 
sportivi din toate continentele. La cele 16 campionate mondiale și 37 
campionate europene la care au participat în cursul anului 1973, sportivii 
români au obținut succese importante, dovedind că performanțele și mă
iestria lor sînt în creștere. Ei au cucerit 7 titluri de campioni mondiali 
și 15 de campioni europeni. La Jocurile mondiale universitare de la Mos
cova, delegația sportivilor români a ocupat locul III pe națiuni, cu toate 
că sportivii noștri nu au participat la toate probele cuprinse în progra
mul întrecerilor.

Colaborarea C.N.E.F.S. cu organizațiile sportive din țările socialiste 
s-a dezvoltat cu succes și s-a diversificat. Planurile anuale de schimburi 
încheiate de C.N.E.F.S. cu organizațiile sportive din țările socialiste, care 
au cuprins circa 80 la sută din totalul competițiilor internaționale ale 
sportivilor români, precum și numeroase schimburi de experiență între 
antrenori, cercetători științifici, medici sportivi, specialiști în diferite do
menii ale educației fizice și sportului s-au realizat în bune condițiuni, con
tribuind Ia creșterea măiestriei sportivilor, la realizarea <nui rodnic 
schimb de experiență, la mai buna cunoaștere. reciprocă, la consolidarea 
relațiilor de prietenie.

în scopul extinderii într-ajutorârîi reciproce avantajoase în dome
niul educației fizice și sportului, în cursul acestui an C.N.E.F.S. a semnat 

înțelegeri de colaborare pe 
termen lung cu organizațiile 
sportive similare din R. P. 
Bulgaria, R. S, Cehoslovacă, 
R. D. Germană. R. P. Polonă, 
R. P. Ungară și U.R.S.S.

în luna iunie, o delegație 
a conducerii C.N.E.F.S. a e- 
fectuat o vizită în R. P. Chi
neză, la invitația Comisiei 
pentru Cultură Fizică și Sport 
din această țară. Cu acest 
prilej s-a făcut un rodnic 
schimb de experiență șî s-au 
stabilit' de comun acord mă
suri în vederea dezvoltării șl 
adîncirii relațiilor de colabo
rare și intr-ajutorare.

In anul ce s-a scurs, mișcarea sportivă românească și-a lărgit rela
țiile cu numeroase organizații din țări în curs de dezvoltare cum sînt: 
Volta Superioară, Zair, Togo, Ghana, Maroc, Algeria, cărora le-a acordat 
sprijin în dezvoltarea educației fizice și sportului prin formarea de cadre 
și prin trimiterea unor antrenori români.

Și în acest an, reprezentanții organizațiilor sportive române au 
desfășurat o rodnică activitate în cadrul organizațiilor sportive internațio
nale, acționînd cu consecvență pentru înfăptuirea principiilor olimpice 
care servesc păcii, înțelegerii între popoare și prieteniei între sportivi, 
pentru respectarea regulilor și statutelor organizațiilor sportive interna
ționale, pentru deplina egalitate în drepturi a tuturor organizațiilor na
ționale. împotriva oricăror forme de discriminare.

Evenimentul sportiv internațional cel mai important al anului l-a 
constituit, fără îndoială, cel de-al X-lea Congres Olimpic. Toți factorii 
mișcării olimpice internaționale și-au exprimat satisfacția de a se fi în- 
tîlnit la Varna, pentru a dezbate problemele cele mai arzătoare ale olim- 
pismului; Membrii Comitetului Internațional Olimpic, reprezentanții fe
derațiilor internaționale și ai comitetelor naționale olimpice, animați de 
dorințe pozitive, au discutat perspectivele mișcării olimpice. Ne bucurăm 
sincer că aceste perspective sînt optimiste. Delegația Comitetului Olimpic 
Român a prezentat în intervențiile sale propuneri constructive în legătură 
cu toate problemele discutate Ia Congres.

Un alt eveniment important al anului a fost prima Conferință spor
tivă europeană de la Viena, din luna mai, care a constituit un prim pas 
util in direcția grupării Organizațiilor sportive naționale europene, a in
ventarierii problemelor care prezintă interes pentru ele, a evaluării posi
bilităților de a le rezolva, precum șt 0 contribuție specifică a mișcării 
sportive la înfăptuirea securității și cooperării în Europa.

în legătură cu activitatea pe plan european, menționăm de ase
menea intensificarea activității Comitetelor Naționale Olimpice Europene. 
La reuniunea' din acest an. de, la. Monte Carlo, S-a constituit un grup de 
lucru a) Comitetelor Naționale Olimpice Europene, în care este reprezen
tat și Comitetul Olimpic Român.

Reprezentații C.N.E.F.S. șl ai federațiilor pe ramuri, au adus o con
tribuție-' importantă la buna desfășurare a congreselor federațiilor și orga
nizațiilor sportive internaționale. Astfel, reprezentantele C.N.E.FJS. au 
avut un rol activ în reușita Congresului mondial al sportului pentru fe
mei și tinere fete ce s-a desfășurat în luna august Ia Teheran. Re- 
cunoscind capacitatea organizatorică a Federației române de hochei pe 
gheață. Congresul Ligii_ internaționale de hochei, din acest an, a încre
dințat federației noastre cinstea de a organiza anul viitor campionatul 
european de hochei pentru juniori (grupa B).

In această perioadă, în care bilanțul și perspectiva se împletesc, 
cluburile și federațiile sportive își definitivează calendarul internațional 
pentru anul viitor. Sportivii români vor participa în 1974, ca și în cei
lalți ani. la numeroase întreceri prietenești cu sportivii din toate cele
lalte țări socialiste, precum și din multe alte țări. In cadrul celor 23 
campionate mondiale la care vor lua parte, ei se vor întilni cu sportivi 
din toate continentele. Sportivii români vor fi prezenți la 26 campionate 
europene pentru seniori și juniori. In mod practic, ei vor lua parte la 
toate campionatele continentului nostru, organizate de forurile internațio
nale ia care sînt afiliate federațiile din România. In anul 1974 colaborarea 
între organizațiile sportive din țările balcanice va continua să se dez
volte. Numărul campionatelor balcanice va crește, de la 27 în 1973. la 
29 in 1974. în general, sportivii români vor lua parte la aproximativ 300 
de mari competiții internaționale peste hotare. în anul 1974, echipele 
noastre reprezentative vor susține circa 190 de întreceri interțări. Echipele 
cluburilor și asociațiilor sportive clasate pe locuri fruntașe în campiona
tele naționale vor susține anul viitor, în țară șî în străinătate, mai ales 
in țările vecine, circa 800 de întreceri cu echipe similare.

Prin volumul schimburilor pe care le realizează, mișcarea sportivă 
'a fi și în anul care vine un factor activ de cunoaștere și apropiere intre 
tineretul român și tineretul din celelalte țări, înscriindu-se astfel in con
textul general al politicii externe active, principiale și pașnice a partidu
lui și statului nostru.

• Sportivii români la 23 de
pionate mondiale și 26 de
pionate- europene, în
• Eehipele reprezentative

cam*
cam-
1974

in
190 de întreceri interțări

văzuți de presa străină de specialitate
• Performanțele sportivilor romani primest unanime aprecieri • Jlie Nistast, Simion Cuțov, Virginia loan — cei mai populari
• Marea surpriză; Polonia elimină Anglia! • Un om a intrat In foc pentru a-și salva adversarul sublim exemplu

cel mai frumos ?

4. Indicați favoritele dv. la următoarele

campionate mondiale de anul viitor: baschet

(masculin); fotbal; handbal (masculin);

de „fair-play" • Handbaliștii români favoriți ai viitoarelor C. M.
hochei; volei (masculin).

AU RĂSPUNS:
..PRZEGLAD SPORTOWY’ — 

VARȘOVIA
Nâstase (România.) — pentru 
repurtate în marile competiții

1.
succesele 
de tenis.

3. Eliminarea reprezentativei Angliei 
din turneul final al campionatului mon
dial de fotbal de către echipa Poloniei, 
în meciul de pe „Wembley".

3. Echipa de ciclism a Angliei... care In 
proba de urmărire, la campionatele mon
diale de la San Sebastian, a . ciștigat 
cur&a. dar a cedat , medaliile de aur for
mației ves-t-germane, virtual cîștigătoare, 
dar victimă a unei busculade.

4. Baschet ; S.U.A. ; fotbal : R.F. Ger
mania ; handbal : Româniaj hochei: 
U.R.S.S,; volei: U.R.S S.

IHe

„SPORT* — BELGRAD
1. IUe Nâstase — pentru câștigarea ma

relui Premiu F.I.U.T., a doua oară con
secutiv.

Campionul campionilor tenisului

Kornell» Uniri (R.B Germană), în 
vîrstă de 13 ani — 4 medalii de aur la 
campionatele mondiale de înot.

2. Eliminarea echipei Angliei da tur
neul -final ai C.M '

3. Automobilistul
care în cursa de 
cercat sâ salveze . . -
Williamson, a cărui mașină luase foc.

4. Baschet: U.R.S.S.: fotbal: Italia, 
handbal: Iugoslavia: hochei: Cehoslova
cia; volei: R.D. Germana.

de fotbal.
englez David Purley 
la Zandvoort, a în

viata pilotului Roger

„S7ADIO" — BOLOGNA
L Boxerii Constantin Gruiescu și Simi

on Cuțov. campion: europeni.
Gustavo Tboeni (Italia), cîștigător pen

tru a treia oară consecutiv a „Cupei 
mondiale" la schi.

2. înotătorul Stephen Holland (Austra
lia), care — la 15 ani — a pulverizat re
cordul mondigl pe 1 300 m

3. David Purley.
4. Baschet : S.U.A : fotbal: R-F. Ger

mania: handbal: R.D- Germană; volei: 
R.D. Germană.

„S0VIET5KI SPORT" - MOSCOVA
1, Virginia Ioan, campioană r Univer

siadei ’73.
Dwight Stones — recordman mondial 

la săritura tn înălțime (2,30 m).
2; Eliminarea Angliei din turneul final 

al C.M. fqpal.
3. Reprezentativa de baschet a Brazi

liei, care în meciul cu Porto Rico, la 
Universiada de la Moscova, a scos un 
jucător de pe teren, cînd adversarii au 
rămas tn patru (după eliminarea unui 
portorican pentru 5 faulturi), gest re
petat cind aceștia au rămas în trei !

ION PĂUN
șeful Secției relații internaționale

a C.N.E.F.S.
u, xU vG sG Jz slz sG sGAț*. AjA AfA.

SARBATOAREA NAȚIONALA A REPUBLICII CUBA

SPORTUL IA AViNT
ÎN „INSULA LIBERTĂȚII

Cuba — prima țari socialistă 
din America Centrală — impre
sionează nu numai prin frumuse
țea naturii („un verdadero parai- 
so“ — un veritabil paradis, 
s-au 
atițîa 
toate prin căldura oamenilor, 
unor 
optimiști, a unui popor 
care și-a realizat, în anii libertății, 
prin munca lui, proiecte dintre 
cele mai îndrăznețe.

De la capitolul „proiecte împli
nite", sportul nu face excepție. 
Cuba, țara cu cele mai frumoase 
plaje din lume, care nu a avut, 
pînă în '“1959, decît 2 la sută din 
populație știutoare să înoate, nu
mără astăzi citeva sute de mii 
de înotători licențiați. Ani văzut 
la Varadero ' " . “ '
înot, conduse de elevi din clasele 
mari, de către învățători ; la El 
Megano și Ista de Pinos, con
cursuri de masă, cu participarea 
întregului tineret din zonă. Cuba 
tinde să devină o forță în acest 
snort olimpic, așa cum » și în
ceput să fie cunoscută tn bo.. 
atletism ți baschet.

Sportul cubanez își modifică ne
contenit proporțiile și substanța 
datorită, în primul rînd, concep
ției care există aici despre exer
cițiul fizic, astăzi un bun al tu
turor, începînd cu preșcolarii 
Cîndva — curind după eliberare — 
exista o zi pe săptămînă în care

cum 
exprimat cu sinceritate

vizitatori”), ci înainte de
" . A

omeni liberi, viguroși și
tenace

adevărate școli de

4. Baschet : U.R.S 8.; volei: BJl.SJ ; 
fotbal: R.F- Germania; handbal; Iugo
slavia; hochei: U.R.S S.

AGENȚIA A.D.N, BERLIN
1. Virginia loan.
Kornelia Ender.

2. Victoria Polonie! asupra Angliei ta 
preliminariile C.M., prectun șl calificarea 
Poloniei în turneul final a’ C.M. da 
fotbal.

2. Nu cunoaștem un exemplu demn de 
menționat.

4. Baschet; U.R.S.S,I fotbal: Scoția; 
haddbal: România; hochei: U.R.S.S.;
volei: Japonia.

AGENȚIA B.T.A. — SOFIA
1. file Nâstase.
2. Eliminarea Angllal «1 a Ungariei din 

C.M. de fotbal.
3. Echipa de baschet a Braziliei.
4. Baschet : Iugoslavia ; fotbal : R. F. 

Germania: handbal: România; hochei: 
U.R.S.S.; volei Japonia.

AGENȚIA SPORT INFORMATION
ZURICH

1. Die Nâstase.,
2. Eliminarea echipei Angliei din C.M. 

de fotbal.
3. Roger Taylor (Anglia), care In sfer

turile de finală de la Wimbledon, recu
noaște ca „aut" un servidu-as, la 
bol împotriva suedezului Bjbrn ____
deși arbitrul era gata să-1 acorde punc
tul (și meciul).

4. Baschet: U.R.S.S,; fotbal- R.F. Ger
mania; handbal: R.D. Germană; hochei: 
U.R.S.S.; volei: RD. Germană

mecî- 
Borg;

AGENȚIA M.T.I.
Station Cuțov.

Kornelia Ender.
2. Victoria echipei Sunderland în finala 

„Cupei Angliei- la fotbal și clștigarea 
campionatului european, de baschet 
către reprezentativa iugoslaviei.

4. Baschet : Iugoslavia; fotbal: 
Germania, handbal: K.D. Germană; 
ehei: U.R.S.S.; volei: U.R.S.S.

BUDAPESTA

de

copiii, elevii, tineretul, oamenii 
muncii practicau sportul după pre
ferințe, după aptitudini. Acum, 
sportul a ajuns o activitate or
ganic integrată în programul de 
fiecare zi al cubanezilor. Fiecare 
îl practică acasă, la școală, în 
întreprindere. Cînd mergi pe stradă 
te poți convinge ușor că majori
tatea discuțiilor se referă la sport 
Poate și pentru că — și prin 
sport — cubanezii doresc să arate 
marea lor vitalitate, o dorință fier
binte de afirmare.

NOTE DE DRUM

Ceea ce tavorîiează- fluxul cu
banezilor de toate vîrstele către 
sport este și existența a numeroase 
instalații sportive — stadioane, 
piscine, săli de sport, complexe sau 
microcomplexe. Havana, capitala 
țării, ar putea fi numită o veri
tabilă citadelă a sportului, cu zone 

- compacte rezervate practicării 
exercițiului fizic, în aproape toate 
cartierele, chiar și în acelea în 
care trepidația marelui oraș se 
simte mai puțin : Miramar, Ve- 
dado... Fenomenul nu este însă sin
gular, îl întilnești și în celelalte 
așezări urbane ale Cubei, la Ma- 
tanzas și Santiago de Cuba, ia 
Cienfuegos, Camaguey «au Pinar

Fruntașii handbalului mondial iși dispută supremația : jucătorii români și iugoslavi
BRATISLAVA3. Echipa de ciclism a Angliei.

4. Baschet : U.R.S.S.; fotbal; R.F. Ger
mania; handbal: România; hochei: 
U.R.S.S.; volei: U.R.S.S.

„SPORT*
1. file Nâstase.

3. .Eliminarea Angliei din C.M. de 
fotbal.

3. Acțiunea unor
care au protestat

federații de fotbal 
împotriva deciziei

dial la toate categoriile de către boxerul 
american George Foreman, Învingător 
prin k.o. in fața lui Joe Frazier.

3. Decizia tul nie Nâstase ți Roger 
Taylor de a juca — tn duda boicotului 
impus de către A.T.P. — la turneul de la 
Wimbledon.

SOFIA

2,30 m.

R.F. 
ho-

AGENȚIA S.l.D. — DUSSELDORF
1 Iile Nâstase.
Jackie Stewart,.....
2. Faptul că Ele Nâstase nu, s-a caZ- 

flcât în finala turneului' de la Wimble
don. fiind eliminat de „necunoscutul" 
Sandy Mayer;-eliminarea echipei Angliei

„SPORT* — KATOWICE
1. Ilie Nâstase. pentru a treia victorie 

consecutivă În Turneul campionilor.
Atleta Renale Stecher (R.D. Germană) 

pentru recordurile mondiale pe 100 șl 
200. m

2. Eliminarea echipei Angliei din C.M. 
de fotbal. ■

3. Echipa de ciclism a Angliei.
4. Baschet: S.U.A.; fiftbhl: R F. Ger

mania: handbal: Iugoslavia; volei: J»' 
ponia; hochei: U.R.S.S.

vie-

de 1 obliga

ZAGREB

5 v, Stephen

4. Baschet: 
«ia: handbal 
volei

echipa U.R.S.S. să

feminină
C.M.

S.U.A.: fotbal: R F. Gerroa- 
ftomânia; hochei. Suedia; 

Japonia.

FIFA
toace partida cu Chile, din preliminariile 
C.M. de fotbal pe stadionul din Santiago 
de Chile.

4. Baschet: Iugoslavia; fotbal; R F. Ger- ----- ... ,— J„_,. ------. hochei;
izarea răspun

surilor la ancheta noastră, 
alcătuit o mică statistică, in 
am cuprins numărul major de

am
care
voturi acordate pentru fiecare în
trebare a anchetei. Iată rezultatele:
s*

„SPORTSKE NOVOSTI" -
1. Ilie Nâstase.
Stephen Holland.
3. Locul 9 ocupat de echipa

de handbal a R.D. Germane la ___
4. Baschet; S.U.A.; fotbal: K.F. Ger

mania; handbal: Iugoslavia: hochei: 
U.R.S.S.; volei: U.R.S.S.

mania: handbal: România; 
UJJ.S.S.; volei: U.R.S.S.

AGENȚIA U.P.I. — VIENA
1. Ilie Nâstase (îndeosebi pentru 

toria de la Roland Garros).
Dwight Stones.
2. Eliminarea Angliei din C. M. de 

fotbal.
3. Echipa de fotbal a Angliei, pentru 

comportarea exemplară avută pe „Wem
bley- în meciul care a dus la elimina
rea ei de către selecționata Poloniei.

I Baschet ; Iugoslavia; fotbal: R. F. 
Germania; handbal: B. D. Germană; 
hochei: U.R.S.S.; volei: Japonia

„NARODEN SPORT”
1. Iile Nâstase. 

Dwight Stones.
2. Eliminarea echipei Angliei din C.M- 

de fotbal.
3. Acțiune. unor federații de fotbal 

care, au protestat Împotriva deciziei 
FJ.F.A. de a obliga echipa U.R.S.S. sâ 
toace partida cu Chile, din preliminari
ile C.M. de fotbal,' ■ pe. -stadionul din San
tiago de Chile.

4. Baschet: S.U.A.; fotbal: R.F. Ger
mania: handbal: Iugoslavia; hochei: 
U.R.S.S;; volei:' UjuS-S............

Bucuria care «• 
citește pe fata lui 
Dwight Stones 
este perfect justi
ficată : a devenit 
recordman al lu
mii. cu o săritură 

de

Pentru sistematiza 
surilor In. anei

David Purley a încercat să-ți salveze adversarul, dar a fost prea tirziu...

crin turneul final al C.M. de fotbal; fap
tul eă echipa de natațle a S.U.A- ți-a 
pierdut supremația la ultima ediție a 
C.M.

-,'*w ’*L.
“ r 'o’ " i' *'i'

Foto: DEPORTE- 
Havana

Baschetul cuba
nez a abținut o 
strălucită confir
mare a clasei sa
le ridicate la J.O. 
de. la Miinchen 
unde a cucerit, în 
mod neașteptat, 
dor meritat, me
daliile de bronz

Există în 
formă de

același timp în 
activitate sped-

del Rio.
Cuba o ____ _
fică, un fel de duminici cultural- 
sportive, organizate mai ales tn 
mediul rural. Sport, dar șt cîntece 
și dansuri. Nicăieri hu veți putea 
auzi interpretate mai convingător 
celebre melodii ca „Noche de paz“, 
„Malaguena", ..Siboney" sau a- 
p1aud3 interpretări coregrafice de 
mare finețe, chiar si dacă acestea 
3ii ca laitmotiv
Clia-cha sau 
pachanga... — 
panți.

Ochiul avid

cunoscutele Mambo, 
mai recentul La 

cu mii de pârtiei-
al călătorului, ușor

„L’EQUiPE* - PARIS
1. Atletul Gheorghe Ghipu, pentru re

cordul și titlul de campion european pe 
1500 m (juniori),

Dwight Stones.
2. Eliminarea echipei Angliei 

de fotbal.
I. Davis Purley
f. Baschet: S.U.A,; fotbal: 

handbal: Iugoslavia; hochei: 
volei: Japonia

din C.M.

Brazilia; 
U.R.S.S.;

„CESKOSLOVENSKY SPORT”
PRAGA

1. Iile Nâstase.
Dwight Stones.
2. Eliminarea echipei Angliei din 

de fotbal.
3. Echipa de ciclism a Angliei.
4. Baschet: S.U.A.; fotbal: R.F. 

mania; handbal: România șl R.D. 
mană în finală: hochei: U.R.S.S,; 
U.R.S.S.

C.M.

Ger- 
Ger- 

volei:

„NEPSPORT” —
1 Simion Cuțov. 
Stephen Holland.
2. Eliminarea Angliei 

bau
4. Baschet: U.R.S.S.;

mania; handbal; R.D Germană; hochei: 
U.R.S.S.; volei: Japonia

BUDAPESTA

din C.M. de iot-

fotbal; R.F. Ger-

„DEUTSCHES SPORTECHO’ —
BERLIN

1. Virginia Ioan
Kornelia Ender
2. Victoria echipei de fotbal e Poloniei 

tn lupta pentru calificare cu echipa An
gliei.

4. Baschet: U.R.S.S.; fotbal: Italia;
handbal: Iugoslavia; hochei; 
volei: U.R.S.S.

-| a) Ilie Nâstase — 13 voturi, 
•• Virginia loan — 3 v, Simi

on Cuțov — 3 v.
b) Dwight Stones — 8 voturi, 

Kornelia Ender
Holland — 3 v.

Eliminarea
Angliei din

15 voturi.

reprezentativei
C.M. de fotbal

U.K s.s

„MARCA* — MADRID
1. ILie Nâstase, urmat de Ivan Patzai

chin. Nicu Gingă și Gheorghe Berceanu.
EddyStephen Holland, urmat de 

Merckx.
2. Victoria echipei de baschet a 

repurtată In meciul cu U.R.S.S. 
de la Barcelona.

3. David Purley și echipa de 
a Angliei.

4. Baschet: S.U.A.; fotbal: R.F.Germa
nia; handbal: România; volei; U.R.S.S.

Spaniei 
la C.E.

dcllsm

AGENȚIA „NOVOSTI
1. Iile Nâstase
Dwight Stones
2. Revenirea în arena sportivă a halte

rofilului Leonid Jabotinski și noul său 
record mondial.

3. Echipa de baschet a Braziliei
4. Baschet : S.U.A.; fotbal- R.F. Germa- 

nia; hochei; U.R.S.S.; handbal: România 
și Iugoslavia în finală; volei; U.R.S.S.

MOSCOVA

-J

„BELFAST TELEGRAPH" - BELFAST
1. Victoria cu 11—0 a echipei Dinamo 

București în fața campioanei Irlandei de 
Nord. Crusaders Belfast.

Dwight Stones.
2. Cucerirea titlului de campion mon-

Q Echipa de ciclism a Angli- 
~g ei — 4 voturi; David Pur
ley 
baschet a Braziliei
(iunea unor federații de fotbal 
— 2 v.

4 Favoriții campionatelor mon-
• diale :
a)

turi. U.R.S.S. — 7' v. Iugoslavia 
— 4

b)
17 voturi, Italia — 2 v, Suedia 
și Brazilia — cite 1 vot;

c) handbal: România — 9
voturi, Iugoslavia — S v, R. D. 
Germană — 6 v ;

d)
turi,
cite

e) 
turi, 
mană — 3 v.

★
Am participat la ancheta 

noastră 21 de ziare și agenții 
de presă, din 14 țări.

4 v; Selecționata de 
~ - 3 v ; 4c-

baschet: S.U.A. 10 ro-

v ;
fotbal: R.F. Germania

hochei: U.R.S.S. — 17 vo- 
Cehoslovacia și Suedia — 

1 vot;
volei: U.R.S.S. — 11 vo- 
Japonia —,7 v, R.D. Ger-

sensibilizat de oboseală (nu-i prea 
lesne să reziști soarelui dogoritor, 
cerului de sticlă albastră ți vue- 
ului permanent ai străzii) dorește — 
fără a reuși — să înregistreze mul
titudinea de imagini. Chiar ți așa, 
impresiile sînt copleșitoare. Cu
banezii sesizează aceasta, -Incit 1» 
plecare nu uită să-ți pună între
barea ; „Es verdad que un pedazo 
de corazon se le quedo aqui ?" 
(Este adevărat că o parte din ini
ma dumitale rămîne aici ?)... Si
gur că-i adevărat I

Tiberiu STAMA

șadar, acestea sint răspunsurile.
Încercînd să facem bilanțul opțiunilor la prima 

întrebare, vom remarca de la început faptul că 
sportivii români continuă să se bucure de o înaltă apre
ciere dincolo de hotare. Nu ne referim numai la prima 
rachetă mondială Iile Nâstase, ajuns printre cei mai 
populari sportivi ai lumii, ci și la Virginia loan, Simion 
Cuțov, Constantin Gruiescu, Ivan Patzaichin sau Gheorghe 
Ghipu, campioni și recordmani români, care au produs 
o deosebită impresie în cursul bogatei 
ționale a anului sportiv 1973.

Pe plan mondial și ancheta noastră 
fel, cele ale altor ziare ți agenții de 
cîștig de cauză recordmanului mondial la săritura in 
înălțime Dwight Stones (S.U.A.), primul care o trecut 
peste ștacheta la acel uluitor 2,30 m. El o avut contra
candidat! de certă valoare în înotătoarea Kornelia Ender 
(R.D.G.). cvadruplă campioană mondială, apoi in feno
menalul copil de 15 ani, Stephen Holland (Australia) care 
n pulverizat recordul lumii la 1500 m Io înot, sau în 
lebrul automobilist scoțian Jackie Stewart,

Care o fost surpriza anului ? După cum se vede, 
fost destul de multe, dar, fără îndoială, pe primul

activități interna -

— co și. de olt- 
presă — o doi

ce-

flU 
le®

se situează eliminarea echipei de fstbol a Angliei din 
turneul final al C.M.

Cel mai frumos exemplu de fair-play ? Și aici răspun
surile sînt destul de variate. Pe primele locuri se situează 
splendidul exemplu ©ferit de cicliștii englezi la cam
pionatele mondiale (care au cerut juriului să îndrepte o 
flagrantă inechitate, cedînd medaliile de aur adversari
lor) și pilda, plină de umanitate, o automobilistului bri
tanic David Purley — care renunță la cursă, pentru a 
salva viața unui concurent I

In fine, ancheta noastră cuprinde șl o întrebare cu 
caracter de pronostic. Cine va cîștiga campionatele mon
diale, la principalele jocuri sportive ? Dacă la hochei 
pe gheațâ și volei reprezentativele U.R.S.S. întrunesc cele 
mai multe voturi, ior la fotbal cea a R. F. Germania 
este favorită Conform referendumului nostru, în schimb 
Io boschet și handbal preferințele sînt destul de echili
brate. La baschet, în ordine : S.U.A., U.R.S.S, și Iugosla
via se află pe primele locuri, în timp ce la handbal, re
prezentativele României — aflată în fruntea preferințe
lor — Iugoslaviei și R. D. Germane sînt trecițte pe pri
mele poziții. Dor să așteptăm noul an, desfășurarea a- 
cestor mari competiții și să vedem în ce măsură se vor 
adeveri aceste pronosticuri...
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