
SALA DE LECTURA

CIT MAI MULȚI TINERI PE PÎRTII 
LA PREDEAL. FOARTE BINE!

DAR DE CE NUMAI PE CLĂBUCET ?

La sfîrșitul săptămîniî, CIL. ȘI FĂRĂ ZĂPADĂ!

BOGAT PROGRAM 

COMPETIȚIONAL CUPA TINERETULUI" - OBIECTIVUL PRINCIPAL
LA SCHI

BRAȘOV, 3 (prin telefon). Nu
meroase competiții de schi cu ca
racter republican vor avea loc la 
sfîrșitul acestei săptămîni, la Poia
na Brașov, Predeal și pe Valea 
Prahovei. La Poiana Brașov se va 
disputa concursul de fond „Cupa 
A.S. Armata" (sîmbătă, 15 km, se
niori, 10 km juniori I, 5 km se
nioare și junioare I ; duminică, șta
fetele 4x10 km seniori, 3x5 km se
nioare și juniori I, 3 x 3 km junioa
re I) ; în Cristianul Mare se va 
desfășura (sîmbătă și duminică) 
„Cupa Brașovia" la probe alpine 
pentru juniori și junioare; sărito
rii se vor întrece (duminică) în- 
tr-un concurs pe trambulina mică. 
La Predeal, este programată „Cu
pa orașului Predeal" la fond pen
tru juniori și junioare (duminică), 
în Bucegi, pe Valea Scîndurarilor, 
se vor disputa două concursuri la 
probe alpine : „Cupa C.S.O. Sinaia" 
pentru seniori și senioare (sîmbătă 
și duminică) și etapa I a „Cupei 
speranțelor" pentru copii, la care 
vr- -fi prezenți reprezentanți din 
nu_jĂoase Județe.

AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
ieri, aproape în

Mihai BARA

Ninsoarea căzută, 
toată țara este, poate, cel mai po
trivit punct de plecare pentru a 
relua — acum, la început de ia
nuarie — tema de evidentă actua
litate în activitatea sportivă de 
masă : DESFĂȘURAREA PRIME
LOR ETAPE ale „Cupei Tineretu
lui", importantă competiție cu ca
racter republican, inițiată de Con
siliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport, împreună cu ceilalți 
factori cu atribuții în acest dome
niu, în baza uneia din principalele 
prevederi ale Hotărârii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 
martie 1973.

Am consemnat, cu deosebită sa
tisfacție, încă din ziua startului., 
interesul manifestat pretutindeni 
pentru reușita deplină a întreceri
lor — îndeosebi ale celor cu larg 
caracter de masă, din primele eta
pe — cuprinse în programul ediției 
de iarnă a „Cupei Tineretului", 
preocupările atente ale multor or-

gane sportive județene și ale altor 
factori locali pentru cuprinderea 
unui mare număr de tineri și tine
re. Timp de aproape o lună, rubri
ca noastră „Agenda activităților 
sportive de masă“ a găzduit aproa
pe în exclusivitate vești din județe 
și municipii despre organizarea a 
numeroase concursuri de schi, pa
tinaj, săniuș, șah și tenis de masă 
care, fără îndoială, au dominat ma
nifestările sportive ale sfîrșitului 
de an.

„Cupa Tineretului" rămîne, fireș
te, și în acest an obiectivul princi
pal al sportului de masă și tocmai 
de aceea desfășurarea competiției 
trebuie privită cu multă răspunde
re și exigență. Ne bucură, desigur, 
succesele amintite, dar sîntem con
vinși că ele nu dau încă măsura 
audienței pe care această competi
ție o poate cîștiga în rîndurile ti
neretului și nici pe cea a capaci
tății maxime de mobilizare și or
ganizare de care dispun organele 
sportive și ceilalți factori.

„CUPA SPERANȚELOR"

iNCEPlND DE AZI, PE LACUL CIUCAȘ,»

0 IMPORTANTA COMPETIȚIE DE PATINAJ

Lidia Vaszi, una dintre cele mal 
talentate patinatoare de la Școala 
sportivă Miercurea Ciuc, pornește 
mare favorită în întrecerile „Cupei 

speranțelor"

începînd de azi, peste 100 de ti
neri patinatori, copii și juniori 
mici, vor participa la o importantă 
și deosebit de utilă întrecere de 
viteză, „Cupa speranțelor". Compe
tiția, programată pe pista, de di
mensiuni olimpice, a lacului Ciucaș 
din stațiunea Tușnad, este primită 
cu multă bucurie de către tinerii 
viteziști, care în majoritate,, șn^află 
acum în localitate, 
vacantă.

La ediția a Xl-a 
ranțelor" participă

în tabără de

a „Cupei spe-
__ ___ _______ cei mai mici 
patinatori de viteză de. la cluburile 
și asociațiile sportive din București, 
Brașov, Miercurea Ciuc, zTg. Mu
reș, Cluj, Sibiu, Tușnad și, proba-

bil, din noile centre ale patinajului 
nostru, Galați și Timișoara. ~ 
ne aflăm 
patinajul 
țelor" se 
tractivă.

Printre
rian, R. Niculicioiu, A. Varga (Di
namo Brașov), Eva Szîgheti, Lidia 
Vaszi (Școala sportivă Miercurea 
Ciuc), Viorcla Scurtu (Școala spor
tivă nr. 2 București) și Tereza 
Costache (Constructorul București), 
care au avut o frumoasă evoluție 
în concursul inaugural al sezonu
lui, „Cupa Mureșul". în prima zi, 
vineri, se vor întrece viteziștii do 
7—8 ani.

Deși 
la început de sezon în 

de viteză, „Cupa speran- 
anuhță o competiție a-

favoriți se află : M. Ma-

Cu numai cîteva zile înainte de 
sfîrșitul anului, în ședința Comisi
ei centrale de organizare a „Cupei 
Tineretului", se arăta — printre al
tele — că numărul acțiunilor ini
țiate Ia nivelul unităților nu este 
satisfăcător, că participarea la alto 
ramuri (în lipsa condițiilor cores
punzătoare pentru organizarea în
trecerilor de schi, săniuș și patinaj) 
a fost destul de limitată în unele 
județe, că în prea multe locuri s-a 
manifestat tendința de a se iniția 
diferite cupe sau festivaluri, dar 
neglijîndu-se competiția principală 
„Cupa Tineretului", din păcate 
existind unele unități unde ea este 
foarte puțin sau chiar deloc cunos
cută ! După cum se vede, suficiente 
direcții de acțiune, fără amînare și 
cu cît mai multă eficiență, pentru 
ca rezultatele ce vor fi obținute în 
perioada următoare, îndeosebi în 
luna ianuarie, să asigure competi
ției un succes deplin, împlinirea to
tală a acelor scopuri care au făcut 
necesară inițierea ei ca una din 
principalele forme de aplicare în 
viață a prevederilor Hotăririi de 
partid privind continua dezvoltare 
a educației fizice și sportului.

Fără îndoială, cea mai importan
tă sarcină, revenind tuturor organi
zațiilor sportive și departamentelor 
cu atribuții, are în vedere măsuri
le necesare și acțiunile practice ce 
se impun PENTRU BUNA ORGA
NIZARE a Întrecerilor din 
CADRUL PRIMEI ETAPE A „Cu
pei Tineretului" — pînă la 20 ia
nuarie la patinaj, schi și sanie, 
pentru toate categoriile, pînă la 27 
ianuarie la tenis de masă pentru 
elevi și pînă la 10 februarie pentru 
celelalte categorii.

Zăpada care, cum spuneam, a 
început de ieri să cadă în marea 
majoritate a județelor, ne face să 
credem că, de-acum încolo, pîrtiiie 
și patinoarele vor fi permanent 
gazde ale cît mai multor întreceri 
la sporturile de iarnă cuprinse în 
programul competiției. Dacă, totuși, 
timpul va fi — în continuare — 
nefavorabil și zăpada jjc. va lăsa, 
așteptată în unele locuri, Comisia

(Continuare în pag. a 3-a)
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Tușnad frigul per- 
mai ales noaptea, 

oamenii administra- 
stațiunii pregătesc

La 
sistă, 
cînd 
ției — „inelul" de gheață pentru 
a doua zi. Apropierea 
marilor competiții repu
blicane de patinaj vite
ză, finala campionatului 
național și „Cupa Româ
niei", se simte din ce în 
ce mai puternic, viteziștii 
de toate categoriile pu- 
nînd stăpînire de dimi
neață și pînă seara târ
ziu pe pista naturală a 
lacului Ciucaș. Adusă la 
dimensiuni olimpice, a- 
ceastă pistă de gheață 
(singura la ora actuală 
din înti^ăga țară), tre
buie întreținută în așa 
fel incit gheața să aibă 
un coeficient mare de 
alunecare, pe măsura

cerințelorcerințelor de antrena
ment metodic. Dar efor
turile depuse de local
nici, in pregătirea ma
nuală a pistei, nu dau 
rezultate corespunzătoa
re, în plus, solicită stră
danii mari ț‘ 
îndelungat. ' 
gheții, „tocată" — 
mele patinelor, cu tradi
ționalele unelte, mătura, 
peticul de sac atașat de 
butoiul cu apă, tras pe o 
săniuță, sînt operații ru
dimentare și ineficace. 
Pista rămîne cu asperi
tăți, denivelări și se ma
cină cu ușurință. în plus, 
patinatorii fiind frînați 
în alunecare lungă, sînt 
obligați la mișcări scur
te, la un efort suplimen
tar, care nu duc la re
zultatele dorite.

și un timp 
Curățirea 

de la-

asemenea condiții, e 
de presupus că la 

viitoarele competiții, per
formanțele se vor îmbu
nătăți.

In timp ce la Tușnad 
se simte nevoia acută a 
unui mijloc mecanic de 
pregătire a gheții, Ia 
Miercurea Ciuc, oraș _ si
tuat la 
există 
acest 
singur patinoar.

în 
greu

km, 
de 
un 

__ în a- 
ceste condiții, ar fi ne
cesar ca administrația 
patinoarului artificial din 
reședința județului Har
ghita, pe teritoriul căruia 
se află și lacul Ciucaș, 
să transfere unul dintre 
aceste utilaje Ia Tușnad.

Tr. IOANIȚESCU

circa 30 
trei utilaje 
fel pentru

ANTRENAMENTE
In plina vacanța...

£'"■ ...

Protagoniști elevii de la Școala sportivă
.Energia și Clubul sportiv școlar

«wA 3r
>lină vacanță școlară, stadionul 
ttfliâ din Capitală cunoaște oîn p)

Tineret,---- —
activitate dintre cele mai___ __ ____ febrile. 
Printre "vizitatorii frumoasei construc
ții sportive de la Arcul de triumf ca
de obicei, tinerii rugbyști...

Cînd am intrat pe terenul III 
la ................ ’ ’ ‘

__..........  de
ia ^Tineretuîui", T(f tineri rugbyști se 
antrenau de zor, pe compartimente, 
sub Îndrumarea profesorului Liviu 
Dogaru. Lotul aparținea Școlii spor
tive Energia. în ciuda crustei de 
gheață care făcuse din dreptunghiul 
terenului un veritabil patinoar, tine
rii rugbyști exersau cu multă in- 
demînare exerciții de tehnică, pase 
tn cruciș, intrări in grămadă, ele
mente de tactică la jocul in margine.

Nu ne-a surprins de fel zelul re
prezentanților Școlii sportive Siner
gia. Știam că tn această școală exis
tă nu mal puțin de 8 echipe de rug
by. iar Ungă profesorul Dogaru, un 
altul la fel de Inimos, Ion Vasllică. 
Un recent succes in „Cupa Aeronau
tica" (locul 1) șl poziția fruntașă In 
campionatul de juniori al Capitalei 
obligă desigur la o continuă perfec
ționare. Iată de ce și acum, tn plină 
vacanță, tinerii rugbyști de la Școala 
sportivă Energia nu acceptă sa-și 
întrerupă antrenamentele...

De la vestiarele din fundul ștadio- 
nului apare o coloana compacta. Sînt 
tot rugbvști, reprezentanții Clubului 
sportiv școlar. Au în mijlocul lor pe 
cei doi antrenori, profesorii Cornel 
Munteanu și Nicolae Vizitiu.

Antrenamente intense în plină 
vacanță, așa cum stă bine unui colec
tiv de sportivi, fie el chiar foarte 
tînăr, dar care are la activ perfor
manțe unice la nivelul juniorilor : 
tic 8 ori echipa de rugby a Clubului

sportiv școlar a ciștigat titlul de cam
pioană a țării, a dat 15 titulari pen
tru formația reprezentativă a Româ
niei în „Cupa națiunilor FIRA“ Ia cele 
două turnee de la Roma și București 
care au coincis cu tot atîtea succese : 
medalii de aur.

Este explicabil, deci, și interesul cu 
care antrenorii de rugby de la Clubul 
sportiv școlar pregătesc, în aceste zile 
de vacanță, viitoarele performanțe — 
un titlu de campioană republicană și 
alți titulari în echipa României pen
tru ediția 1974 a „Cupei națiunilor 
FIRA" de la Heidelberg. A pregăti 
viitoarele performanțe înseamnă a 
■pori gradul de tehnicitate al jucă
torilor (cel mai mulțl au pășit tn 
secție doar din toamnă) ; înseamnă a 
compensa absența unei săli de forță 
prin transformarea unul vestiar i în
seamnă a viziona cele mal frumoase 
meciuri Internaționale de rugby ale 
anului (cu sprijinul federației) ; în
seamnă, in fine, a munoi eu ceva mai 
multă modestie deeit in ultima vre
me, dar cu o pasiune sporită, astfel 
ca unele rămineri in urmă In dome
niul pregătirii ră fie lichidate. Există, 
acum, așa cum ne-am dat seama, un 
climat bun de activitate, cei doi an
trenori lucrează cot la cot cu elevii 
lor. Deci...

Copiii au terminat antrenamentul. 
Gheața, bătucită mai bine de două 
ore, s-a dat învinsă. Toată lumea 
s-a îndreptat spre dușuri, mulțumită 
de roadele pregătirii. O zi de vacanță 
folosită în mod util, în regim de o- 
dihnă activă, 
mandă unor 
deze cu toată 
formanță...

așa cum se și reco- 
elevi dornici să abor- 
convingerea marea per-

Vasile PENESCU

Vn nou grup de schiori se îndreaptă spre pîrtia de 
timp ce alte pîrtii din stațiune rămîn mai puțin (sau

Am întîlnit, în aceste zile de vacanță, pe pîrtia 
Clăbucetului, din marginea Predealului, sute și, fără 
a exagera cu nimic, mii de amatori de schi. Elevi, 
studenți, dar și oameni ai muncii sosiți pe Valea 
Prahovei pentru a-și petrece zilele care au făcut tre
cerea de la anul 1973 la 1974...

De ce această performanță ? Este pîrtia Clăbuce
tului cea mai ademenitoare prin configurația ei, 
prin relief, pentru o asemenea masă ZILNICA de 
amatori ? Este mai bine amenajată ? Este mai ușor 
accesibilă ?

Evident la toate aceste întrebări, răspunsurile sînt 
afirmative. Clăbucetul oferă, într-adevăr, condiții 
ideale pentru schi. Dar le oferă mai ales celor care 
știu deja să alunece pe schiuri, tinerilor și vîrstni-

i-ar face o popularizare corespun
zătoare. Or, în întregul Predeal 
n-am văzut măcar un afiș în mă
sură să recomande, îndeosebi în
cepătorilor, folosirea pîrtiei de pe 
Cioplea. O asemenea popularizare 
s-ar putea face și pe alte căi — 
prin responsabilii cantinelor de 
elevi ți studenți, prin centrele de 
cazare a vizitatorilor. Din păcate, 
nimic din toate acestea!

, ★

La fel stau lucrurile și în ca
zul pîrtiilor din vecinătatea 
cabanei „Trei Brazi". Intr-o 

zonă de o mare frumusețe natu
rală în care începătorii în schi 
sau iubitorii fondului pot găsi pîr
tii după gusturi și preferințe, a- 
proape că nu vine nimeni. Doar

pe Clăbucet, aglomerînd-o pînă la refuz 1 Aceasta, în 
chiar deloc) folosite... Foto j Dragoș NEAGU

cilor care au un oarecare stagiu în acest sport al 
sezonului rece. Subliniem acest amănunt: Clăbuce- 
tul nu constituie o pistă pentru neinițiați, pentru cei 
care și-au pus schiurile pentru prima oară în pi
cioare !

Din păcate, un asemenea adevăr se ignorează cu 
bună știință. Pe Clăbucet am întîlnit, în ultimele 
zile, poate mai mulți amatori complet neinițiați de
ci t practicanți obișnuiți ai schiului. Vă imaginați cîte 
neajunsuri s-au ivit din acest motiv, discuții fără 
rost datorită blocării pantelor, a pîrtiei la anumite 
ore, chiar în totalitatea ei. Și evident și alte neajun
suri care vizează Inerente busculade, uneori cu ur
mări nedorite.

Acest miraj pe care îl exercită 
Clăbucetul este alimentat și 
de organele turistice locale. îl 

alimentează cu totul nefiresc, atîta 
vreme cît Predealul oferă și alte 
pîrtii poate la fel de atrăgătoare și 
pentru inițiați, dar mai ales pen
tru cei aflați la ora descifrării al
fabetului schiului.

Ne referim, de pildă, la pîrtia de 
pe Cioplea. Drumul de asfalt, mult 
mai dulce și, deci, mai lesnicios, 
care pleacă din vecinătatea gării, 
te poartă pînă în preajma pîrtiei. 
Firește, absența unui lift sau mă
car, pentru o primă etapă, a unui 
baby-lift (așa cum OJT Brașov, 
dacă ne amintim bine, a promis) 
îngreunează, într-o măsură, efec
tuarea cît mai multor coborîri. Dar, 
repetăm : pe Cioplea, mai ales pen
tru marea masă a începătorilor 
(cîți dintre performerii de azi au 
avut la dispoziție mijloace mecani
zate de acces pe pîrtii ?) pîrtia e- 
xistentă acolo este pe deplin utili
zabilă. în același timp, fapt demn 
de reținut, ea este și mai puțin ex
pusă accidentelor, avînd o înclina- 
țte-iualt mai redusă...............

Sîntem siguri că foarte mulți 
dintre vizitatorii ocazionali ai Pre
dealului n-ar . ocoli pîrtia de pe 
Cioplea, dacă reprezentanții O.J.T.

cel care au descoperit cabana și 
locurile dimprejur sînt de regulă 
cei ce bat pîrtiiie de la „Trei 
Brazi", unde cunosc ore minunate 
de odihnă, de refacere prin miș
care. Degajată de trepidația Pre
dealului și a Văii Prahovei în ge
neral, zona „Trei Brazi" constituie 
un excelent mijloc de refacere fi
zică și nervoasă. Dar — cum am 
subliniat — ca și în cazul Cioplei 
— îndrumătorii O.J.T.-ului fac încă 
prea puțin pentru evidențierea, pe 
cale propagandistică, a frumuseților 
unei zone montane, a unui platou

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 3-a)

In 12 orașe din fard

APROAPE 100 DE ECHIPE- 
ta startul concursului republican 
de handbal rezervat juniorilor II

AZI, ÎN SALA FLOREASCA

REÎNCEP întrecerile de

Pătrunde, în dribling. Dorin Dumitru (Steaua), unul dintre cei mai ta.len- 
tați tineri baschetbaliști ai țării; i se opune Andrei Anastasiu (I.C.H.F,), 
un inteligent conducător de joc. Ii vom revedea de azi, în sala Floreasca.

Foto : Paul ROMOȘAN
Singurul campionat al țării care 

își reîncepe activitatea chiar în 
săptămîna inaugurală a noului an 
este cel de baschet masculin. A- 
cesta programează astăzi, mîine și 
duminică, în sala Floreasca, ulti
mul (și cel mai important) turneu 
al primului tur, după care cele 12 
echipe se vor împărți în două gru
pe valorice : 1—6 și 7—12. în afara 
faptului că va produce amintita

departajare, turneul bucureștean se 
remarcă și pentru că în cursul lui 
se vor desfășura meciuri ce vor a- 
vea urmări decisive în lupta ce o 
dau formațiile fruntașe, pentru po- . 
zițiile medaliate ale clasamentului, 
și cele codașe pentru evitarea re
trogradării.

Astăzi, de pildă, Voința Timișoa
ra și C.S.U. Galați, promovate anul 
trecut în divizia A, se vor confrun-

BASCHET
într-o dispută în care gălățenii 

■ lupta din răsputeri pentru a
ta ‘
vor 
realiza prima lor victorie în actua
lul campionat, ceea ce le-ar crea 
unele premise în vederea unei even
tuale salvări de la retrogradare. 
Pentru mîine seară este programat 
tradiționalul derby Dinamo—Steaua, 
singurele echipe neînvinse în cam
pionat, iar duminică vor avea loc 
întâlnirile care vor hotărî ocupan
tele locurilor 5 și 6, la care candi-

începînd de astăzi, 12 orașe din 
țară vor găzdui, timp de trei zile, 
întrecerile din cadrul turului Con
cursului republican de handbal al 
juniorilor II, competiție rezervată 
atît echipelor masculine, cît și ce
lor feminine.

La Piatra Neamț, Călărași, Pi
tești, Brașov, Tg. Mureș și Timi
șoara se vor desfășura partidele e- 
chipelor formate din jucători și ju
cătoare de 15—16 ani, în timp ce 
la Iași, Ploiești, Constanța, Sibiu, 
Cluj și Reșița își vor disputa în
tâietatea juniorii de 13—14 ani.

Partidele acestei mari și bineve
nite competiții, organizată de fede
rația de specialitate, se desfășoa-

ră de-a lungul a două reprize de 
15 minute, după sistemul turneu, 
echipele fiind împărțite în serii de 
cîte patru. în total, la startul în
trecerilor se vor alinia 96 de echi
pe, urmînd ca dintre ele, primele 
două clasate în fiecare serie să 
participe la turneele finale, pro
gramate în luna septembrie.

Așadar, handbalul debutează în 
acest an — pe plan intern — cu o 
competiție de amploare, destinată 
unora dintre cei mai mici adepți 
ai săi. întrecerile vor prilejui, cu 
siguranță, dispute dîrze și intere
sante, formațiile pregătindu-se cu 
deosebită seriozitate pentru acest 
debut.

PROGRAMUL DE ASTĂZI

Sala Floreasca, de la ora 
9 : Voința Timișoara — C.S.U. 
Galați, „U" Timișoara — Po
litehnica Cluj, „U“ Cluj — 
Rapid ; de la ora 16 : I.E.F.S. 
— Politehnica București, Di
namo — I.C.H.F., Steaua — 
Farul.

dează cu cele mai mari șanse Fa
rul și Universitatea Cluj, talonate 
îndeaproape de Politehnica Bucu
rești și I.C.H.F.

în toate aceste întreceri este de 
așteptat să constatăm că partici
pantele la cea mai importantă com
petiție internă au ținut sea
ma de defecțiunile manifestate 
în turneul precedent.

înaintea jocurilor de astăzi, cla
samentul se prezintă
I. Dinamo
2. Steaua
3. „U“ Timișoara
4. I.E.F.S.
5. Farul
6. „U“ Cluj
7. Politehnica Buc.
8. I.C.H.F.
9. Voința Timișoara

10. Rapid
II. Politehnica Cluj
12. C.S.U. Galați

In cupele europene

astfel :
786—569 
733—570 
612—570 
672—560 
570—579 
593—559 
544—592
547—551 11 
494—629 10 
576—650 10 
486—595 9 
586—755 6

16 
16
14
14
13
12
11

6
6
7
8

I.E.F.S. SUSȚINE PRIMUL MECI AL ANULUI
Echipele de baschet vor fi cele 

care vor deschide seria întrecerilor 
internaționale din cadrul cupelor eu
ropene la jocuri sportive. Debutul va 
fi făcut de formația feminină I.E.F.S.. 
singura care mai are de susținui 
„barajul" optimilor de finală in Cupa 
cupelor, urmînd să joace cu Hapoel. 
Ia 9 ianuarie la Tel Aviv și Ia 16 
ianuarie la București (sala Floreasca. 
ora 18,30).

In vederea acestor confruntări 
(după ce au susținut sesiunea de exa
mene), studentele au plecat la Sibiu 
și, timp de opt zile, s-au pregătit în 
sala Liceului Energetic din localitate, 

unde s-au bucurat de o atenție deo-

sebită, Apoi, după un răgaz de trei 
zile, baschetbalistele antrenate de 
prof. Ioan Nicolau s-au înapoiat în 
Capitală pentru a-și definitiva pregă
tirile prin antrenamente și prin me
ciuri de verificare (ieri au jucat cu 
Politehnica, azi vor întâlni, la ora 18 
în sala Giulești, pe Rapid). Singura 
indisponibilitate ivită pe parcurs a 
fost cea a Dianei Mihalic (ușoară en
torsă la gleznă), dar după toate pro
babilitățile ea va putea evolua în 
partida de la Tel Aviv. După cum 
am mai anunțat, în caz de victorie 
asupra echipei Hapoel, I.E.F.S. va 
juca în sferturile de finală ale Cupei

1974
cupelor în grupa A, alături de- Szpar- 
takusz Budapesta și GEAS Sesto San 
Giovanni (in grupa B joacă Zelesnl- 
cear Sarajevo, Spartak Leningrad și 
Kralovopolska Brno).

Iată și programul meciurilor ce le 
vor disputa în Capitală (în sala Flo
reasca) formațiile Politehnica (în 
C.C.E. la fete) și Steaua (Cupa cupe
lor la băieți): 10 ianuarie, ora 18,30 : 
Politehnica — Szpartakusz ; 15 ianua
rie, ora 20 : Steaua — Spartak Brno; 
31 ianuarie ora 18.30: Politehnica — 
Daugava Riga; 20 februarie, ora l?,30: 
Steaua — Es.tudiantes Madrid; 28 fe
bruarie, oră 18,30 : Politehnica — 
Standa Milano.

DACĂ OLIMPIADA 76
A.

AR FI MÎINE...?

Col. Alexandru Crăciunescu, președintele Federației române de lupte, 
luminează trofeul oferit primului luptător al anului, campionului 
mondial, NICU GINGĂ.

După excelentele rezultate obținute la Jocurile Olimpice de la 
Mtinchen, luptătorii romani și-au continuat, cu hărnicia șl seriozi
tatea binecunoscute, pregătirile pentru numeroasele „examene" ale 
sezonului internațional 1973. Bogatul calendar competițlonal a ofe
rit antrenorilor posibilitatea de a începe un necesar proces de înti
nerire a echipelor — atît la greco-romane cît șl la libere —, de 
noi verificări ale potențialului existent la flecare categorie. Dar, 
1973 a fost și anul unor alte afirmări de prestigiu, luptătorii ro
mâni cucerind o frumoasă colecție de titluri șl medalii la cele mai 
importante competiții ale sezonului.

Ce se poate spune însă despre Montreal, acum — la începutul 
unui nou an 7

Concluziile noastre alcătuiesc tematica paginii a 2-a a număru
lui de astăzi, intitulată :

LUPTĂTORII ROMÂNI AU ȘANSE REALE DE AFIRMARE
LA J. 0. DIN 1976. ATENȚIE, ÎNeĂ, LA PREGĂTIREA
(Șl PROMOVAREA) TINERETULUI, LA ACOPERIREA 

VALORICĂ A CATEGORIILOR!

*
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PRETENȚIILE
LA TITLURI
ȘI MEDALII

A

SINI
PE DEPLIN

ÎNDREPTĂȚITE
Așadar, astăzi e rîndul lupte

lor (greco-romane și libere) să 
participe la colocviul preollmpic 
inițiat de ziarul nostru cu in
tenția, mărturisită încă înainte 
de debutul atletismului, de a 
înfățișa cititorilor — și, deopo
trivă, organelor sportive, tutu
ror factorilor interesați — prin
cipalele aspecte și puncte de re
ferință din activitatea loturilor 
care se pregătesc pentru o re
prezentare de prestigiu a spor
tului românesc la Jocurile O- 
limpice din 1976, de la Mont
real.

Înaintea oricăror alte comen
tarii sau anticipații, credem că 
trebuie să reamintim (o facem și 
de această dată cu multă satis
facție) locul fruntaș ocupat sta
tornic, de multă vreme, de lup
tele greco-romane și libere în 
ierarhia valorică a sporturilor 
din tara noastră, contribuția sub
stanțială adusă, de-a lungul ani
lor, la strălucirea vitrinei celor 
mai prețioase trofee, titluri și me
dalii ale Jocurilor Olimpice, 
campionate mondiale și euro
pene. Spunem aceste cîteva cu
vinte desigur pentru că elogiul 
adus luptătorilor români ni se 
pare absolut îndreptățit și pe de
plin meritat. Dar lucrurile tre
buie bine înțelese. Tocmai boga
tul palmares despre care vorbim, 
tocmai valoarea autentică, de
monstrată de atîtea ori și, în 
consecință, exprimată în „aur", 
„argint” și „bronz", justifică 
pretențiile mai mari, mereu 
crescute, față de acest lot al 
performerilor și medaliaților. De 
aceea. încercînd să răspundem 
întrebării înscrise pe genericul 
rubricii noastre, ne propunem să 
prospectăm mai larg valorile, 
dar și perspectivele, posibilită
țile lor de realizare — și de 
depășire — în măsura în care 
vor fi eliminate minusurile încă 
existente, în măsura în care se 
vor depune mai multe eforturi, 
mai multă pasiune și exigență.

Dintre factorii, destul de nu
meroși care determină, după o- 
pinia noastră, răspunsurile cele 
mai apropiate de posibilitățile 
reale de afin are olimpică ale 
sportului luptelor, primordial ni 
se pare a fi SEZONUL COMPE
TIȚIONAL INTERNAȚIONAL, 
ANALIZA EVOLUȚIEI ȘI A 
REZULTATELOR OBȚINUTE 
DE REPREZENTANȚII NOȘTRI. 
Cu atît mai mult cu cît pe a- 
genda marilor întreceri ale a- 
nului 1973 au figurat campiona
te mondiale — de seniori și ju
niori, campionate europene, 
Jocurile Mondiale Universitare, 
Balcaniada, precum și o serie 
de intilniri internaționale — 
deci un program, extrem de bo
gat. care a prilejuit o excelentă 
verificare a valorilor, a poten
țialului de care dispune fiecare 
dintre loturi — de seniori, ju
niori, tineret, speranțe. Ceea ce 
este, credem, foarte important 
nu numai pentru comentarea bi
lanțului 1973 ci și pentru anti
ciparea realistă a șanselor lup
tătorilor români pentru ediția 
Montreal a Jocurilor Olimpice.

DACĂ OLIMPIADA '76 AR FI Ml INE...?

PERFORMANȚE DE PRESTIGIU,
DAR Șl OSCILAȚII VALORICE

Începem cronica anului 1973 arătînd că luptătorii români au avut 
susținut — la ambele stiluri — examene extrem de importante , , 
în același timp, de mare dificultate. Să le amintim ; campionatele mon

diale de seniori (Teheran), campionatele europene (Lausanne — libere 
și Helsinki — greco-romane), Universiada (Moscova), campionatele mon
diale ale juniorilor (Miami Beach), Balcaniada de tineret (Timișoara) și, 
desigur, alte întîlniri internaționale de prestigiu. CUM AU ABSOLVIT 
LUPTĂTORII NOȘTRI ACESTE EXAMENE ALE ANULUI POST-OLIM
PIC ? CE A ARĂTAT — MAI ALES DIN ACEST PUNCT DE VEDERE 
— BILANȚUL ’73?

de 
Și. Prima participare

Nici o prezență pe podiumul de la Lausanne!
Vom începe prezentarea propusă 

în ordinea cronologică a desfășură
rii principalelor competiții de se
niori ale anului trecut. Primii anga
jați in greaua cursă a afirmării In
ternaționale au fost luptătorii de li
bere, care au participat la sfîrșitul 
lunii martie la campionatele conti
nentale de la Lausanne. Trebuie să 
spunem că acest debut competițional 
al luptătorilor a 
sibilităților. Nici 
zentanții noștri 
pe podiumul de

fost sub nivelul po- 
unul dintre repre- 

n-a reușit să urce 
premiere. Cele mal

Gh. Berceanu — al treilea
La competiția de același nivel, de 

la Helsinki, sportivii din cadrul ce
luilalt stil, greco-romane, au evoluat 
mult mai aproape de valoarea lor, 
realizînd performanțe meritorii. Du
blul campion mondial, medaliat cu 
„aur“ și la J.O., Gheorghe Berceanu, 
a cucerit pentru a treia oară titlul 
de cel mai bun luptător al continen
tului la categoria cea mai mică. Ni- 
colae Martinescu, 
bine de zece ani in rîndul fruntași-

prezent de mai

Cea mai bogata
Campionatele mondiale universitare 

de la Moscova au confirmat, de ase
menea, clasa ridicată pe plan mon
dial a luptelor din țara noastră. La 
greco-romane, Gheorghe Berceanu s-a 
clasat, din nou, pe primul loc la ca
tegoria sa, iar Nicu Gingă, lori Păun 
și Staicu Olteanu au cucerit meda
liile de argint. De asemenea, Victor 
Dolipschi a obținut medalia de bronz 
Tinerii Mihai Boțilă șl Adrian Popa 
s-au clasat și el pe locuri meritorii. 
(Boțilă — locul IV, iar Popa •— V).

întrecerile de libere au confirmai

bune rezultate le-au obținut Iancu 
Vangheliei (48 kg) și Vasile Iorga 
(82 kg), care s-au situat pe locul IV, 
Petre Ceamâu (52 kg) și Ladislau 
Simon (+100 kg) au încheiat com
petiția pe locul VI. Comportarea ne
corespunzătoare a reprezentanților 
luptelor libere din România a făcut 
obiectul unei analize temeinice în 
cadrul forului nostru de specialitate, 
cu acest prilej luîndu-se măsuri ce 
s-au dovedit, apoi, pe cit de bine
venite, pe atît de eficiente.

trei titluri mondiale!
Nu putem încheia această succintă 

trecere. în revistă a unui întreg an 
competițional fără să amintim rea
lizările tinerilor noștri luptători, cei 
ce poartă speranțele iubitorilor aces- 

pentru con- 
viitoare. în 

a fost repre- 
oară Ia cea 
internațională 
campionatele 
Beach. Dacă 
de la stilul

tei discipline sportive 
fruntările internaționale 
anuK 1973 țara noastră 
rentată pentru prima 
mai mare competiție 
rezervată juniorilor — 
mondiale de la Miami 
participarea sportivilor_ __  ____
libere n-a fost încheiată cu un suc
ces deosebit, juniorii de la greco- 
romane au întrecut așteptările. Din
tre cei cinci participanți, patru' s-au 
intors medaliați, trei purtind meda
liile de campioni mondiali : Constan
tin Alexandru, Nicu Gingă și Ion 
Dulică. A fost o performanță remar
cabilă care a umplut de bucurie și 
speranță inimile celor ce îndrăgesc 
acest sport. Un semn evident că

I.

Frumosul trofeu, pe care-I vedeți In fotografie, a încununat prima participare a reprezentativei de lupte libere a țării noastre 
la „Cupa țărilor latine". Iată delegația care ne-a reprezentat ia această competiție (rîndul de sus, de la stingă la drepte) : 
N. Lazăr (medic), I. Crîsnlc (antrenor principal), I. Bătrln (antrenor), L. Ambruș, L. Șiinon, V. Iorga. I. Dumitru, E, Pa* 
nalte, I. Mureșan (antrenor), C. Popescu (arbitru) ; rîndul de jost p. Androne, I. Arapu, P. Coman, Gr. Condurat.

schimbul de mîine al acestei disci
pline poate duce pe culmi și mai 
înalte gloria sportului românesc.

titlu de campion european
lor categoriei 100 kg, și-a onorat și 
de data aceasta cartea de vizită, 
ocupînd cea de-a treia treaptă a po
diumului de premiere. Doi debu- 
tanți la o competiție de acest nivel, 
Nicu Gingă (junior) și Eugen Hupcă. 
au ocupat locul IV la categoriile 52 
kg și, respectiv, 68 kg. De aseme
nea, alți doi tineri concurenți. Marin 
Dumitru (57 kg) și Adrian Popa (74 
kg), au confirmat așteptările, clasin- 
du-se pc locurile V și, respectiv, VI.

colecție de medalii
părerea că rezultatele slabe obținute 
la Lausanne au constituit un sim
plu accident. Dintre cei cinci repre
zentanți ai țării noastre la concursul 
de la Moscova, patru s-au clasat pe 
locuri fruntașe, iar trei au obținut 
chiar medalii : Vasile Iorga (82 kg) 
și Ladislau Simon (+100 kg), pe cele 
de argint, Iar Emilian Cristian (74 
kg), pe cea de bronz. Ion Arapu 
(52 kg) s-a clasat pe locul IV. A 
fost competiția cu cea mai bogată 
colecție de medalii pentru luptătorii 
români.

Opt succese și ■
Chiar dacă cele două loturi repre

zentative de tineret (libere și greco- 
romane) n-au reușit să situeze țara 
noastră pe primul Ioc în întrecerea 
luptătorilor din Balcani, sportivii ro- 
mâiy , s-au clasat pe locul secund la 
ambele stiluri, dar la diferențe foarte 
mici de puncte față de echipele Bul
gariei, cîștigătoare de mulți ani ale 
acestei competiții. Luptătorii noștri 
de la acest nivel de vîrstă (in spe
cial cei de ia libere) s-au comportat 
remarcabil, făcînd dovada unor cali
tăți fizice și de voință apreciabile. 
Sportivii de la greco-romane au do
minat cu autoritate categoriile mici, 
patru dintre ei devenind campioni 
balcanici : Constantin Alexandru (48 
kg), Mihai Boțilă (57 kg), Ion Păun 
(62 kg) și Adrian Sablovschi (100 kg). 
Colegii ior de la libere au întrecut 
așteptările, triumfînd și ei tot Ia pa
tru categorii de greutate, prin Aurel 
Neagu (48 kg), Petroniu Androne 
(68 kg), Marin Pîrcălabu (74 kg) și

totuși — locul II!
Vasile Țigănaș (82 kg), Stelian Mor
cov (90 kg), sportiv în care se pu
neau justificate speranțe, s-a clasat 
al doilea numai datorită unei erori 
tactice comise într-un meci 
avea un avantaj categoric la★

Acum, cînd am enumerat 
toate rezultatele luptătorilor 
în marile 
putem afirma că acest an post-olim- 
pic a fost fructuos pentru sportivii 
noștri. Succesele realizate sînt cu atîl 
mai valoroase, cu cit au fost obți
nute în anul imediat următor dispu
tării Jocurilor Olimpice, atunci cipd, 
pretutindeni, în activitatea celor mai 
mulți specialiști, a sportivilor de per
formanță au început acele îndelungi 
căutări și experiențe menite să desco
pere cele mai talentate elemente, să 
ducă la perfecționarea procesului de 
pregătire și, implicit, la creșterea 
performanțelor.

în care 
puncte.

aproape 
români 

concursuri internaționale,

BILANȚ 1973

Lupte greco-romane
Rezultate Total 

puncte I
PALMARES OLIMPIC

parti
cipant!

Teheran — strălucită victorie a
și excelentul bilanț ai echipei

Dar, cele mai mari întreceri ale 
anului care s-a scurs au fost cam
pionatele mondiale de la Teheran, 
întrecerile din capitala Iranului au 
constituit un nou prilej de confir
mare a valorii, internaționale a spor
tului luptelor din România. Primii 
care au intrat în concurs au fost 
sportivii de la libere. Ei au dorit 
din toată inima să schimbe impresia 
nefavorabilă ce se formase în urma 
participării la competiția 
de la Lausanne. Și au 
echipa țării noastre era 
mai din cinci luptători . . _
tate din numărul categoriilor), 
prezentanții noștri au reușit să acu
muleze 12 puncte, rezultat care a si
tuat țara noastră pe locul VI în cla
samentul neoficial pe națiuni.

Vasile Iorga a fost distins cu me
dalia de argint Ia categoria 82 kg 
(și numai o decizie injustă a juriu
lui l-a privat de titlul de campion 
mondial), iar tînărul Ladislau Si
mon s-a clasat al treilea în între
cerea celor mai buni grei din lume. 
Participînd pentru prima oară la o 
competiție de acest nivel, semigreul 
Enache Panaite a terminat concursul 
pe un promițător loc IV.

în întrecerile de greco-romane, un 
alt„tînăr talentat și excelent pregă
tit, Nicu Gingă a făcut ca tricolorul 
românesc să fie ridicat pe cel mai 
înalt catarg. El a cucerit titlul de 
campion mondial la categoria 52 kg, 
reușind a performanță pe care în-

continentală 
reușit. Deși 
formată nu- 
(deci, jumă- 

re-

Gheorghe Berceanu, deținătorul multiplelor trofee cucerite în marile în
treceri internaționale, nu și-a spus ultimul cuvint. F.l va relua în c'trînd 

antrenamentele și, sperăm, va obține noi succese.

lui Nicu Gingă
de „libere**

o apreciem ca singulară,drăznim să
greu de egalat : încă la virsta junio
ratului, într-un singur an, el a cu
cerit titlurile de campion național de 
juniori, tineret, seniori, campion mon
dial de juniori, medalia de argint 
la Universiada de la Moscova și titlul 
de campion mondial la seniori !

Competiția
Nr. Rezultate

parti------------------------------------------------ -
cipanți I II III IV V VI

C.M. (gr.-rom.)
C.M. (libere)
C.E.
C.E. (libere)
C.M.U. (gr.-rom.)
C.M.U. (libere)
C.M. juniori

(gr.-rom.)
C.M. juniori (libere)

(gr.-rom.)

10
5

10
10
10
5

6
3

î

1
î 1

1

1

3

Total 
puncte

3
2

1
1

2
1
2
2
1
1

2 î

1

1

1
2

18 p. 
P. 
P.

12
20

31
17

p. 
p.

1 1
1 2

1 30
7 P.

P.

A

In vederea participării la viitoarele 
Jocuri Olimpice, Colegiul central de 
antrenori a alcătuit loturile lărgite 
pentru cele două stiluri, din care vor 
fi selecționate echipele participante 
la turneul olimpic de la Montreal.

GRECO-ROMANE (Grapa I) 1 Gh. 
Berceanu, C. Alexandru, N. Gingă, 
M. Dumitru M. Boțilă, L Dulică, i. 
Păun, N, Martinescu, Z. Szilak, / V. 
Dolipschi, A. Popa; (grupa a Il-a) î 
I. Gibu, F. Răduț, P. Arcadie, A. 
Szabo, E. Hupcă, N. Mlhai, Gh. 
Clobotaru, V. Prenjiu, V. Fodorpa- 
takl. D. Mânea, R. Codreanu. A. 
Savlovschi, T. Ignăteseu ; (GRUPA 
A IH-A) : s. Botez, T. Horvath, C. 
Radu, C. Lucacela, S. Olteanu, T. 
Lucescu, P. Dlcu, C. Leca, V. Enache, 
V. Gheorghe, M. Gall, I. Clobanu, s.

Rusu, M. Secoșan, L. Paraschlv, x. 
Bănică. Antrenori ; I. Corneanu, I. 
Cernea, N. Pavel, D. Cuc, I. Mari
nescu.

lupte LIBERE (Grupa I) : V. Ior
ga, L. Simon, E. Cristian, E. Panaite, 
I. Arapu, A. Neagu, P. Androne; 
(grupa a H-a) : i. Vangheliei, V. Tl- 
gănaș. M. Pircălab, i. Dumitru, S. 
Morcov, P. Coman, T. Seregheli, c. 
zanler, v. Enache; (grapa a III-a) i 
Gh. ștefan, G. Contat, F. Moț, Gh. 
Eremia, E. Butu, P.. Brindușan, Gh. 
Anghel, V. Gheorghiu, Gh. Dobră- 
nel, N. Dorobanțu, L. Ambruș, A. 
Bălăianu, F. Arsene, T. Eimbă, T. 
stoian, v. Mlhăllâ, I. Komuta, I. 
Lungu, I. Lup, N. Parepa, M. voicu. 
Antrenori ; I. Crisnig, I. Bătrta, I. 
Mureșan și T. Popescu.

ESTE, INSĂ, NECESARĂ VALORIFICAREA MAXIMĂ A POTENȚIALULUI EXISTENT
Simpla lectură a „fișierului" de 

rezultate și clasamente ale marilor 
competiții post-olimpice ne arată 
că dacă, intr-adevăr starturile de 
la Montreal s-ar da mîine, sportul 
luptelor din țara noastră are în
dreptățite motive să se prezinte cu 
fruntea sus, să spere în performan
țe pe măsura poziției de prestigiu 
pe care și-a cucerit-o, prin talentul 
sportivilor și măiestria antrenori
lor, pe plan internațional. Ar fi, 
însă, greșit și periculos să fie luat 
în considerare NUMAI palmaresul 
trecut. Este necesară o permanen
tă confruntare a ace'stuia cu noile 
realități, cu schimbările produse 
în fiecare an și — în funcție de 
concluziile furnizate — să se gă
sească soluțiile pentru realizarea a- 
celor performanțe care să asigure

menținerea în plutonul fruntaș. Mai 
mult, pentru o afirmare deplină, 
ni se pare; necesară astăzi și re
nunțarea lai preocuparea exclusivă 
pentru simpla MENȚINERE a po
ziției cucerite. Se așteaptă — și, 
desigur, așteptăm acest lucru de la 
luptătorii români, de la tehnicienii 
care-i pregătesc — atacarea cu
rajoasă a unor poziții noi, superi
oare, în ierarhia celor mai bune e- 
chipe din lume.

Ne place să credem că aceste lu
cruri sînt de-acum în atenția fe
derației de specialitate; noi le-am 
subliniat pentru că ele s-au des
prins caracteristic din analiza a- 
nului internațional 1973 și cre
dem că ele pot direcționa mai bi
ne și mai eficient viitoarea activi
tate de pregătire a lotului olimpic.

pe podiumul olimpic. Ceea ce ar 
însemna, desigur, un anumit nu
măr de medalii și de puncte ! A-

jungem astfel la lucrul cel inai 
esențial: valoarea reprezentanților 
noștri la fiecare categorie.

NU NUMAI MENȚIUNEA UNEI POZIȚII,
CI CUCERIREA ALTORA - SUPERIOARE

Revenind la aprecierea șanselor 
noastre de ansamblu, pe echipe, ne 
propunem să ne ocupăm pentru în
ceput. de stilul greco-romane. Este 
neîndoielnic — și anul 1973 a adus 
confirmări în acest sens — că e- 
chipa de greco-romane dispune la 
această oră de valori certe, că în 
cadrul lotului este asigurată o pre
gătire corespunzătoare, antrenorii 
și luptătorii unindu-și, ca Și altă 
dată, eforturile pentru a realiza 
performanțe cît mai înalte. Să spu
nem, însă, deschis fără ocolișuri, 
că DE LA LUPTELE GRECO-RO 
MANE, CA ȘI DE LA ALTE CÎ
TEVA SPORTURI, NU SE AȘ
TEAPTĂ DOAR REZULTATE BU
NE CI NUMAI FOARTE BUNE, 
TITLURI ȘI MEDALII.

Firesc, de aceea, ca — destul de 
aproape de Jocurile Olimpice de 
la Montreal — să semnalăm, o- 
dată cu rezultatele bune, o anume 
scădere valorică generală înregis
trată în anul trecut, îndeosebi la 
campionatele mondiale de la Tehe
ran, competiție în care echipa țării 
noastre a ocupat doar locul 4 în 
clasamentul pe națiuni. Nu dăm 
verdicte și sîntem împotriva, unei 
false‘alarme, avem în vedere sa
lutarul proces de întinerire a e- 
chipei, ca și absența de la aceste 
întreceri a multiplului nostru cam
pion. Gheorghe Berceanu. fără în
doială candidat principal la me
dalia de aur a categoriei 48 kg, 
dar acel loc 4 de care aminteam 
este — totuși — o realitate nu toc
mai plăcută și credem că nu la a- 
ceastă poziție trebuie să se Opreas
că obiectivele și ambițiile echipei 
noastre. Dimpotrivă. Trebuie să se

la 
în- 
ie-
e-

țintească mai mult, nu numai 
recucerirea locului 3 ci chiar la 
că un pas, cel de „argint” în 
rarhia mondială. La Teheran, 
chipa Poloniei a îndrăznit acest
salt și spre surpriza generală a 
reușit I De ce ar trebui să accep
tăm ca un obstacol de netrecut va
loarea actuală, a unor echipe ? De 
ce să nu învățăm din acea lecție 
a curajului, firește dîndu-i totala 
acoperire a muncii, a pregătirii, dar 
și a ambiției ?

Poate că Teheranul a fost doar 
o etapă, necesară și utilă prin 
concluziile furnizate specialiștilor 
și luptătorilor români, bilanțul în 
sine avînd o importanță relativă, 
în raport cu obiectivele olimpice 
Poate că — este și părerea noas
tră — aici trebuiau. în primul rînd, 
cunoscute cît mai exact posibili
tățile și perspectivele reprezentan
ților noștri la fiecare categorie în 
parte, măsura în care luptătorii 
români — unii consacrați, cu o 
lungă activitate internațională, al
ții debutant lipsiți de experiență 
ț— au sau nu posibilități de pro
gres, astfel îneît, la Jocurile Olim
pice, echipa de lupte greco-roma
ne a României să se prezinte nu 
doar prin cîteva individualități ci 
printr-o valoare de ansamblu, ge
nerală.

Retrospectiva sezonului post-olim- 
pic, ca și studierea problemelor de 
selecție și pregătire caracteristice 
ultimei perioade, ne fac să cre
dem că la Montreal echipa de gre
co-romane poate să ocupe un loc

„RADIOGRAFIA"
Iată de ce considerăm potrivită 

acestui capitol prezentarea situa
ției existente la cele 10 categorii 
de greutate. Nădăjduim că. la ca
tegoria 48 kg, Gheorghe Berceanu, 
complet restabilit, își va putea a- 
păra titlul de campion olimpic șl 
va continua astfel seria marilor 
sale succese. Ceea ce/este 'sigur 
ni se pare faptul că pentru titu
larizare vom asista la o luptă spor

irii mult decît interesantă, 
—.....„.Jtă, între multiplul campi-

Alexandrti, 
cu multe 

kg, „aurul" 
recomandă

CATEGORIILOR

ti vă mai 
echilibrdt 
on și tînărul Constantin 
luptător evident dotat 
calități. La categoria 52 
cucerit la Teheran îl 
pe Nicu Gingă printre favoriții vi
itoarei ediții a Jocurilor Olimpice, 
cu condiția ca el să nu se culce 
pe laurii acestei victorii, să per
severeze în pregătire, îmbogățin- 
du-și și perfecționîndu-și procede
ele tehnice, care la Teheran au în
semnat o surpriză pentru mulți ad
versari, dar nu e deloc sigur că 
așa se va întîmpla și la Montreal. 
Pentru categoria 57 kg pot aspira 
la titularizare: Mihai Boțilă, Ma
rin Dumitru și campionul mondial 
de juniori Ion Dulică (în cazul în 
care Ion Baciu nu-i va convinge 
pe specialiști că nu și-a spus încă 
ultimul cuvînt...). Ion Păun domi
nă — cel 
categoria 
calitățile 
ne 
sa pînă la aspirația îndreptățită la 
un loc pe podiumul olimpic. Mai

edem că nu greșim afirmind că 
sportul luptelor din țara noastră 
de afirmare Ia viitoarea ediție a Jocurilor Olim
pice. Pledează pentru o asemenea concluzie nu
meroasele performanțe ale anului post-olimpic, 
confirmarea valorică a unora dintre sportivii con

sacrați, ca și a celor mai mulți dintre tinerii promovați 
și, bineînțeles, atmosfera de muncă și răspundere instau
rată de mai multă vreme in cadrul federației de specia
litate, al loturilor reprezentative.

Față de justificatele pretenții pe care iubitorii spor
tului le au de la luptătorii fruntași este, insă, necesară 
o continuă preocupare pentru îmbunătățirea performan
țelor, astfel incit la întrecerile de la Montreal reprezen
tanții țării noastre să cucerească noi poziții de presti
giu. Trebuie continuată, la fel de curajos — poate chiar 
moi mult — acțiunea de pregătire și promovare a tine; 
relor elemente. Se așteaptă în această direcție eforturi 
și o muncă dte caiitate nu numaî la nivelul loturilor ci, 
in primul rînd, în unitățile de bază, în secțiile de lupte 
ele cluburilor și asociațiilor. Credem că îmbunătățirea

fac să

c

puțin la această oră — 
62 kg și tinerețea lui, 
fizice de care dispune, 
credem că poate progre-

greu sînt de apreciat șansele la 
categoriile 68, 74, 82 și 90 kg, unde 
titularii de astăzi — Eugen Hupcă, 
Adrian Popa, Staicu Olteanu și Ni- 
colae Neguț — nu au reușit, în a- 
nul trecut, să facă dovada unei va
lori care să-î recomande pentru 
locuri fruntașe la Jocurile 
ce. în toate aceste cazuri 
cesare eforturi și căutări 
rupte pentru descoperirea

Olimpi- 
sînt ne- 
neîntre- 
și pre-

gătirea altor elemente însă fără re
nunțarea grăbită la luptătorii a- 
mintiți mai sus. Nu știm dacă Ni- 
colae Martinescu (categoria 100 kg) 
Se va depăși pe sine însuși, cîști- 
gîndu-și dreptul de participare și 
la viitoarea ediție a J.O.. dar după 
toate probabilitățile, va trebui, în 
primul rînd, să depună eforturi 
serioase pentru a rezista asaltului 
tinerilor Adrian Savlovschi și Zol- 
tan Szilak. în fine, la + lOtokg, așa 
cum am mai scris. Victor Dolipschi 
are mari resurse și depinde numaî 
de el, de plusul de strădanii în 
pregătire, pentru a urca din nou 
podiumul olimpic.

„LIBERELE" AU FURNIZAT MAREA Șl PLĂCUTA

SURPRIZA A SEZONULUI!
Anul 1973 a început cu un duș 

destul de rece pentru echipa de li
bere (explicat, în mare măsură, 
prin decalarea datei de disputare 
a campionatelor europene de la 
Lausanne), dar pînă la urmă seri
ozitatea în pregătire, munca in
tensă a antrenorilor șl sportivilor, 
dorința lor de a nu mai trăi doar 
din strălucirea medaliilor obținute 
de sportivii de la greco-romane, 
și-au spus cuvîntul și, la campio
natele mondiale de la Teheran, 
mica delegație a țării noastre (doar 
cinci luptători) a realizat cel mai 
valoros bilanț din toate cele înre 
gistrate pînă atunci la competiția 
supremă. Ne-am convins astfel că 
și la libere există sportivi de au
tentică valoare, cu mari posibilități 
de progres, mai ales dat fiind fap
tul că unii sînt foarte tineri.

Ne gîndim, în 
Ladislau Simon 
100 kg), care încă

primul rînd, la 
(categoria peste 
la Teheran a fă-

cut dovada posibilităților sale în 
disputa cu cei mai buni luptători 
din lume, la Enache Panaite (ca
tegoria 100 kg) — și el clasat pe 

- locul 4 la C.M. din 1973 ‘L“
lian Morcov (categoria 90 ’.kg), E- 
milian Cristian (categoria 74 kg), 
Petroniu Androne (categoria 68 kg). 
Ion Arapu (categoria 52 kg), Au
rel Neagu (categoria 48 kg), tineri 
luptători de Ia care se așteaptă 
salturi valorice importante.

Prima șansă de afirmare olim
pică o deține însă, după părerea 
noastră, excelentul Vasile Iorga, 
sportiv consacrat, cu un frumos 
palmares internațional, exemplu de 
conștiinciozitate în pregătire și 
conduită.

Inserăm, așadar, cu plăcere con
statarea că anul 1973 a fost pen
tru stilul libere un moment de re
ală cotitură, care a pus în eviden
ță atît talentul și calitățile sporti
vilor, cit și priceperea antrenorilor.

la Ste- 
>0 Lkg;

la ora actuală 
are șanse reale

procesului de pregătire la acest nivel, asigurarea con
tinuității iui, pot determina în mare măsură progresele 
pe care le așteptăm de la mulți luptători. Spunem 
aceasta pentru că, din păcate, la cluburi și asociații 
pregătirea se face încă sporadic, adesea numai in 
preajma competițiilor, iar procesul de instruire a junio
rilor păstrează limite scăzute, pe care aceștia le depă
șesc abia atunci cînd sînt selecționați în lotul național.

In ceea ce privește calendarul competițiilor internațio
nale, ne exprimăm părerea că el trebuie mai judicios 
corelat cu perioadele de pregătire, în așa fel incit el 
să înlesnească atingerea obiectivelor de performanță co
respunzătoare diferitelor etape.

Fără îndoială, federația de specialitate, secțiile din 
cluburi și asociații, toate cadrele tehnice trebuie să-și 
reunească eforturile pentru valorificarea 4e-un nivel su
perior a potențialului de care dispune sportul luptelor. 
Aceleași îndatoriri de răspundere revin, insă, și sporti
vilor, cei care — de fapt — sînt primii beneficiari ai 
condițiilor create pentru o deplină afirmare olimpică.

Pogină realizată de Dan GĂRLEȘTEANU și Mihai TRANCA Fotografii din fototeca ziarului SPORTUL
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șl frumoase, elaborate de Țopescu la sfîrsft de an 
mă fac să mă tncura printre sute de Imagini memo
rabile, să nu știu ce să aleg mal întîi, eu! sâ-l dau 
Intîietate, pe cine să las tn umbră.

Ochiul ml-e plin de scene, de eroi, de nebunie. 
Auzul „vede" strigătele do triumf, urletele de dis
perare, lacrimile și hohotele de rls libere șl fericite. 
O lume fantastică se întinde de la răcnetul lui Fo
reman pînă la surîsul de o uluitoare delicatețe al 
celor două fetițe Goreac șl Grigoraș, pe podium, la 
Londra, învingătoare 
vei. Din nou l-am 
de unul singur la 
nului național, ca 
apară Bonev, urlînd 
antrenorii săi, după 
Lisabona al doilea goi. Am văzut 
jucători fugind singuri, de feri
cire, pe teren, cu brațele ridicate, 
strigînd nu știu ce, fugind intr-un 
delir al ființei care parcă vroia sa 
se ridice pe pămînt, să nu mai 
aibă contact cu nici o altă ființă 
și am văzut 10 oameni sărind pe 
un al 11-lea, sufocîndu-l într-0 îm
brățișare frenetică, toți 11 căzind 
grămadă pe iarba stadionului, nici 
unul nemaiștiind unds-i e capul și 
unde-i sînt picioarele. Un englez,

la dreapta și la stingă Turlșce- 
văzut pe Simion C 
intonarea im- . ............. «■.. .. ,

fugind spre JJJBBBBHHBBS 
ce a dat la

Cuțov plîngînd

robii despre om, chiar dacă nu spune totul, chiar 
dacă atltea Impurități lumești șl laice încearcă să-l 
întunece nimbul de glorie șl vrajă... Noi nu putem 
să nu credem In acest caracter curat al sportului, 
știind prea bine că acest farmec vine șl din ciocni
rea dură a Indivizilor, șl din multe, foarte multe 
caraghloslîcurl, țișnlte șl ele din copilărie și Ingenui
tate.

A te pricepe Ir» sport înseamnă — pentru mine — 
□ înțelege cu mult mal mult decit cine va învinge 
sau a învins, cine va pierde și a pierdut. A te pri
cepe și a iubi sportul începe prin a nu te mai măr
gini la a împărți

ÎB
_________ _ _ . unul Tueart, de la 

Sunderland, pleacă singur de ia centru, driblează 
patru oameni de la Vasas șl dă gol — 
un gol fantastic — un altul, un vest- 
german, unul Muller, Gerd, dă un gol oarecare, dar 
face 3—3 cînd situația la Dresda era compromisă 
pentru Bayern al său și are parte de aceleași nebu
nii ale fraților săi întru fericire, ca unul, Dudu, la 
Madrid, un român care nu voia să accepte că Atle
tico nu poate fi învinsă acasă... „O, yes" — exclamă 
fără furie crainicul englez cînd Liverpool e eliminată 
in ultimul minut de către Steaua Roșie, printr-un gol 
formidabil al fundașului iugoslav.

„O, yes",„ — lumea sportului, nu numai a fotba
lului, dar și aceea a lui Năstase, a lui Patzaichin, a 
lui Stewart, chiar și aceea a schiului, unde azi ni
meni nu mai știe cine'e cel mai bun, fiecare con
curs fiind cîștigat de altcineva, într-o exaltantâ bram- 
burealâ a valorilor, „o, yes“, lumea noastră a spor
tului e admirabilă prin tot ce spune decisiv și memo-

această lume in învinși și învin
gători. E prea puțin. E ceva, e im
portantă această clasificare — 
dar e prea puțin. Nu pot uita pe 
acel englez care — sîmbătă noap
te — a dat cel de-al doilea gol 
al său In 12 ani de joc I Dar a 
jucat 12 ani — și nimeni nu l-a 
dat afară din echipă, din joc, 
pentru această „ineficacitate" I A 
jucat 12 ani fiindcă a jucat bine! 
E un învingător Î E un învins ? 
E, probabil, o minune veselă a lu
mii I

Sportul trebui® priceput ca o 
minune voioasă, neîncruntată a 
vieții pe pămînt. Se poate plînge, 

și într-o superficială disperare după 
sportivul trebuie sâ rămină în ochii 

noștri profani și în ochii lui un miracol în fața că
ruia e obligatoriu să zimbim tandru și inteligent, 
duios și exigent. Nici un sportiv nu intră în arenă 
pentru a ne urîți viața, pentru a-și uriți existăhța. El 
trebuie să muncească enorm și chinuitor pentru a 
crea frumusețe și entuziasm. E logic și încurcat, tot
odată. Dar de aici trebuie început, —• sau aici tre
buie ajuns — în judecata noastră, a celor aflați pe 
post de comentatori, care ar fi cazul să facem, măcar 
dimineața, 10 minute de gimnastică pentru a înțe
lege o fărîmâ din miracolul complicat al vieții pe 
stadion, pentru a avea o bază cît de cît justificată 
cînd urlam urît la favoritul nostru în clipele cînd 
omul nu ne gîdilă orgoliile...

Îmi iau angajamentul, dragi și stimați cititori, ca 
intrînd azi în al șaselea an de belphegorism, să nu 
mă abat nici cu o iotă de la aceste „teorii" și să 
încep fără crîcnire a face gimnastica de dimineață,

BELPHEGOR

se poote cădea 
o infringers —

UN AN S-A ÎNCHEIAT, ALTUL A LUAT

MARIA ALEXANDRU (Progresul 
București), campioană mondială de 
tenis de masă : „1974 va fi un an
plin de evenimente competiționale 
internaționale de amploare, mai ales 
in prima lui jumătate. Mă gîndesc 
mai ales Ia campionatele internațio
nale ale României de la Ploiești 
(20—22 ianuarie), la Turneul prime
lor 12 jucătoare de pe continent din 
Suedia, intre 10 și 12 februarie, și 
la campionatele europene din aprilie 
do, la Novi Sad (Iugoslavia). La 
Ploiești, unde și-au anunțat partici
parea cele mai bune „palete" din 
R. P. Chineză, Japonia, Suedia etc., 
ca și în celelalte două competiții, voi 
avea prilejul să mă întîlnesc

țele pentru afirmarea și în 
ocazii a boxului nostru, pentru creș
terea prestigiului său 
De la noul an aștept; 
consacrarea unor tineri 
s-au remarcat în 1973.
craioveanul Constantin Buzdugeanu, 
un fel de Gîju, însă mai eficace, la 
Niță Robu, la Pavel Istrate, Constan
tin Dafinoiu, Damian Cimpoicșu, pre
cum și la apariția altora pe firma
mentul „nobilei arte"... Aștept conso
lidarea „virfurilor" Calistrat și Si
mion Cuțov (care — ar fi un fapt 
unic în istoria boxului — se vor pre
zenta probabil amîndoi la C. M.), 
Alee .Năstac, Ion Alexe etc. Aștept, 
in fine, menținerea pugilatului nos-

aceste

internațional, 
de asemenea, 
pugiliști care 
Mă refer la

norului meu, D. Roșea. Pentru că de 
la 1974, cînd voi trece la seniorat, 
aștept multe alte împliniri : să fiu 
selecționat în lotul național și să 
particip la campionatele balcanice, 
unde urmăresc un loc fruntaș la in
dividual și o contribuție importantă 
la echipe, să obțin clasări bune în 
alte concursuri internaționale. Știu 
că pentru a ml se îndeplini aceste 
dorințe va trebui să dovedesc mai 
întîi că merit încrederea selecțione
rilor. De aceea, voi face toate efor
turile să-mi desăvirșesc măiestria 
sportivă și — o altă dorința a mea — 
să obțin un titlu la „naționalele" de 
obstacole. Voi aborda, pentru prima 
oară în campionatul nostru, obsta
cole de categoria semi-grea cu emo
ția firească a începutului, dar și cu 
credința că voi trece onorabil acea
stă probă. Concomitent cu pregătirea 
sportivă, doresc să obțin rezultate 
bune și la 
la sfirșitul 
ultima clasă 
admiterii la

"i obțin rezultate 
învățătură, mai ales că 
anului mă voi afla în 
de liceu ■ și în pragul... 
facultate".

SPÎRLEA (Olimpia), cel
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DUMITRU
mai bun sportiv al anului la penta
tlon modern : „Nădăjduiesc ca anul 
1974 să însemne consacrarea mea pe 
plan internațional, ca urmare a stră
daniilor suplimentare pe care inten
ționez să le depun pentru a-mi ridi
ca valoarea la toate disciplinele pen
tatlonului modern și in toate 
cursurile. In ’74 voi insista mai muit 
decit pînă acum la scrimă (pentru a 
o aduce la nivelul celorlalte), la inot 
și cros (la care simt că am încă re
zerve și pot obține rezultate și mai 
valoroase). Mă așteaptă citeva com
petiții de înalt nivel, cum sînt cam
pionatele mondiale de la Moscova 
și „Cupa Europei", la care sper o 
comportare onorabilă. 
C. M. vreau să urc în 
individual între primii 6 
ai lumii, iar la echipă 
1973, la Londra, ne-am 
între fruntași) nădăjduiesc 
aduc o contribuție substanțială.
dori ca anul in care am intrat să 
constituie și un an al relansării 
pentatlonului modern românesc, prin 
ciștigarea de noi adepți".

con-

îndeosebi la 
clasamentul 
pentatloniști 
(cu care in 
situat deja 

să-mi 
Aș

Maria Alexandru (dreapta) primește , 
trenoare emerită, cupa și diploma de 
masă românesc pe anul 1973.

din partea Ellei Constantinescu, an- 
’ onoare de laureată a tenisului de 
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DIALOG DE VACANȚA

MARCEL LĂZĂRE ANU: „SINGURA MEA DORINȚA

RAPID:
ÎN GIULEȘTI

S-A ÎNCINS MIUȚA..;

genericuluiCu toată restricția
„de vacanță", în cazul portarului 
Marcel Lăzăreanu trebuie să te în
torci neapărat în dimineața primei 
etape a turului, atunci cînd consi
liul echipei, reunit în ultimă șe
dință, avea să delibereze încă o 
dată asupra problemei numărul 1 
a formației : portarul, decretînd: 
„Lăzăreanu" I

Trebuie să cobori în timp, pentru 
că Marcel Lăzăreanu își începe 
orice spovedanie de aici, de la ves
tea care l-a năucit pentru că nu 
sperase să sară atît de repede în 
spatele lui „nea Pexa și nea Cîm- 
peanu" — veteranii în umbra că
rora crescuse — și nu-și închipuise 
că între el și Ștefan, consacratul 
goal-keeper al „U“-ului, cineva ar 
fi putut opta pentru un puști; 
chiar dacă puștiul apărase cu brio 
poarta juniorilor cînd aceștia au 
devenit campioni și dăduse multe 
probe de vitejie la tineret.

Trebuie să revii la Cozia — car
tierul general al clujenilor pentru 
meciul inaugural cu Argeșul — 
pentru că aici, pe malul Oltului, 
„am plîns o noapte întreagă și-am 
jurat să răzbun golul lui Vlad care 
ml-a întunecat ziua debutului". 
Jurămînt ae care Lăzăreanu avea 
să se țină, el reușind performanța 
ca din cele 12 evoluții avute în tur 
(în 5 l-a scos pe tușă accidentul

suferit. în turneul din Cehoslova
cia), 8 să fie remarcate deosebit de 
către cronicari și gratulate cu ad
jective rîvnite de oricare alt por
tar. Jurămîntul lui Lăzăreanu poate 
fi Citit, de altfel, și în „pasivul" 
clasamentului, coloană unde „U“-ul 
înregistrează, alături de Steagul 
roșu, cea mai redusă porție de go
luri primite (15).

Trebuie să te înapoiezi la ziua 
întîlnirii cu Dobrin — „pentru 
mine, ca portar, cel mal dificil a- 
tacant, pentru că te joacă și te în
șeală cu cea mai mare dezinvoltu
ră" — pentru că atunci „am simțit 
gustul adevăratului fotbal”, gust de 
care novicele Lăzăreanu a fost ire
mediabil sedus, el vorbind astăzi 
despre fotbal ca despre ceva ce 
nu-și găsește echivalență în fru
musețe și seducție. Iar Lăzăreanu. 
deși tînăr debutant și încă elev de 
liceu (clasa a XII-a) 
virata cînd imaginația o ia înaintea 
rațiunii.

în fine, trebuie să pornești cu... 
începutul și să parcurgi toate cele 
17 episoade ale „serialului" de 
toamnă, fiindcă/Singura preocupare 
de vacanță a portarului Lăzăreanu 
e legată de recuperări : „am ales 
„Felixul" — unde voi sta pînă la 
8 Ianuarie — ca să lichidez defini-

a depășit

știi să te oprești, tragi prea nebu
nește, n-ai pic de răbdare; d-aia 
ai și recidivat după accident, pen
tru că Ia cîteva zile al și început 
să lucrezi, ascunzînd jena pe care 
o resimțeai").

„Cum voi reuși ?“ — caută Lăză- 
reanu însuși răspunsul. „Urmărin- 
du-1 mai atent pe Adamache — 
pentru mine cel mai complet por
tar român, ascultîndu-i pe cei doî 
iscusiți fundași dinaintea mea t 
Pexa și Cimpeanu, muncind necon
tenit pentru educarea reflexelor*'. .

— Dincolo de proiecte stau, pro 
babil, și dorințe I

— Singura mea dorință este să 
joc meci de meci.

— Ce spun, însă, contracandida- 
ții la tricoul numărul 1 al 
„U“-ului ?

— Iertați-mă, dar sînt prea „mic" 
ca să-mi permit păreri. Cred, însă, 
că singura care are drept să deci
dă este forma sportivă.

— Nu-ți vei permite nici opinii 
asupra comportării echipei în tur ?

— Numai o impresie: aceea că 
ea a fost pîndită de neșansă. Ve
deți meciurile de la Timișoara, Re
șița și Ploiești. Și o remarcă de 
începător care nu este absent la 
glasul tribunei: galeria clujeană e 
mult prea săracă și tăcută. Ea n-are

Joi dimineața, sub tribunele sta
dionului Giulești, jucătorii Rapidului 
au început, unul cite unul, să-ți facă 
apariția. Nea Florică, magazinerul 
feroviarilor, i-a intimplnat pe fiecare 
cu... „La mulți ani și o primăvară 
plină de satisfacții pentru întreaga 
echipă".

Deci, vacanța giuleștenilor luase 
sfirșit. O grabă pe deplin justificată, 
dată fiind poziția lor in clasament în 
cabine, un optimism și o veselie mo
lipsitoare. Jucătorii se îmbrățișau, își 
urau unul altuia fericire, sănătate 
pentru cei dragi, pentru echipă. Apoi, 
cu toții s-au dezechipat (singurii ab
senți Năsturescu și Neagu) luînd dru
mul sălii de sport pentru o miuță 
de... slăbire, deoarece vacanța aceasta 
a adus unora și un plus de greutate. 
Aici, arbitrați do antrenorul secund 
Belizna cele două miniformații (Ră- 
ducanu — Grigoraș, Rîșniță, Bartales, 
Petreanu, Dunșitriu II ; Roșea — An- 
gelescu, Pop, Bavu, M, Sielian, Co- 
drea) s-au priiis la joc de parcă era 
vorba de un campionat de sală dotat 
cu cine știe ce trofeu.

De față se afla și antrenorul echi
pei naționale Valentin St&nescu oara 
îndrumă și urmărește din partea fe
derației pregătirile feroviarilor în 
această primăvară. De cite ori Rădu- 
canu primea cite un gol, vocea de 
bariton a lui Tinel exploda în sală 
ca o bombă : „Ai văzut Ricule ce 
greu e cu kilogramele acelea tn plus ? 
Vezi, la convocare, mie să-mi vii cu 
92; nici mai mult nici mai puțin". 
Răducanu, zîmbitor îi replică : „Mal 
lasă și matale un kilogram in sus că 
u-o fi foc".

Joaca e în toi, „rezervele" intră și 
ele în teren (Korek, Rotaru, Niță/ 
FI. Marin).

Tot in cursul zilei de azi se va de
finitiva și noua conducere tehnică a 
Echipei cu care Rapidul va ataca în- 
fierbîntatul retur de primăvară.

Pregătirile „alb-vișiniilor" vor mal 
continua cîteva zile în Capitală, după 
care lotul se va deplasa, începind cu 
9 ianuarie, la Predeal, pentru acu
mulările fizice necesare unei bune 
capacități da efort (S.T.)

STARTUL
I

ță de timp valoroasă — de partici
pare la campionatele mondiale."

sportive de mare valoare. Mă voi 
strădui să evoluez la un nivel cit 
mai bun și sper să atn o comportare 
care să-mi dea posibilitatea să ocup 
un loc pe podiumul premianților. în- 
tr-un cuvînt, doresc ca 1974 să-mi 
aducă cel puțin aceleași satisfacții, 
atît în sport cit și pe alte planuri, 
ca și anul 1973".

GHEORGHE GURIEV, președintele 
F. R. Box : „Gîndurile, năzuințele 
ți speranțele noastre sînt ca In noul 
an munca să ne fie și mai spornică, 
rezultatele el și mai bune. De altfel, 
este în firea omului optimist să spere 
ceva mai mult de la anul In care 
pășește. Frin urmare, aș vrea ca în 
1974 boxul românesc să continue 
pe plan superior începutul bun din 
anul trecut. Aș dori să sporească se
riozitatea 
calitatea 
pasiunea 
activează 
Anul ’74 
prilejuri

tru pe poziții fruntașe in ierarhia 
mondială..."

NICOLESCU 
component al 
de rugby : 
pentru mine 

am fost

(Sportul Stu- 
echipei repre- 
„Anul 1973 a 
un an al sa- 
desemnat cel

în pregătire, cantitatea și 
muncii la toate nivelele, 
și dăruirea tuturor celor ce 
în ring și în jurul său.
ne oferă citeva importante 

____ de a verifica împlinirea 
acestor năzuințe, dintre care aș a-
minti, în primul rînd, „europenele"
de tineret de la Kiev și „mondialele" 
de la Havana. Nu încape îndoială că, 
pentru dificilele examene amintite, 
spdrtivii și antrenorii, specialiștii și 
federația vor depune toate străduin-

MIHAI 
den țese), 
zentative 
însemnat 
tisfacțiilor : 
mal bun jucător de rugby din țară, 
am avut o comportare bună în întreg 
sezonul competițional intern și in
ternațional. Toate acestea reprezintă, 
desigur, obligații pentru 1974, cînd 
doresc să mă număr, din nou, prin
tre rugbyștii care își aduc contribu
ția la dezvoltarea acestui frumos 
sport. Alături de coechipierii mei din 
echipa națională, vreau să realizez 
jocuri de calitate superioară, rezul
tate de valoare, menite să sporească 
prestigiul rugbyului românesc, 
privința formației mele 
vreau să cred că ne von? 
ziția din primul eșalon".

VAS1LE TEODOR (Dinamo), lau
reatul în 1973 al Federației Române 
de Ciclism : „Ce doresc să realizez în 
anul 1974 ? Fără a fi socotit lipsit de 
modestie, vă spun sincer că aștept de 
la el enorm de multe. El trebuie să 
fie anul de apogeu al carierei mele 
sportive. Mal întîi, voi ataca cu naai 
mult curaj unul dintre locurile po
diumului de premiere in „Cursa 
Păcii”. Apoi, aș vrea să realizez o 
mare performanță la campionatul 
mondial. în fine, doresc să-mi aduc 
contribuția Ia realizarea obiectivului 
pe care și l-a propus antrenorul 
emerit Nicolae Voicu : o echipă re
dutabilă de 100 km contra-timp, care 
să ciștige Balcaniada și să-și cuce
rească dreptul — printr-o performan-

OTILIA IFRIM, profesoară de edu
cație fizică, Galați : 
Comisiei județene 
fizică și sport în 
anul 1973 mi-a 
vedea încununată de succes ideea in
troducerii pauzei dedicate gimnasticii 
ți In mediul rural. Ma refer la ex
perimentul reușit înregistrat la co
operativele „Muncă și artă" care 
funcționează în comunele Liești, Tg. 
Bujor și Cudalbi, din județul Galați. 
Aici, țesătoarele, în mare majoritate 
sătence, și-au dat seama că cele 
cîteva minute dedicate exercițiului 
fizic sînt reconfortante și astăzi nu 
mai concep ziua de lucru fără acea
stă scurtă, dar binefăcătoare pauză 
sportivă.

Emanciparea femeii se manifestă 
pregnant pe multiple planuri șl în 
toate sectoarele de activitate. Con
știente de acest fapt, noi, activistele 
pe tărîm sportiv, avem datoria să 
acționăm cu toată fermitatea pentru 
ca mișcarea, exercițiul fizic, să de
vină o obișnuință în viața tuturor 
femeilor, indiferent de profesie sau 
locul lor de muncă. In sprijinul a- 
cestei idei, vom căuta, în anul 1974, 
să lărgim și mai mult sfera de ac
țiuni a pauzei de gimnastică, atît în 
mediul urban, cit și în cel rural, să 
găsim forme și mijloace cît mai va
riate, mai atractive și mai eficiente 
prin care femeile să-și Întărească să
nătatea, să-și mențină frumusețea 
și tinerețea".

FOTI D. FOTI, președintele F.C. 
Constanța : „Pot considera că in anul 
încheiat recent, cu sprijinul organe
lor locale și al federației, am reali
zat lucruri frumoase concretizate la 
sfirșitul •sezonului competițional prin 
ocuparea locului secund în Divizia A. 
Ciștigarea acestei poziții, ne obligă 
să depunem noi efprturi, atît din 
partea conducerii clubtilui, cît și din 
partea tehnicienilor. Avem încredere 
în antrenorți Em. Hașoti și P. Co- 
măniță și sîntem siguri că ei vor 
dovedi aceeași exigență în pregătirea 
sportivilor, în ridicarea nivelului 
tehnic al jocului echipei noastre. A- 
ceeași încredere o manifestăm față 
de toți componenții lotului ce repre
zintă „litoralul" pe prima scenă fot
balistică și sperăm că ei nu vor pre
cupeți nici un efort în întrecerea pen
tru ciștigarea tricourilor de campioni. 
E o dorință a tuturor amatorilor de 
fotbal din Constanța, posibil de îm
plinit, numai dacă formația noastră 
va fi mai bună, va juca la un nivel 
superior.

Onoarea ce ne-a făcut-o federația, 
aceea de a fi prima formație româ
nească de club ce va evolua în Japo
nia, ne obligă și mai mult, determi- 
nîndu-ne să nu precupețim nici un 
efort pentru Îmbunătățirea jocului 
echipei, pentru a satisface pe deplin 
exigențele suporterilor noștri".

„Ca membră a 
pentru educație 
rîndul femeilor, 

adus bucuria de a

Iata-l pe tinarul și talentatul Lăzăreanu in „exercițiul funețlunii'ț, <■

tiv cu întinderea care m-a ținut 5 
etape departe de echipa mare", iar 
proiectele pentru anul în care, iată, 
am pășit, se constituie toate în re
plici ce trebuie date lipsurilor și 
greșelilor lui ’73. Iată, de altfel, 
transcrise, cîteva dintre ele, așa 
cum le-a formulat „școlarul" Mar
cel Lăzăreanu ; „Trebuie să-mi 
înfrîng cît mai mult emoția pe care 
o încerc în fața atacanților de for
ța lui Adam, Oblemenco și Dobrin 
și să văd în ei doar omul cu min
gea, simplul partener care mă in
vită la dispută ; trebuie să-mi cen
zurez pornirea spre spectaculosul gra
tuit, care m-a costat golurile „Spor
tului" și „F.C. Constanței" și să-mi 
însușesc mai bine principiile de a- 
părare ale marelui Banks, idolul 
meu ; mai întîi utilul și utilul, apoi 
utilul și numai la urmă utilul- 
spectaculos pentru plăcerea tribu
nei și efectul fotografiei; trebuie 
să fiu mai ascultător și să „trag" 
mai rațional de mine (n.r. dovadă 
de însușire a reproșului pe care 1-1 
aduce căpitanul echipei, Remus 
Cîmpeanu : „marele tău defect — 
îi spune „bătrînul" — este că nu

forța să-și ducă echipa spre vic
torie, așa cum am întîlnit in alte 
părți. Nici nu-mi vine să cred cînd 
aud povestindu-se că altădată su
porterii „șepcilor roșii" făceau mi
nuni !

F.C. CONSTANȚA»

Nușa DEMIAN
ANTRENAMENTELE

SINT IN TOI■ i

fj

(Urmare din pag. 1)

STEAGUL
DE LA II
IN POIANA

în 
de club, 
păstra po

(PetrolulGHEORGHE NICOLAE
Ploiești), cel mai bun sportiv al anu
lui la călărie : „Faptul că, deși ju
nior în anul ce s-a încheiat, am tre
cut în fruntea listei călăreților, îna
intea unor sportivi de mare presti
giu și popularitate, mă îndeamnă să 
mă străduiesc și mai mult în 1974, 
sub îndrumarea competentă a antre-

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri și 
RESTAURANTE BUCUREȘTI urează participanți
lor la excursii, tuturor celor care au vizitat com
plexele Athenee Palace, Cina, Union, Nord, Lido și 
Ambasador, un călduros „La mulți ani!“ și invitația 
de a solicita și în anul 1974 serviciile ÎNTREPRIN
DERII DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURAN
TE BUCUREȘTI. (7 574)

centrală de organizare a „Cupei 
Tineretului" a indicat inițierea în
trecerilor, la nivelul unităților și al 
localităților, la oricare ramură de 
sport pentru care există bune con
diții de desfășurare, urmînd ca, de 
asemenea, cluburile, casele de cul
tură și, bineînțeles, toate sălile de 
sport să fie, în același scop, mai 
intens și mai judicios folosite.

Ni se pare, în același timp, deo
sebit de binevenită indicația, de 
natură să risipească multe nelămu
riri, potrivit căreia TOATE ÎNTRE
CERILE SPORTIVE DE MASA OR
GANIZATE ÎN z\CEASTA 
VOR FI ÎNCADRATE ÎN 
Tineretului".

Așadar, cu... sau fără 
„Cupa Tineretului" are premise e- 
vidente pentru a se apropia de fi
nalele primei ediții (de iarnă) cu 
frumoase succese realizate —obiec
tivul principal — în etapele de 
masă. Pentru aceasta este, însă, 
nevoie de o și mai intensă preocu
pare, de o mai bună și mai eficien
tă colaborare pe plan local, în fie-

ETAPĂ 
„Cupa

zăpadă,

care unitate. Credem că ar trebui 
renunțat și la practica organizării 
întrecerilor NUMAI duminica, așa 
cum se întîmplă în cele mai multe 
din cazuri. Elevii și studenții sînt 
încă în vacanță ; de ce nu s-ar 
desfășura concursuri în flecare zi ? 
Dar, nu este vorba numai de elevi 
și studenți ci și de alte categorii 
de tineri, îndeosebi de cei de la 
sate, a căror participare a fost pînă 
acum destul de slabă.

Ianuarie este, totodată, luna în 
care factorii de resort au datoria 
să asigure condiții optime de des
fășurare și întrecerilor județene, 
precum și finalelor competiției. Este 
de așteptat ca în această direcție 
să se facă mai simțit ca pînă acum 
sprijinul federațiilor de specialita
te, al cadrelor tehnice.

Să nu uităm, în același timp, 
faptul că întrecerile „Cupei Tine
retului" au prilejuit, chiar de la 
primele starturi, depistarea unor 
talente autentice, cu reale perspec
tive de afirmare în sportul de per
formanță. Fără îndoială, numărul 
acestora, ca și valoarea lor, vor 
crește odată cu concursurile viitoa-

ROȘU:*

IANUARIE
BRAȘOV
echipei Steagul 
astăzi, fotbaliștii

1. gata

Vacanța jucătorilor
roșu a luat sfirșit. De _____ _______ T„
brașoveni sînt din nou împreună, gata 
pentru reluarea antrenamentelor. pri
mele două zile sînt afectate controlului 
medical, care se va efectua la dispensa
rul pentru sportivi, sub directa suprave
ghere a doctorului Daurian Taus. Ince- 
pînd de duminică se vq trece la lucru 
în aer-liber, pe stadionul Tineretului, în 
vederea acomodării organismului la 
efort, după care, de la 11 ianuarie pre
gătirile vor continua la poiana Brașov, 
accentul fiind pus pe latura fizică. An
trenorul Nicolae Froca are la dispoziție 
același lot de jucători care au încheiat 
turul campionatului.

Deoarece F.’C. Constanța va Întreprind;!!; 
un turneu în Japonia, formația de P® 
litoral a reluat pregătirile încă 
decembrie 1973.

La antrenamente, condusa de 
șotl șl P. Comănlțs, participă 
lot șl ele se desfășoară In aer 
stadionul 1 Mal. fn programul 
gătire Întocmit de cel Sol tehnicieni rin» 
prevăzute antrenamente silnice. Iar In 
trei zile pa săptămtnă au loc rit® 
două ședințe. . .

Toți Jucătorii manifestă multă poft* 
de lucru, dorind ca In partidele ce Ie 
vor susține m Japonia' să reprezinte cu ■ 
cinste fotbalul din țara noastră. Dar,' 
gîndurile const&nțenilor se Îndreaptă; 
cum e șl firesc, șl spre competiția nr. 1 
internă, campionatul Diviziei A, vizlnd 
șefia clasamentului. ~ "

de la 24

Em. Ha- 
întregul 

liber, pe 
de pre-

CIT mi MULTI TINERI PE P1RIII
(Urmare din pag. 1) bă care, de fapt, trebuia făcută 

încă de la primele ninsori...
cu pante line, destul de puțin cu
noscute. Sigur, timpul nu este tre
cut, mai avem înainte cel puțin 
două luni, pline, de iarnă (pentru 
ianuarie există speranțe... meteoro
logice că vom avea și zăpadă din 
abundență în zonele de munte), dar 
este trist că se temporizează o trea-

re, indiferent de etapa în care ele 
se desfășoară, dar — desigur, mai 
cu seamă la fazele județene și la 
finale. Totul este ca cei în drept 
să fie prezenți și să urmărească cu 
atenția și grija cuvenite aceste în
treceri.

perimontal de specialitate. Ar mal 
putea fi găsite și alte soluții. To
tul este să ne gîndim la ele...

După aceea : se impune o re
glementare și în ceea ce privește 
modalitatea de închiriere a unor 
materiale sportive adecvate sezonu
lui rece, a schiurilor și a echipa
mentului auxiliar necesar. Există 
centre de închiriere, care posedă 
un sortiment destul de bogat. Exis
tă și alte căi de obținere, prin 
închirierea acestor materiale spor
tive de la particulari, care posedă 
autorizații speciale. Numai că pre
țurile diferă mult de la o sursă la 
alta (în unele cazuri, la particulari 
găsești materiale la un preț mai 
redus I ?). de unde rezidă destule

nele reglementări sînt nece
sare și în alte activități le
gate de popularizarea schiu

lui de masă. De pildă: se face 
simțită nevoia unor îndrumători 
pentru începători, a unor monitori, 
a unor instructori de schi. Fiindcă 
la Predeal (și nu numai acolo) vin 
pe pîrtii tineri și chiar vîrstnicl 
care — să ne fie iertat — nici nu 
știu să-și lege schiurile, darmite 
să alunece pe zăpadă ! ? Asemenea 
monitori sau instructori pot fi re
crutați ad-hoc, fie 
din localitate care 
fie — ca în cazul 
dintre reprezentanți

Iată doar cîteva aspecte legate 
stare de lucruri care merită să se ._ ____________  ____ ______
Predeal, remareînd spiritul gospodăresc al conducerii consiliului’ popular, 
am semnalat multe minusuri care transformă, pe alocuri, într-un' mic 
calvar șederea în stațiune și mai ales dorința nu întotdeauna realizabilă 
de a schia...

dintre elevii 
practică schiul, 
Predealului — 
ai Liceului ex-

redus I ?). de unde rezidă 
discuții interminabile..,

de schiul de masă, inspirate 
afle în atenția celor vizați.

dintr-o 
Pentru

Tragerea extraordinară a noului an la PRONOEXPRES, 6 ianuarie 1974
Mîine, sîmbătă, 5 ianuarie, 1974, 

este ultima zi în care vă mai pu
teți procura biletele pentru trage
rea PRONOEXPRES a noului an, 
care se va desfășura pentru prima 
dată pe o formulă de tragere ex
traordinară cu atribuire — în afa
ra cîștigurilor tragerii — și cu pre
mii din fond special.

Dintre marile avantaje acordate 
participanților la această atractivă 
tragere amintim cîteva :

— Se acordă cîștiguri pentru 4 și 
5 numere din 12 extrase ;

— Se acordă dreptul de a obține 
Un autoturism în cadrul valorii 
unitare a cîștigurilor în numerar 
de la primele 5 extrageri.

— Se acordă dreptul de obține
re, la alegere, a unor excursii în 
CHINA și R.P.D. COREEANĂ sau 
R.F. GERMANIA Ia Campionatul 
Mondial de Fotbal și diferența în 
numerar în cadrul cîștigurilor ob
ținute la faza a Iî-a, a căror va
loare unitară depășește valoarea 
excursiilor sus-menționate.

Un alt mare avantaj este șl a- 
cela că la faza a Iîî-a compusă 
dintr-o extragere de 5 numere din 
45 cîștigurile sînt gratuite, premii
le fiind suportate din FOND SPE
CIAL. La această fază se atribuie 
autoturisme „DACIA 1300", sau 
,.SKODA S. 100“ plus diferența în 
numerar pînă la 100.000 Iei, excursii

duble în Cehoslovacia precum și 
premii în numerar pentru 3 nume
re cîștigătoare.

Mîine este ultima zi pentru pro
curarea biletelor.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 30 DECEMBRIE 1973

Categoria I ; (13 rezultate) 1 variantă 
10% a 90 194 lei; Categoria a Il-a ; (12 
rezultate) 1 variantă 25% a 8 326 lei și 
30 variante 10% a 3 336 lei; Categoria a 
IlI-a : (11 rezultate) 67,05 variante a 2 421 
lei. Premiul de categ. I a revenit parti
cipantului Iosif Marieș din Baia Mare 
care cîștigă frumoasa sumă de fo 194 Ici 
sau un autoturism Dacia 1 309 și dife
rența in numerar, la alegere.

Rubrică redactată de
LOTO — PRONOSPORT



DUPĂ C. M. DIN IUGOSLAVIA

TENDINȚELE DE DEZVOLTARE 
ÎN HANDBALUL FEMININ ud

Tendințele și orientările în pro
bleme de tactică sînt ceva mai 
complicate, fiecare echipă avînd 
stilul și jucătoarele care determi
nă aplicarea foarte variată a ace
lorași soluții tactice. în apărare, 
jumătate din echipele finaliste au 
aplicat sistemul în zonă cu un 
zburător, 5 + 1, iar cealaltă jumă
tate a folosit zona în linie. Fiecare 
echipă a aplicat în mod creator 
sistemul respectiv.

în zona 5 + 1, soluțiile de pla
sare a „zburătorului" — mai avan
sat (U.R.S.S. și Japonia), plasarea 
lui într-o anumită zonă (România 
și R.F.G.) sau acoperirea de către 
acesta a unui spațiu mare de ac
țiune (Cehoslovacia, R.D.G.) — au 
determinat deosebiri d£ structură.

Celelalte șase echipe, care au fo
losit apărarea 6 în linie, au exploa
tat, în primul rînd, înălțimea ju
cătoarelor respective, ieșind însă 
pînă la 9 m, în special cu jucă
toarele aflate pe linia barelor.

Deși nici o echipă nu a apelat la 
un sistem inițial mai avansat, zona 
cuprinsă între 6 și 9 m a fost per-~ 
manent controlată printr-o mișcare 
și o mobilitate deosebite ale tutu
ror jucătoarelor. Nu s-au folosit a- 
părări combinate cu „om la o-m", 
dar handbalistele de valoare au 
fost supravegheate cu ceva mai 
multă atenție.

Tendințele sînt spre apărări deo
sebit de mobile și agresive (oare 
pînă la ce limite ?), cu un plasa
ment de bază ceva mai retras, dar 
cu o rază mai mare de acțiune 
pentru fiecare jucător.

Variantele tactice în atac au fost 
mult mai numeroase, deși au re
zultat, în esență, doar ,din plasarea 
unui pivot sau doi pe semicerc ți 
din modalitatea de circulație a ex
tremelor.

Deosebirile au fost determinate, 
în special, de valoarea și stilul de 
joc ale marilor jucătoare, care au 
fost sprijinite de coechipiere să-și 
facă jocul sau și l-au impus.

Pe viitor, fără a neglija proble
mele de tactică și organizare co
lectivă, va trebui să încurajăm ac
țiunile individuale hotărîte și efica
ce (depășiri, pătrunderi).

Contraatacul, deși folosit cu oa
recare prudență, a existat în pre
ocuparea fiecărei echipe, unele (Ja
ponia) exagerîhd chiar cu încercări 
riscante la fiecare atac. Au fost și 
formații care au renunțat în mare 
măsură la el (Norvegia, Olanda) ; 
altele (Polonia și Danemarca) l-au 
folosit ca armă de bază și foarte 
eficace, în timp ce echipele U.R.S.S., 
Iugoslaviei și Ungariei au apelat la 
el cu prudență, dar cînd au avut 
posibilitate au făcut-o cu maximum 
de randament. M-am referit, însă, 
la contraatacul cu 3—4 pase rapide 
și în special cînd mingea a fost 
recuperată din greșelile adversaru-

REPREZENTATIVA DE
A OBȚINUT PATRU

Așa după cum am anunțat, se
lecționata de hochei a României a 
întreprins, în ultimele zile ale a- 
nului trecut, un turneu în Elveția. 
Cu acest prilej, jucătorii români au 
întîlnit de două ori reprezentativa 
olimpică a țării gazdă, iar în alte

TELE X
Continulndu-Și turneul In R.F. Germa
nia, selecționata de handbal a u.n.s.s. a 
tntîtait din nou la Bremen echipa țârii 
gazdă. Handbaliștil sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 21—18 (11—10).
■
După « runde In turneul Internațional 
de șah de ia Stockholm pe primul loc 
ta clasament se află maghiarul Istvan 
Bilek cu 5*/, p urmat de suedezii Or- 
nestein șl Samuelsson cu cîte 5 p. ’în 
runda a «-a Bilek a remizat cu Sa
muels son.
■
Crosul internațional desfășurat ta îm
prejurimile orașului Madrid a fost eiști- 
gat de atletul spaniol Mariano Haro, 
acesta a fost cronometrat pe distanța 
de 6 km In 15:51,8 fiind urmat ta clasa
ment de Zaddem (Tunisia) — 15:56,4 și 
Mike Tagg (Anglia) — 15:59,4.

Echipajul vest-german H. Hermann — 
I. Schuler, pilottnd un „Datsun”, a riș- 
igat raliul automobilistic riâandama” 
lin Coasta de Fildeș, care a măsurat 

800 km. Pe locul secund s-a clasat 
tancezul Larousse urmat de austriacul 
1. Bochnlcek. A 5-a ediție a acestei 
:urse automobilistice a-a disputat tot 
impui pe o ploaie torențială.
I
țcbipa masculină de baschet a R.F. Ger
mania șl-a continuat turneul ta Suedia 
ucînd Ia Stockholm cu echipa țării 
azde. Baschetbaliștii vest-germani au 
ermlnat învingători cu scorul de 68—67 
44-37).

iu continuat meciurile turneului intar- 
ațional de tenis de la Sydney, Engle- 
ul Lloyd l-a eliminat cu 6—7, 7—5. 6—2 
e Alexander (Australia), iar Farrell
Anglia) a dispus în mod surprinzător 
U 6—3. 1—6. 6—3 de tînărul suedez
;org. Din concurs a ieșit și celebrul 
icător australian John Newcombe care 
Ste accidentat. Australianul Warwrick 

dispus cu 6—0, 6—3 de Zednlk (Ceho- 
tovacia).
I
Marele premiu al Argentinei*, prima 
irsă din cadrul campionatului mondial 
e automobilism al piloților da formula 

se va desfășura în ziua de 13 ianua- 
e 1974 pe autodromul din Buenos Alree. 
Incultul autodromulul municipal mleoa- 
l »esa m. Ccmcurențli n vor parcurge 
s 53 de ori. străbăttad o «Uatanță to
ii de 318,814 km. Antrenamentele ofi- 
alo stat programate ta zilele de U și 
i ianuarie. Comitetul de organizare l-a 
•semnat ca director *1 «ursei pe fos
il campion mondial Juan Manuel ran- 
o. în ziua de '1 Ianuarie, 1* Buenos 
ires, va avea loc șl o reuniune esrtra- 
•dinar* a Comisiei sportive * rederațiet 
tesmaționala de automobilism.

aderați* unională de specialitate a oo- 
unicat clasamentele celor mal buni 
mnațtl șl gimnaste din V.R S.S. pe 
tul 1975. La masculin, pe primul loc 
fost clasat Nikolai Andrianov, urmat 

i Viktor Klimenko șl Paata Șamughla.
ierarhia feminină, primul loc a fost 

upat de Ludmila Turlșceva, secundata 
> Olga Korbut.

tncursul internațional de ciclocros, 
sfășurat în localitatea spaniolă San- 
nder, a fost cîștigat de sportivul elve- 
m Peter Frischknecht, cronometrat pe 
stanța de 20 km cu timpul de 1 h 14:14. 
i locurile următoare s-au clasat Rene 
■clercq (Belgia) — l h 15:15 și Willy 
iill<Jr (Elveția) — lh 16:26. 

lui. Pentru noi contraatacul este o 
problemă deosebită, căreia; nu i-am 
găsit încă cele mai bune soluții și 
asupra căreia vom reveni. .

Aproape toate echipele exploa
tează la maximum loviturile libere 
de la 9 m cu aruncări directe și 
combinații diverse, unele deosebit 
de originale (U.R.S.S.).

In încheierea acestui capitol men
ționez că majoritatea echipelor au 
renunțat la scheme rigide în atac 
(mai puțin U.R.S.S. și Japonia), a- 
pelînd, în special, Ia combinații 
spontane între două-trei jucătoare 
sau la circulații generale, din care 
jucătoarele de. valoare erau puse 
în poziție de aruncare sau și-o 
creau singure.

*

în continuare, vom face o suma
ră trecere în revistă a echipelor 
din prima categorie valorică.

Selecționata Iugoslaviei a prezen
tat la acest campionat mondial cel 
mai valoros și numeros lot, omo
gen și, fapt foarte important, cu 
3—4 rezerve aproape la valoarea 
titularelor.

Cu cinci jucătoare de valoare în 
linia de 4) m (Torți, Antici, Pare- 
zanovici, Suprinovici și Abramo- 
vici), echipa Iugoslaviei poate, pre
zenta oricînd o.„tripletă" în formă 
și de mare eficacitate. Pivot excep
țional de abil și eficace, Ileș nu a 
avut nevoie de schimbări, deși pu
tea fi înlocuită de alt pivot de. va
loare (Titlic). Extremele (Palavesa, 
Vrbanc și uneori Veinovici), sînt 
rapide, abile și, mai ales, eficace. 
In fine, un portar de excepțională 
valoare (Istvanovici), deși nu mai 
este la prima tinerețe. în conclu
zie, un lot echilibrat, valoric, pe 
toate posturile, cu rezerve la nive
lul titularelor și, ceea ce este ex
trem de important — statisticile au 
arătat clar — echipa Iugoslaviei a 
fost singura care a înscris goluri 
în proporție aproximativ egală de 
pe toate cele șase posturi din atac.

Selecționata Iugoslaviei deține un 
Iot valori», o generație de aur care, 
după ce a ratat de două ori titlul 
(finalistă în ultimele două ediții), 
nu mai concepea să-l piardă pe al 
treilea tocmai pe teren propriu. Și, 
trebuie să recunoaștem, a realizat 
această mare performanță, pe 
merit.

Echipa U.R.S.S.,' după ce n-a par
ticipat la ultimele două ediții, se 
clasează acum de justețe pe locul 
III. Este o echipă de mare valoa
re, dar care și-a găsit cadența cu 
greu, abia în finalul sezonului. 
Sextetul de bază îmbină armonios 
forța cu viteza, avînd trei jucătoa
re înalte și masive (Turcina, Za
harova și Makareț) și trei jucătoa
re ceva mai mici de statură, dar 
foarte iuți și puternice (Litoșenko, 
Bobrusi, Osetinskaia).

HOCHEI A ROMÂNIEI 
VICTORII IN ELVEȚIA 
două confruntări au avut ca adver
sare formația H.C. Lugano și echi
pa vest-germană Bad-Nauheim, li
dera campionatului din R.F. Ger
mania.

Turneul a început în localitatea 
Visp, unde formația română a în
vins echipa olimpică a Elveției cu 
scorul de 7—3 (3—0, 0—2, 4—1) — 
rezultat publicat de ziarul nostru ; 
după care, în ziua de 29 decem
brie, Ia .Wetzikon, a dispus de 
echipa Bad-Nauheim. cu 8—4 (4—0, 

1—3), prin punctele marcate 
de Gh. Huțanu 4, Tureanu 3 și 
Axinte. în ziua de 30 decembrie, la 
Villars, a avut loc partida revanșă 
cu selecționata olimpică a Elveției. 
La capătul unui joc spectaculos, 
mult mai echilibrat decît primul, 
victoria a revenit și de această dată 
selecționatei României, cu scorul 
de 4—3 (1—0, 3—3, 0—0), în urma 
golurilor înscrise de Antal, Turea
nu, Costea și Pană. Ultimul meci 
al turneului s-a desfășurat, în ziua 
de 2 ianuarie, la Lugano, unde 
echipa română a învins pe H.C. 
Lugano cu 9—4 (2—1, 5—2, 2—1). 
Realizatorii formației române: 
Tureanu 2, Costea 2, Axinte 2, V. 
Huțanu, FI. Sgîncă și Gheorghiu.

In cursul zilei de ieri, hocheiștii 
români au sosit în Capitală, unde 
își vor continua pregătirile în ve
derea C.M., din luna martie, de la 
Ljubljana.

HOCHEIȘTII JUNIORI ROMÂNI 
PE LOCUI IV IA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 3 (Agerpres). — A 
luat sfîrșit turneul internațional de 
hochei pe gheață pentru echipele 
de juniori desfășurat la Budapesta 
și dotat cu Trofeul celor 6 națiuni. 
In ultima zi a competiției au fost 
înregistrate următoarele rezultate 
tehnice : Ungaria — Elveția 9—5 
(1—I, 4—2, 4—2) ; Bulgaria — Ro
mânia 9—4 (3—1, 4—2, 2—1), Aus
tria — Italia 2—1 (0—0, 1—0, 1—1).

Clasamentul final: 1. Ungaria — 
8 puncte; 2. Elveția — 8 puncte ; 
3. Bulgaria —6 puncte; 4. Româ
nia — 6 puncte; 5. Austria — 2 
puncte; 8. Italia — zero puncte.

ANCHETE SPORTIVE
Ca urmare a unei anchete ini

tiate de ziarul „Przeglad Sportawy« 
în rîndul cititorilor »*t, titlul de 
cel mal bun pugilist polonez pe 
anul 1973 a fost atribuit semigreu
lui Janus Sortat, care a realizat 
775 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat Roman Gotfryd — 520 
puncte, Rlszard Tomczik — 510 
puncte.

★
Luis Ocana, clștigătorul Turului 

Franței, a fost desemnat cel mai 
bun ciclist spaniol al anului de 
către Adunarea națională a fede
rațiilor cicliste regionale. Pe locul 
doi a fost clasat Jesus Manzane- 
que

în atac, jocul este condus de 
Turcina și Litoșenko prin pase ra
pide, cu schimbări surprinzătoare 
de direcție; extremele circulă în 
viteză între cele două semicercuri, 
iar pivotul stă aproape fix în cen
tru. Tînăra jucătoare Makareț (18 
ani), socotită un adevărat fenomen 
al handbalului feminin, acționează 
din cînd în cînd individual, arun- 
cind extrem de puternic din sări
tură (uneori foarte surprinzător), 
de pe primul pas, alteori cu depă
șire.

în apărare, echipa Uniunii So
vietice aplică un clasic 5 + 1, cu 
cele trei jucătoare înalte și masive 
în centru și cu un zburător (Lito
șenko) — adevărat spiriduș, care 
depune un travaliu imens, acope
rind o mare suprafață de teren la 
9 și chiar 10 m.

Echipa Ungariei (locul 4), după 
lungi căutări, și-a cristalizat jocul, 
pl-asînd-o pe uriașa Toth-Harșani 
pe inter* stingă și mai puțin pe pi
vot, ca în trecut. Echipa beneficia
ză de jucătoare de mare valoare 
care, dintr-un. exces de personali
tate se încadrează, însă, mai greu 
într-un joc organizat.

Extrema Nyari (una dintre cele 
mai bune din lume), Csik și Ster- 
binszki sînt jucătoare excepționale, 
deosebit de rapide în acțiune, care 
aruncă fulgerător și puterpic. Ală
turi de ele, Lelkes și Takacs se 
străduiesc să dea un ritm rapid jo
cului, pe care numai Toth-Harșani 
nu-1 poate; susține.

Ideile tactice se subordonează 
inițiativelor lui Nyari sau Csik și 
rezultă dintr-o circulație rapidă a 
mingii și a jucătoarelor. Apărarea 
a rămas la sistemul aplicat de circa 
15 ani cu consecvență — o zonă 6 
în linie, cu ieșirile lui Csik și Ster- 
binszki, uneori cam riscante dar 
în mod cert foarte energice.

prof. CONSTANTIN POPESCU 
antrenor emerit

Primul campionat de judo al U.R.S.S.
Printre deținătorii titlurilor se află un fost docher, medaliat cu aur la trei 
Olimpiade tăcute, și un georgian care și-a făcut debutul In „cidaoba**

Printre ultimele campionate u- 
nionale înscrise în calendarul 
sportivilor sovietici în 1973 s-a nu
mărat și cel ce i-a reunit pe ju
doka de pe tot cuprinsul tării în 
vederea desemnării purtătorilor ti
tlurilor de campioni ai U.R.SS. 
Este interesant de reținut faptul 
ca. deși sportivii sovietici partici
pă înc?,.din anul 1962 la diferite 
competiții internaționale de judo, 
inclusiv. Ia Jocurile Olimpice (un
de :ău și dobîndit medalii de bronz 
șî de aur, la Tokio șî Miinchen), 
primul campionat unional s-a or
ganizat abia anul acesta. Bineîn
țeles, masa crescîndă de judoka 
din U.R.S.S. a avut diferite alte 
competiții interne, concursuri re
publicane, care au permis specia
liștilor să selecționeze pentru lotu
rile reprezentative pe cei mai va
loroși sportivi ai tatami-ului.

Primul campionat de judo al 
U.R.S.S. s-a desfășurat la Kiev 
unde și-au disputat șansele peste 
100 de sportivi veniți din diferite 
republici unionale, ca și din Mos
cova și Leningrad. Primii laureat! 
cu titlul de campion al Uniunii 
Sovietice sînt, în ordinea catego
riilor, următorii : Șengheli Ghitke- 
lauri (Tbilisi), Anatoli Novikov 
(Harkov), Andrei Șciupacenko (Mos
cova), Vitali Ruhladev (Odesa), 
Ghivi Onașvili (Tbilisi). La cate
goria maximă, titlul a revenit lui 
Avei Kazacenkov (Moscova).

Dintre noii campioni s-ah dis
tins în mod deosebit Ruhladev și 
Onașvili. Vitali Ruhladev practică 
luptele de la vîrsta de 13 ani și

YACHTUL MEXICAN SAYULA 
CONDUCE ÎN CURSA ÎN JUkUL LUMII

SYDNEY, 3 (Agerpres). — Se află 
în plină desfășurare cea de-a treia 
etapă a Cursei în jurul lumii re

lată yachtul francezului Erie Ta- 
barly, imediat după start

CEI MAI BUNI 
SPORTIVI BULGARI
Tradiționala anchetă organizată 

de ziarul „NARODEN SPORT” din 
Sofia l-a desemnat drept cel mai 
hun sportiv bulgar al anului 1973 
pe halterofilul Nedelcio Kolev, care 
a totalizat 1 108 puncte. Pe locu
rile doi șl trei au fost clasate cu
noscutele atlete Svetla Zlateva — 
1 036 puncte șl Iordanka Blagoeva 
— 963 puncte. Au urmat în clasa
ment : Aleksandr Tomov (lupte 
greco-romane). Maria Ghigova 
(gimnastică artistică), Ivan Kolev 
(lupte greco-romane), Atanas Ki
rov (haltere). Hristo Bonev (fotbal), 
Atanas Golomeev (baschet) și Slav- 
ko Georgiev (handbal).

TIMMAN CONTINUĂ 
SĂ CONDUCĂ 
LA HASTINGS

LONDRA, 3 (Agerpres). — Olan
dezul Jan Timman continuă să fie 
lider al turneului internațional de 
șah de la Hastings. în runda a 6-a 
Timman a cîștigat cu albele la 
Miles (Anglia), Kuzimin (U.R.S.S.) 
l-a învins pe Rellstab (R.F. Ger
mania) iar Tal (U.R.S.S.) a remi
zat cu Adorjan (Ungaria). Alte re
zultate : Pytel (Polonia)—Hartston 
(Anglia) remiză; Szabo (Ungaria)— 
Basman (Anglia) 1—0 ; Garcia (Cu
ba)—Stean (Anglia) remiză ; Benko 
(S.U.A.)—Gligorici (Iugoslavia) re
miză ; Keene (Anglia)—Suttles (Ca
nada) remiză.

Clasamentul se prezintă astfel: 
1. Timman 5 puncte ; 2—3. Kuzmin 
și Szabo cite 4,5 puncte; 4—6. Gli
gorici, Keene și Tal cîte 3,5 puncte 
etc.

IN ITALIA

A FOST PREFERAT 

DWIGHT STONES...
NEAPOLE, 3 (Agerpres). Record

manul mondial în proba de sări
tură în înălțime, atletul american 
Dwight Stones, a fost desemnat, în 
urma unei anchete a ziarului ita
lian „Sport-sud“ din Neapole, cel 
mai bun sportiv din lume pe anul 
1973. Stones a totalizat 68 de 
puncte, fiind urmat în clasament 
de automobilistul scoțian Jackie 
Stewart, înotătoarea italiană No
vella Calligaris și de sprintera Re
nale Stecher (R.D. Germană).

l-a atras, mai ales, judo-ul. Atît 
de mult l-a subjugat acest sport 
îneît și-a ales o profesie care să-i 
asigure... o pregătire utilă pentru 
disputele de pe tatami: s-a făcut 
docher. El a participat, pînă a- 
cum, la trei ediții ale Olimpiadei 
tăcute și de fiecare dată s-a îna
poiat acasă cu medalia de aur. 
Ulterior el a devenit și campion 
al Europei la sambo (alt gen de 
luptă de autoapărare). Actual
mente în vîrstă de 24 ani, Ruh
ladev și-a încheiat studiile la fa
cultatea de educație fizică a In
stitutului pedagogic din Odesa.

Ghivi Onașvili este un colos 
care cîntărește 120 kg pe care 
specialiștii l-au remarcat la în
trecerile de „cidaoba" (un gen de 
luptă' populară georgiană), desfă
șurate în raionul Sagaredj. Aceas
ta se întîmpla cu șase ani în ur
mă și de atunci încoace Onașvili 
a urcat, pas cu pas, treptele mă
iestriei sportive devenind la Kiev 
campionul categoriei grea. Un amă
nunt interesant : din același raion 
s-au mai ridicat doi sportivi de 
mare clasă — campionii olimpici 
de lupte libere Arsen Nekokișvili 
(medaliat cu aur la J.O. de la 
Helsinki) și Levan Tedeșvili (în
vingător în 1972 la Miinchen). Este 
de prisos să mai adăugăm că 
concursurile populare de „cidaoba" 
din raionul Sagaredj sînt urmări
te, totdeauna, cu multă atenție de 
specialiștii care caută elemente 
bine înzestrate pentru aceste dis
cipline sportive.

zervată ambarcațiunilor cu pînze. 
După cum se știe, această etapă : 
Sydney — Rio de Janeiro este cea 
mai lungă, măsurînd aproape 15 000 
km. De la centrul de control din 
Portsmouth se anunță că în clasa
mentul neoficial, la timpul com
pensat, pe primul loc se află yach
tul mexican Sayula. Urmează cele 
două ambarcațiuni engleze Adven
ture și Second Life. Yachturile 
franceze Grand Louis și Klliper o- 
cupă locurile următoare. Eric Ta- 
barly, temerarul navigator francez, 
s-a întors la Sydney, consemnînd 
din nou abandonul echipajului lui 
Pen Duik VI, care a suferit o rup
tură a principalului catarg. Ta- 
barly a declarat ziariștilor: „Noi 
am fi avut o șansă bună de a cîști- 
ga cursa. în dectțrs de două etape 
am suferit însă mari defecțiuni la 
yacht, astfel că am ratat ocazia 
de a obține un succes, fiind nevoiți 
să renunțăm și să revenim la 
Sydney, unde vom încerca totuși să 
reparăm yachtul".

IANUARIE - „LUNA TRAGERILOR LA SORȚI"
• Miine seără, la Frankfurt pe Main, vor fî stabilite grupele tu rneului final al C.M.

• La 16 ianuarie, la Paris, vor fi cunoscute meciurile din competițiile europene
Luna ianuarie poate fi numită „lu

na tragerilor la sorți*1 în fotbalul in
ternațional. Miine, la Frankfurt pe 
Main, vor fl cunoscute componentele 
celor 4 grupe ale turneului final al 
C.M de fotbal, iar la 18 ianuarie, la 
Paris, se vor alcătui grupele preli
minarii ale noii ediții a campionatului 
european (seniori și tineret) și va fi 
stabilit programul sferturilor de fi
nală in cupele europene de fotbal 
(C.C.E., Cupa cupelor și Cupa 
U.E.F.A.).

Iată cîteva amănunte legate de a- 
ceste evenimente, care preocupă Ia 
ora actuală lumea fotbalistică. După 
cum se știe, în turneul final al C.M. 
s-au calificat : Brazilia — cîștigătoa- 
rea ultimei ediții, R.F. Germania ~ 
țară organizatoare (ambele calificate

PE GHEAȚĂ Șl PE

Imagine de la 
veției, disputat

ultimul meci amical dintre selecționatele Norvegiei și El
la Oslo. Hocheistul elvețian Ueli Hofman (cu nr. 6) este 

contrat de jucătorii norvegieni.
Telefoto : A.P.—AGERPRES

9 Concursul internațional de 
combinată nordică desfășurat la 
Nesselwang (Bavaria) a fost cîști
gat de schiorul vest-german Robert 
Rosenfelder, care a totalizat 420,17 
puncte. A urmat în clasament ja-, 
ponezul Fuji Kazuro cu 410,16 
puncte.

Proba de fond (15 km) din ca
drul acestui concurs a revenit lui 
Urban Hettich (R.F.G.) cu timpul 
de 38:59,4, urmat de Toni Gugge- 
mos (R.F.G.) — 40:57,4 și Robert 
Rosenfelder (R.F.G.) — 41:14,9.

• Tripla campioană elvețiană 
de schi, Bernadette Zurbrigg, s-a 
accidentat în cadrul unor antrena
mente ale echipei naționale, care 
au loc la Flumserberg. Tînăra spor
tivă, în vîrstă de 17 ani, a suferit

CAMPIONATE NAȚIONALE LA JUMĂTATE DE DRUM

ANGLIA: LEEDS ÎN MARȘ fOffll SPill TITLU
A vorbi despre campionatul englez 

la jumătatea sa — sau chiar mai 
tirziu, pentru că după tradiție în An
glia returul începe la numai o săptă- 
mînă după încheierea turului, deci 
practic fără pauză —înseamnă de , 
fapt a vorbi mai aies despre Leeds 
United. Și asta pentru că Leeds do
mină — iată, acum de 23 de etape 
— campionatul englez cum n-a mai 
făcut o altă echipă de multă vreme. 
Mai exact, dacă vreți să știți, din 
1961—62, atunci cînd Tottenham 
Hotspur a reușit un spectaculos „du- 
bleu“ campionat—Cupă.

1. Leeds United 23 16 7 0 42:12 39
2. Liverpool 23 13 5 5 29:18 31
3. Burnley 22 11 7 4 30:21 29

.4. Everton 23 10 7 6 27:21 27
5. Leicester City 23 9 8 6 30:24 26
6. Derby County 23 9 7 7 25:22 25
7. Southampton 23 8 9 6 30:31 25
8. Ipswich Town 22 10 5 7 34:33 25
9. Newcastle United 22 10 4 8 31:24 24

10. Queen’s Park 23 7 10 6 34:32 24
11. Coventry City 24 9 5 10 25:29 23
12. Sheffield United 22 8 6 8 29:27 22
13. Arsenal 23 8 6 9 25:29 22
14. Manchester City 22 8 5 9 24:25 21
15. Tottenham Hotspur 23 7 6 10 23:32 2o
16. Stoke City 22 6 7 9 31:27 19
17. Chelsea 22 7 4 11 34:33 18
18. Wolverhampton 22 6 6 10 26:33 18
19. Manchester Utd. 22 5 6 11 20:27 16
20. Birmingham City 22 5 6 11 23:38 16
21. Norwich City 22 2 9 11 15:31 13
22. West Ham Utd. 23 3 7 13 22:39 13

Și pentru că veni vorba de Totten
ham, să amintim că Leeds a... ratat 
stabilirea unui record — acela al nu
mărului de victorii la rînd. „Spurs" 
are in palmares 11 victorii consecu
tive, îh vreme ce Leeds nu a reușit 
decît 7. în același timp, insă, nu 
trebuie să. uităm nici că elevii lui 
Don Revie au doborît în cursul sezo
nului actual un alt record, acela al 
meciurilor fără înfrîngere. Vechiul 
rceord era de 20 de partide fără în
frîngere, dar Leeds a terminat tot 
turul campionatului fără să sufere 
vreun eșec, iar apoi a învins cu 1—0 
pe Newcastle și a făcut 1—1 cu Bir
mingham, ambele în deplasare. Deci, 

din ofieiu), R.D. Germană, Scoția, 
Polonia, Italia, Bulgaria, Suedia, O- 
landa, Iugoslavia sau Spania, U.R.S.S. 
sau Chile, Australia, Zair, Haiti, Ar
gentina, Uruguay.

Festivitatea tragerii la sorți pentru 
turneul final al C.M. are loc sîmbătă 
seara, începînd de Ia ora 22,00 (ora 
României), în sala de spectacole din 
clădirea radiodifuziunii landului Hes- 
sa. Vor fi prezente mari personalități 
din fotbalul internațional, în frunte 
cu sir Stanley’ Rous — președintele 
F.I.F.A. Operația propriu-zisă va fi 
efectuată de școlarul Detlef Lange, 
care este in vîrstă de 11 ani și joa
că fotbal în echipa liceului.

Apoi, după cum am arătat, la 16 ia
nuarie. la Paris, vor fi cunoscute me
ciurile din sferturile de finală ale 

o fractură a claviculei, devenind 
indisponibilă pentru o perioadă mai 
lungă.

• Cu prilejul concursului inter
național de patinaj viteză desfă
șurat la Inzell, Horst Freese a

ECHIPA DE HOCHEI A U.R.S.S.
A CÎȘTIGAT „CUPA MONDIALĂ"
COLORADO SPRINGS (Ager

pres). — începută la Bloomfield, 
competiția internațională de hochei 
pe gheață pentru Cupa Mondială 
s-a încheiat la Colorado Springs 
cu victoria selecționatei U.R.S.S. în 

pînă acum cel puțin, 23 
de meciuri fără nici o 
„sincopă" — iată o per
formanță care va fi 
foarte greu doborită pe 
viitor, bineînțeles dacă 
nu cumva tot Leeds o 
va depăși într-unul din 
sezoanele care urmează...

Un succes, se poate 
spune in cazul lui Leeds, 
nu vine niciodată sin
gur... Mulți spun că oa
recum — mai ales prin 
proporții — surprinză
toarea superioritate a lui 
Leeds United din prima 
jumătate a campionatului 
1973—74 are la bază mai 
puțin îmbunătățiri teh
nice, acumulări tactice 
Bau creșterea capacității 
fizice. Toate sînt vizibile 
in jocul tot mai aproape 
de perfecțiune al lideru
lui, dar mai ales este 
de remarcat excelenta 
disciplină înscăunată — 
poate cam tirziu, este 
adevărat, dat -fiind că 
Leeds a fost cunoscută 
multă vreme drept o 
echipă „rea", care punea 
întotdeauna probleme ar
bitrilor — instalată de 
Don Revie încă de la în
ceputul sezonului prin
tre jucătorii săi. Astăzi, 
Leeds... nu mai protes
tează niciodată. „Mai 
ales că ne-am dat seama 
că tot inutil este", spune 
Norman Hunter, focosul 
fundaș central al lui
Leeds. Astăzi, băieții lui 
Revie se preocupă și
mai mult de jocul propriu-zis, el
evoluînd spre o manieră mai ofen
sivă, deschisă, atacind cu curaj pozi
țiile adversarului, fie în deplasare, 
fie pe teren propriu.

1973—74 poate deveni și „anul lui 
Billy Bremner". Căpitanul echipei 
Leeds și al selecționatei Scoției, cali
ficată pentru turneul final al cam- 

competițlllor europ»n». De asemene», 
se vor alcătui, tot prin tragere la 
sorți, cele 8 grupe preliminarii ale 
noii ediții a campionatului european, 
la care s-au înscris 32 de echipe. Me
ciurile din preliminarii vor avea loc 
între 1 august anul acesta șl 31 ia
nuarie 1978. Sferturile de finală se 
vor desfășura în cursul lunilor apri
lie și mai 1976, iar faza finală a com
petiției se va disputa în iunie 1976.

S-a stabilit ca întîlnirile campiona
tului’ european rezervat echipelor de 
tineret (jucători sub 23 de ani), să se 
desfășoare după același sistem ca cel 
al seniorilor. La competiție și-au a- 
nunțat oficial participarea 23 de echi
pe. Jocurile din preliminarii vor în
cepe la 1 august și vor dura probabil 
pînă la 31 decembrie 1975.

ZĂPADĂ
cîștigat proba de 500 m în 40,18. 
La feminin, învingătoarea con
cursului, vest-germana Monika 
Pflug, a fost cronometrată în pro
ba de 1 000 m cu timpul de 1:29,8.

• Francezul Jeah-Claude Killy 
a declarat că se oferă să îndepli
nească funcția de antrenor al celor 
6 schiori excluși din echipa Fran
ței. „împreună cu prietenul meu 
Leo Lacroix îi vom asista la antre
namente pe cei 6 schiori, iar cu 10 
zile înaintea probelor pentru Cam
pionatul Mondial ei vor fi la dis
poziția Federației franceze. Vom 
prezenta, totodată, un raport îm
preună cu testele cronometrate, 
pentru a se putea face o selecție 
cît mai justă în vederea campiona
telor de la Saint-Moritz". Proiectul 
lui Killy a primit asentimentul fa
bricilor franceze de schiuri, care 
consideră această soluție ca sporti
vă și capabilă să aducă o destin
dere în actuala criză a schiului 
francez.

MONTREAL, 3 (Agerpres). —Se
lecționata de hochei pe gheață a 
Poloniei, care se află în turneu în 
Canada, a jucat la Williams Lake 
cu o echipă locală. Jocul s-a în
cheiat la egalitate : 5—5 (3—3, 0—0, 
2—2).

STOCKHOLM, 3 (Agerpres). — 
în competiția internațională de ho
chei pe gheață dotată cu Cupa 
Ahearne care âre loc la Stockholm, 
formația suedeză Sodertălje a în
vins cu scorul de 5—4 echipa ca
nadiană Regina Pats. Dinamo Mos
cova a făcut scor: 13—3 cu A.I.K. 
Stockholm.

OTTAWA, 3 (Agerpres). — în ca
drul turneului internațional de ho
chei pe gheață de la Ottawa, echi
pa Aripile Sovietelor a învins cu 
scorul de 4—2 formația cehoslovacă 
Tesla Pardubice. Formația locală 
Cambridge a dispus cu 2—0 de o 
selecționată suedeză de tineret.

ultimul joc, hocheiștii sovietici au 
învins cu 9—1 o selecționată a 
S.U.A. alcătuită din jucători ai Uni
versității din Denver. Pe locul doi 
s-a clasat echipa Canadei, urmată 
de cea a S.U.A.

Internaționalul englez de la Leeds United 
Alan Clarke (in dreapta), aici în luptă directă 
pentru balon cu llalph Coates, de la Totten
ham Hotspur. Meciul s-a terminat la egalitate: 

1—1.

pionatului mondial, a mai fost decla
rat „fotbalistul anului" în Marea 
Britanie în 1970, dar se pare că el 
concurează din nou cu foarte mari 
șanse la cîștigarea mult doritului titlu 
onorific. Bremner este în vîrstă de 
32 de ani, dar — așa cum foarte 
mulți specialiști sînt de acord — 
niciodată n-a avut un sezon mai 
bun... La 22 decembrie anul trecut, 
în meciul cu Norwich City, Bremner 
a jucat a 500-a partidă de campionat 
sub culorile lui Leeds United !

Aruncînd o privire foarte fugară 
asupra clasamentului, trebuie să mai 
menționăm citeva lucruri, este ade
vărat devenite secundare. în primul 
rînd, faptul că echipa campioană „en 
titre", F.C. Liverpool este singura 
contracandidată la titlu, deși se află 
la 8 puncte în urma liderului. Pre
zențe remarcabil» au nou promova
tei» Burnley și Queen's Park Rangers, 
In vreme ce Tottenham, Arsenal, 
Manchester City șl Wolverhampton 
au un sezon neașteptat de slab, cu 
mult sub posibilitățile pe care le lasă 
să «e Întrevadă componența loturilor, 
în schimb, Manchester United și West 
Ham United merg și anul acesta pe 
linia pe care s-au Înscris In sezoanele 
trecute, aceea a unei comportări mai 
mult decît mediocre. Nu este deloc 
imposibil ca una dintre aceste „mari" 
ale fotbalului britanic să retrogra
deze la terminarea campionatului. 
Cine însă se mai gîndește la asta, 
acum cînd Anglia are din nou o 
super-echipă, comparabilă pe plan 
mondial poate numai cu celebra Ajax 
Amsterdam : Leeds United ?

MALCOLM BRODIE

Redacția și administrația; București, str. Vasiîe Conta nr. 16; telefoane; centrală 1110.05,* secția corespondenți 11.5109, interurban 72 și 2S6; telex: sportrom buc. 180, Tiparul „I. P. „Informația", București 40.368


