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La startul „Cupei tineretului" 
s-au aliniat, pînă în momentul de 
față, 1 064 de concurenți din Gura 
Humorului. întrecerile sînt organi
zate. în cadrul unităților de învă- 
țămînt pe clase și interclase, iar în 
domeniul producției materiale, pe 
secții, ateliere și sectoare. Cele mai 
reușite acțiuni au fost acelea de la 
cooperativa meșteșugărească „Soli
daritatea" (președinte — Andrei 
Cașu), de la Minerul (președinte 
— ing. Iuliu Crăciun), cele de la 
Liceul teoretio (profesori — Con
stantin Ciotău și Veronica Procș) 
și Școala generală nr. 1 (prof. N. 
Roșea).

„Cupa tineretului" a găsit un am
plu ecou și în comunele învecinate. 
Profesorii de specialitate și organi
zațiile de tineret respective își aduc 
din plin contribuția la succesul în
registrat în localitățile Frasin, Mî- 
năstirea Humorului, Capul Codru
lui, Bucșoaia, Solea, Cacica.

Semnalăm și o inițiativă: pentru 
a folosi din plin spațiile existente, 
cîte două asociații sportive și-au 

' unit eforturile una- punînd la dispo
ziție clubul, cealaltă materialele 
sportive de rigoare. în momentul 
de față, școlarii aflați în vacanță 
participă la întreceri de schi.

vități incluse în programul „Cupei 
tineretului". Astfel, asociația spor
tivă Cimentul Bicaz a organizat 
etapa inițială la șah, tenis de masă 
și popice pe secții și ateliere ; clu
bul Ceahlăul a amenajat un pati
noar natural vizitat zilnic de 2—300 
de copii din municipiu ; deși cam 
tîrziu, profesorii de educație fizică 
și activiștii C.J.E.F.S. fac ultimele 
pregătiri pentru primul concurs de 
patinaj.

k ■ prof. Radu TOMA

IN CIUDA VREMII 
NEFAVORABILE

Din păcate, patinoarele amena
jate la școlile generale nr. 2 și 3, 
la Liceul de cultură generală și la 
Centrul școlar agricol din Cărei au 
avut o existență efemeră din cau
za valului de căldură din ultimele 
zile. în schimb, împrejurimile ora
șului Tășnad găzduiesc întreceri 
de schi și sănluș, la care participă 
și elevi din Cărei.

Sporturile „de interior" au trecut, 
aceste condiții pe primul plan. 
Liceul de cultură generală, eta- 
inițială a concursului de tenis 
masă a reunit peste 200 de par-
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CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE MASĂ ALE ROMÂNIEI

Cupa tineretului*Uneori,
din plin...

zăpada mai persistă: atunci, concurența 
profită

De la sfîrșitul 
anului trecut, 
noastre naționale 
ordonată de către tehnicianul sovie
tic VIKTOR ȘUVALOV. Amatorilor 
de sport numele acesta le este, desi
gur, bine cunoscut, el fiind totdeauna 
asociat cu momentul cînd reprezen
tativa U.R.S.S. își făcea — acum 20 
de ani — o triumfală intrare în arena 
internațională, cîștigînd campionatul 
mondial după o memorabilă finală cu 
Canada (7—2) ! Linia „de aur“ a for
mației sovietice, principala autoare a 
victoriei, a fost alcătuită din Bahici, 
Șuvalov și Bobrov.

Maestru emerit al sportului, de 6 
ori campion al U.R.S.S. (cu echipele 
V.V.S. și Ț.S.K.A.), de 3 ori campion 
al lumii și al Europei, purtător a 
două medalii olimpice de aur, astăzi 
în vîrstă de 50 de ani (i-a împlinit 
la 15 decembrie), etalind o fermecă
toare tinerețe, Viktor Șuvalov lucrea
ză cu hocheiștii români în cadrul în
țelegerii privind întărirea în conti
nuare a colaborării sportive dintre 
C.N.E.F.S. și C.C.F.S. al U.R.S.S., 
semnată anul trecut. Am socotit inte
resant să-i solicităm părerea pe mar
ginea recentului turneu întreprins de 
lotul nostru reprezentativ în Elveția.

★
înainte de toate, Viktor Grigo- 

revici, am dori să ne spuneți care a 
fost valoarea adversarilor întilniți pe 
patinoarele din Alpi ?

— Exceptind echipa vest-germană 
Bad Nauheim, fruntașă în campiona
tul R.F.G., avînd în lot patru inter
naționali, celelalte au fost formații

modeste, cu mult sub ni
velul celor pe care le 
vom intilni in grupa B a 
campionatului mondial. 
Prima reprezenta*, vă a 
Elveției se afla, la data 
vizitei noastre acolo, in 
Norvegia, unde a cîștigat 
un meci cu formația gaz
dă și le-a pierdut pe ce
lelalte două. Echipa din 
R. F. Germania consti
tuie intr-adevăr un colec
tiv puternic, care poate fi 
socotit drept etalon in de
terminarea valorii și for- 
tnei actuale a elevilor 
mei.

— Socotiți că forma e- 
chipei noastre sau, mai 
exact, nivelul ei de pre
gătire este corespunzător 
stadiului actual, se în
scrie în planul alcătuit în 
vederea participării la 
grupa B a campionatului 
mondial ?

— In linii generale, 
cred că da ! Echipa se 
mișcă binișor, reușește 
momente de hochei „cu
rat", modern. Dar, posibilitățile ei 
reale sint, după părerea mea, mult 
mai mari.

— Pe cine ați putea remarca după 
partidele cu Bulgaria și Iugoslavia, 
meciurile din campionat urmărite și 
acest turneu elvețian ?

Valeriu CHIOSE

Viktor Șuvalov, la antrenament cu echipa noas
tră națională pe patinoarul 
o „frînă"

„23 August", arată 
ca în zilele cînd marca goluri cana

dienilor

ÎNCEP ATRACTIVELE

(Continuare în pag. a 4-a)

niuțe și 
de tenis

patinaj, alternate cu cele 
de masă și șah.

C. FILIPOVICI coresp.

MAI BINE MAI TTRZIU...

Deși ’condițiile desfășurării în
trecerilor în disciplinele specifice 
iernii sint defavorabile, la Piatra 
Neamț, au loc numeroase alte acti

ticipanți, la
— peste 80,
nr. 2 — aproape 50. Vom semnala, 
însă, și anomalii în direcția organi
zării „Cupei tineretului" în institu
țiile și întreprinderile din Cărei 
unde pînă la această oră, nu s-a 
inițiat nimic.

Centrul școlar agricol 
iar la Școala generală

E. HERMAN — coresp.

DUMINICĂ ȘI LUNI

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN DIVIZIA DE HOCHEI
Divizia națională de hochei se reia 

duminică și luni cu o nouă etapă, 
aproape completă :

Fruntașele seriei I, Steaua și Di
namo, vor întîlni în deplasare, la Ga
lați și Miercurea Ciuc, formațiile lo
cale Dunărea și, respectiv, Sport Club, 
în Capitală, pe patinoarul artificial 
„23 August", se va disputa derby-ul 
seriei a Il-a opunînd echipele

I.P.G.G. și Agronomia Cluj. Nu se 
dispută jocurile dintre Tîrnava Odor- 
hei și Liceul 1 M. Ciuc, aminate cu 
o săptămină, deoarece majoritatea 
component’lor echipei școlare au fă
cut parte 
niori abia

Jocurile
ora 14,30.

din lotul național de ju- 
întors de' la Budapesta.

din București încep la

CUM SlNT TRANSPUSE /N VIAȚĂ SARCINILE TRASATE DE HOTĂRiREA PLENAREI

C.C. AL P.C.R. DIN 28 FEBRU ARIE - 2 MARTIE 1973?

TRADIȚIA Șl BAZA MATERIALĂ PRETIND MĂI MULT
DE LA ACTIVITATEA SPORTIVĂ HARGHITEANĂ!

Masă rotundă pe marginea concluziilor

unei brigăzi de îndrumare și control
j doua jumătate a2 i lunii decembrie 1973, o brigadă alcătuită din

re-rezentanți ai C.N.E.F.S., U.G.S.R., C.C. al U.T.C. și M.E.I. a con
front mai multe unități școlare, cluburi și asociații sportive din ora

șele și comunele județului Harghita. A fost urmărit modul cum se trans
pun în viață prevederile Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie — 2 martie 1973, pentru dezvoltarea continuă a educației fizice și 
sportului. ...

La încheierea acțiunii, în care au fost cuprinse 19 asociații sportive 
și 23 unități școlare de toate gradele, din mai multe orașe și comune ale 
județului, membrii brigăzii s-au reunit, la invitația ziarului nostru, in 
jurul unei mese rotunde, pentru a înfățișa constatările și observațiile lor. 
In acest fel am avut prilejul să fim puși în temă cu multiplele probleme 
sportive ale unui județ, în care această activitate se bucură, după cum 
veți vedea și dumneavoastră, de atenție, de o largă audiență în rîndurile 
tineretului, dar care prezintă — totodată — și unele lipsuri ce se cer 
grabnic lichidate. Cu această succintă punere în temă să dăm cuvmtul 
invitaților noștri.

UN TINERET ROBUST Șl...
50 LA SUTĂ MAI 

PUȚINI SCUTIȚI MEDICAL I

NICOLAE LUPU, instructor princi
pal al C.N.E.F.S. : „O caracteristică 
a activității sportive de pe teritoriul 
Harghitei o formează grija ce se a- 
cordă, aproape pretutindeni, _ sportu
lui de masă. Așa se explica, după 
părerea mea, faptul că fetele și ba- 
ieții din județ, atît de la sate cit_și 
din orașe, sint bine dezvoltați, sint 
robuști, sănătoși și dovedesc -multă 
îndemînare. Printre ultimele comune 
pe care le-am vizitat se numără 
Păulenii, Dăneștii și Sîndominic. In 
toate acestea,, schiul, patinajul și sa- 
niușul sint sporturi practicate de în
tregul tineret și chiar de mai virst- 
nici, iar organele locale și cadrele 
didactice vin în întimpinarea dra
gostei de sport a copiilor și tinere
tului, creîndu-le condiții optime de 
activitate. . , j-La Dănești, unde patinoarul din 
curtea liceului este aproape continuu 
ocupat de hocheiști, afla ți . fie în pre
gătire, fie angrenați în jocuri ami
cale sau oficiale, conducerea școlii s-a 
gîndit și la „sufletul" celor care de 
pe margine îi priveau pe sportivi cu 
jind. S-a gindit și a dispus amena
jarea unui al doilea patinoar care 
stă astăzi la dispoziția patinatorilor 
fără... crose. La Sîndominic, orele de 
educație fizică pentru elevii tuturor 
claselor se fac pe gheață, pe un pa
tinoar amenajat și întreținut în stare 
excepțională de către copii, iar la 
Păuleni, ca să se evite aglomerația 
pe gheață a fost inundată o supra
față apreciabilă de teren și trans
formată în patinoar. în asemenea 
condiții, vă dați seama că sportul de 
masă are condiții optime de dezvol
tare".

dețean U.T.C. Harghita : „O notă 
bună pentru tineretul județului nos
tru o constituie reducerea cu peste 
50 la sută a numărului scutiților me
dicali din rîndurile elevilor școlilor 
generale și ai liceelor. La această 
fericită situație s-a ajuns printr-o 
mai bună organizare a orelor de e- 
ducație fizică, printr-o mai mare a- 
tractivitate dată acestor ore. Profe
sorii au căutat să afle preferințele 
elevilor în materie de sport și, cu 
mici retușuri — necesitate de obli
gațiile reclamate de programă — au 
reușit să întocmească planuri de lu
cru foarte apropiate de gusturile co
piilor. Pe aceeași linie, în zilele pre
mergătoare vacanței am întilnit în co
munele Sîndominic, Mădăraș, Lăza- 
rea, Sîncrăieni și altele niște cutii 
de scrisori, speciale, instalate undeva 
în incinta școlilor. Prin intermediul 
lor, profesorii au invitat elevii să-și 
expună preferințele în privința acti
vităților sportive la care ar vrea să 
participe în timpul vacanței. Și, in
tr-adevăr, calendarul sportiv de va
canță a fost alcătuit ținindu-se sea
ma, în primul rînd, de dorințele co
piilor.

O inițiativă bună aparține și clu
bului sportiv din Miercurea Ciuc. A- 
cesta și-a asumat sarcina de a pa
trona activitatea sportivă a mai mul
tor asociații din comunele limitrofe".

ACTIVITATEA DE MASA — UN 
CRITERIU IMPORTANT IN 

APRECIEREA MUNCII
PROFESORULUI DE EDUCAȚIE 

FIZICA

Elevi de la Școala generală din comuna Păuleni-Harghita în întrecere pen
tru „Cupa tineretului"

FERENC SPRENTZ, șeful secto
rului sport-turism la Comitetul ju-

LADISLAU BARA, inspector pen
tru probleme de educație fizici pe 
lingă Inspectoratul județean școlar, 
Harghita : „Sint de acord cu tot ce 
s-a vorbit pînă acum, însă trebuie 
să recunoaștem că, față de posibi
litățile pe care le avem, nu ne putem 
declara pe deplin mulțumiți cu ceea

ce s-a realizat în acest sector de ac
tivitate. Ne-am obișnuit să apreciem 
munca profesorilor prin prizma re
zultatelor pe care aceștia le obțin Ia 
un sport sau altul, în cadrul cam
pionatelor școlare, sau cu 
desfășurării diferitelor cupe, 
și acesta este un criteriu, 
după părerea mea — nu și 
fidel. Pentru a obține un 
remarcabil în cadrul unei 
ții, profesorul lucrează, de obicei, cu 
un număr limitat de tineri și tinere 
și se 
elevi.
prea 
masă 
palul 
muncii profesorului și, în acest con
text plasat rezultatul obținut într-o 
competiție sportivă. Și aș mai avea 
o remarcă. în județul nostru avem 
puțini profesori de educație fizică

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

prilejul 
Desigur, 
dar — 

cel mai 
rezultat 

competi-

ocupă prea puțin de masa de 
Peste acest aspect se trece 

ușor. Propășirea sportului de 
ar trebui să constituie princi- 
factor în aprecierea calității

(Continuare In pag. a 2-a)

LA START VOR FI PREZENJI 
Șl CEI MAI ROM JOCĂTORI SOVIETICI
• Participă concurenți din 13 țări • Sportivii noștri și-au intensificat

pregătirile • Vor
Una dintre cele mai 

ții de tenis de masă 
1974, va avea loc în

fi folosite mese de fabricație autohtonă
mari 

din lume, 
țara noastră. 

Este vorba de campionatele interna
ționale ale României, programate în
tre 20 și 22 ianuarie, în sala Victoria 
din Ploiești, Pregătirile in vederea 
acestei întreceri de o deosebită an
vergură au intrat, cum se spune, în 
linie dreaptă. Cu excepția loturilor 
Poloniei și Cubei, federațiile de spe
cialitate din 10 țări invitate au și co
municat nominal pe sportivii care 
vor lua startul : R. P. Chineză, Japo
nia (echipele celor două țări cuprin- 
zînd multe nume celebre au fost de 
acum anunțate), Cehoslovacia, Suedia, 
U.R.S.S., Iugoslavia, Bulgaria, R. D. 
Germană, Ungaria și Anglia, cărora 
li se vor adăuga, bineînțeles și ju
cătoarele (11) și jucătorii (23) din 
România. în total, vor fi prezențl 
aproximativ 100 de concurenți din 13 
țări.

In telegramele primite ieri de la 
Moscova și Stockholm, forurile res
pective au făcut cunoscut că Ia Plo
iești vor participa Zoia Rudnova _ — 
campioana Europei, Elmira Antonian, 
precum și redutabilii jucători Go
mozkov, Sarkojan, Strakatov (compo-

Astă-seară derbyul 
D1NAM0 - STEAUA

Ieri, jocuri în turneul

Al patrulea (și ultimul) turneu 
al primului tur al campionatului 
republican de baschet masculin a 
început ieri, în sala Floreasca, pro- 
gramînd o serie de meciuri de mare 
însemnătate pentru această 
a întrecerii, după care cele 
ticipante își vor continua 
în cadrul grupelor valorice 
7—12. .în general, partidele 
modeste ca nivel tehnic, dar spe
răm că astăzi vom asista la o în
tîlnire care să demonstreze din plin 
frumusețea baschetului. Ne referim 
la tradiționalul derby Dinamo — 
Steaua, formații aflate, neînvinse, 
în fruntea clasamentului și între 
care se va decide, în primăvară, 
deținătoarea titlului. Pînă atunci, 
rezultatul jocului de astăzi va sta
bili unica fruntașă a clasamentului, 
în vederea acestei partide, ambele 
echipe s-au pregătit cu deosebită 
seriozitate și promit un spectacol 
plăcut, așa cum este de âșteptat 
din partea formațiilor care cuprind 
numeroși internaționali, printre care 
Novac, Popa, Diaconescu, Chivules- 
cu, Georgescu de la Dinamo, Savu, 
Oczelak, Dumitru, Pîrșu și Cernat 
de la Steaua. Din păcate, sîntem 
nevolțl să consemnăm două indis
ponibilități : Tarău (accidentat de 
curînd) și Dragomirescu (în conva
lescență). Disputa va începe la ora 
19.

Iată succinte relatări de la me
ciurile de ieri :

C.S.U. Galați — Voința Timișoara 
92—75 (45—40). Gălățenii au abor
dat cu inteligență și multă voință 
această partidă, dorind să obțină, 
în sfîrșit, prima lor victorie în ac
tualul campionat, ceea ce le-ar fi 
sporit șansele de a scăpa de retro
gradare. Și, spre cinstea lor, au iz
butit să-și atingă scopul, datorită 
în primul rînd faptului că au folo
sit permanent o apărare agresivă, 
deseori chiar presingul. Este drept 
că din această cauză adversarii au 
beneficiat de 22 de aruncări libere 
(dintre care au transformat 15), iar 
doi dintre cei mai buni jucători 
(Baltag și Magoș) ău fost eliminați 
pentru comiterea a 5 greșeli per
sonale, dar efectul pozitiv al agre
sivității a fost evident mai mare, 
în plus, trebuie adăugat că de la 
C.S.U. a absentat cel mai bun ju
cător (Moraru, bolnav) și că, din 
această cauză, echipa a trebuit să 
depună eforturi sporite, mai ales 
în atac unde lipsa acestuia s-a fă
cut resimțită. Cu atît mai mult, 
deci, se cuvine a fi subliniat succe
sul formației antrenorului L. Goncz. 
Timișorenii, avînd și ei indisponi
bilități (Leonte șl Lungu) au făcut 
eforturi pentru a cîștiga, dar, așa 
cum s-a petrecut în majoritatea 
meciurilor susținute de ei, nu au 
rezistat (fizic) decît o repriză. în 
următoarea, oboseala 6-a manifestat 
în ratări și în „scăparea" adversa
rilor de sub control. Este clar că 
antrenamentele formației Voința nu 
au nici volumul și nici intensita-

TURNEELE ECHIPELOR DE FOTBAL

competi- 
în

ai 
IV
puternice

parte 
12 par- 
disputa 
1—6 și 
au fost

F.C. CONSTANȚA, STEAUA Șl A.S.A. Tg. MUREȘ
9

• După cum s-a mal anunțat, săp- 
tămina viitoare echipa F.C. Constanța 
va pleca în Japonia unde'va susține 
trei partide. Constânțenii vor evolua 
in ziua de 13 ianuarie la Osaka în 
compania selecționatei olimpice a Ja
poniei. Apoi, după două zile, ei vor 
susține la Tokio o întîlnire cu forma
ția braziliană Juventus Sao Paolo (e- 
chipa sud-americană se află în pre
zent în Japonia).

Ultimul meci este programat Ia 20 
ianuarie, tot la Tokio, dată la care 
fotbaliștii de pe litoral inlilnese echi
pa reprezentativă a Japoniei.

• In cursul lunii februarie, Steaua 
va efectua un turneu în Iran. Fotba
liștii bucureșteni vor susține, în pe
rioada 13—25 februarie, trei jocuri în 
cîteva localități din această țară.

• Tot în luna februarie pleacă pes
te hotare și echipa A.S.A. Tg. Mureș. 
Fotbaliștii mureșeni au perfectat un 
turneu de trei jocuri în Albania, la 
10, 14 și 20 februarie, cu adversari 
încă nedesemnați.

nenți 
locul 
mai
U.R.S.S., în timp ce Suedia va fi re
prezentată de Persson, titular al echi
pei campioane a lumii, Vikstroent 
Thossell — campionul continental de 
juniori, Sandstroem și de jucătoarele 
Hellman și Olsson, De asemenea, 
din rîndurile oaspeților din Cehoslo
vacia, Iugoslavia și Ungaria vor e- 
volua, dintre cei mai bine cotați, 
Turai, Karakașevici și, respectiv, 
Beleznai.

între timp, sportivii români conti
nuă cu intensitate antrenamentele, 
iar de luni, Maria Alexandru, Eleo
nora Vlaicov, Magdalena Lesai, Do- 
boși, Giurgiucă, Gheorghe, Ovanez, 
Luchian și alții se vor pregăti chiar 
la Ploiești sub conducerea antrenori
lor Ella Constantinescu, Ion Pop și 
Nicolae Angelescu.

Paralel și preparativele organizato
rice se fac cu febrilitate. în sala 
Victoria, aflată in curs de amenajare, 
vor fi instalate nouă mese fabricate 
la C. I. L. Sighet, iar duminica a- 
ceasta va fi efectuată și tragerea la 
sorți pentru toate cele șapte probe 
ale competiției.

formației sovietice —• 
la C.M.), adică cele 

„palete" din

In două partide

scoruri „peste sută-i

Favoritele învingătoare

divizionar A

Foto : Ion MIHĂICA

Dispută pentru balon 
între Mănăilă și Voicu. 
Fază din meciul Uni
versitatea Timișoara —

Politehnica Cluj

fără efort

...... • ••

tea solicitate de campionatul repu
blican. Ca evoluție a scorului, vom 
remarca echilibrul din primele 20 
de minute (24—24 în min. 13), 
faptul că Voința a reușit să condu
că în min. 25 (54—50), după care, 
însă, a urmat un. iureș al gălățe-

nilor care au egalat și au preluat 
inițiativa, distanțîndu-se decisiv în 
numai cîteva minute. Au înscris

D. STĂNCULESCU 
A. VASILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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Sfirșit de decembrie 1973. De 

peste o săptămină, elevii au in
trat în vacanța de iarnă. La se
diul Scolii sportive 2 din Bucu
rești himic nu pare a arăta, însă, 
că tinerii performeri de aici, elevi

R
F

despre problemele obișnuite — 
cele legate de pregătirea elevilor 
lor. Unul dintre antrenori, citind 
ziarul „Sportul", exclamă înciudat: 
„Despre băieții mei nu s-a scris 
nimic !“ Din pură curiozitate, ne 
aruncăm ochii pe cronica res
pectivă și înțelegem repede, din 
titlu, că materialul se referea doar 
la... fete !

Intrăm în cancelarie, pustie la 
acea ori. Ne atrage atenția un

LA ȘCOALA SPORTIVĂ

2 BUCUREȘTI

Rodica Pintea, maestră a sportu
lui la gimnastică modernă, a fost 
desemnată cea mai bună sportivă 
a Școlii sportive 2 în anul 1973. 
și ei, se află în tradiționalul „con
cediu de odihnă". In biroul se
cretarului școlii — lume multă. 
Telefoanele zbîrnîie ca la un cen
tru de presă, din minut în minut, 
aducînd vești din stațiunile mon
tane — unde se găsesc în tabere 
de pregătire ppste 450 de sportivi 
— și din Capitală, de la sălile 
în care antrenamentele continuă...

In încăpere, cîțiva profesori, 
abia sosiți de la lecțiile susținute 
in cursul dimineții, discută aprins

panou mare, întins pe o jumătate 
de perete. Titlul său: „Bilanțul 
Școlii de-a lungul anilor". Sume-

------ ’, re
de valoare 
sonore ale

Privirea ne

denie de titluri republicane, 
corduri, performanțe 
internațională, nume 
sportului românesc.
este atrasă, insă, de o cifră — 
1959 — care indică anul înfiin
țării Școlii sportive 2. Un calcul 
(făcut aproape reflex) ne dezvăluie 
cifra 15, o mică aniversare pe 
care colectivul de aici o va săr
bători peste puțin timp. Deci, 
Școala sportivă 2 din București 
împlinește 15 ani de existență.

Intre două linii roșii sint în
scrise zeci de nume — sportivi ai 
școlii care activează în prezent 
în primele divizii republicane. Gă
sim pe această listă nume consa-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 4-a)
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UN AN S-A ÎNCHEIAT, ALTUL A LUAT STARTUL

GHEORGHE ZAMFIRESCU (Dina
mo) : „Anul 1974 va fi decisiv In ac
tivitatea „7“-lui reprezentativ. De 
rezultatele pe care le vom obține la 
„europenele" de polo de la Viena, vor 
depinde în mare măsură participările 
noastre în viitor la C.M. de la Caii 
(1975) și Olimpiada de la Montreal. 
Avem o formație cu mulți jucători 
talentați, bine pregătiți, care au do
vedit în diferite turnee că pot obține 
rezultate dintre cele mai bune. Pe a- 
ceste considerente se bazează și în- 

va aduce 
în careul 
vpm pre-

dată într-un concurs de anvergură —> 
săritura triplă, pentru care am mun
cit foarte mult. în privința lui 1974, 
am multe planuri. La campionatele 
naționale vreau să, cuceresc din nou 
titlul de cel mai bun patinator al 
țării ; apoi, la „europene”, mi-am 
propus — și sper că am să și realizez

de puternici, în compania 
vreau să am o comportare 
bună. Mi-am propus să ocup 
în rîndul primilor 14 clasați, 
fi deosebit de greu”.

cărora 
cît mai 
un 
dar

loc
va

celION GHEORGHIU (Steaua) 
mai bun jucător de hochei al anului

acest sport bărbătesc un număr cît 
mai mare de copii și tineri".

CEI MAI BUN110 SPORTIVI Al UNOR CLUBURI IN 1973
Valeria Biduleac — atletism 
Vasile Paraschiv — popice 
Marieta Gugu — baschet 
Marin Boiangian și Ion Tablă —< 
rugby
Teodor Ghițescu — șah

OLIMPIA BUCUREȘTI

1. 
2.
3.
4.

crederea mea că anul 1974 
polo-ului românesc un loc 
de ași. Bineînțeles, dacă ne 
găti cu toată sîrguința.

Totodată, mă gîndesc și 
mea de club, Dinamo București. Cr'ed 
că veți avea prilejul să vorbiți de al 
17-lea titlu de campioană a României 
pentru dinamovișți. Și aceasta nu 
este totul. M-aș bucura mult dacă 
formația noastră ar juca și turneul 
final al Cupei campionilor europeni 
la București..."

la echipa

GYORGY FAZEKAS (Di-vmo), 
multiplu campion al țării la patinaj 
artistic : „Din cauza unei accidentări, 
in anul 1973 n-am fost în plenitudi
nea forțelor decît în ultimele sale 
luni. Mai ales concursul la care am 
participat recent, la Zagreb, mi-a re
adus încrederea în forțe și speranța 
ca in anul 1974 să obțin rezultate cît 
mai bune pe plan internațional. La 
Zagreb mi-a reușit — pentru întîia

Vicepreședintele F.R.H.G., Tudor Vasile, înmînează lui Ion Gheorghiu 
cupa acordată celui mai bun hocheist al anului 1973

ELLA CONSTANTINESCU—antre-
noare emerită Ia tenis de masă î 
„Primele luni ale noului an sînt și 
cele mai pline. In ultima decadă a 
lui ianuarie vor avea loc, la Ploiești, 
campionatele internaționale ale Ro
mâniei, competiție de amploare care 
va constitui un examen extrem de 
dificil pentru noi, pe toate planurile: 
organizatoric, tehnic și propagandis
tic, dar și un prilej deosebit de afir
mare a sportivilor români. Timpul va 
trece însă repede și în aprilie, vom 
fi prezentl la campionatele europene 
de la NqvI Sad (Iugoslavia), unde aș 
vrea ca Maria Alexandru să șe afle 
pe podium cu o medalie cit mai stră
lucitoare, 
valoarea 
la echipe, 
este ceva 
cînd sînt 
continentale de juniori, am 
pregătirile pentru că ne-am 
cîștigarea a două medalii, 
uităm că pină acum, Ia toate edițiile, 
ținerii reprezentanți ai României au 
obținut succese 1”

iar tinerii să-și confirme 
printr-un loc cit mai bun 
Apoi, chiar dacă obiectivul 
mai depărtat, în august, 
programate campionatele 

început 
propus 
Să nu

— clasarea în rîndul primilor zece, 
în sfîrșit, campionatele mondiale de 
la Miinchen, programate In luna mar
tie, îmi pun în față adversari extrem

CUPA TINERETULUI

„UMBRE“ PE FATA COMPETIȚIEI

5.
6.
7.
8.
9.

10.

1.

2.

Ion Hortopan — haltere 
Dumitru Spîrlea — pentatlon 
Constantin Călina — pentatlon 
Florica Petcu ți Elena Gavluc — 
canotaj
Gheorghe Sencovici — tir 
Ștefan Popovici — tir 
Ana Buțu — tir 
Ion Cernea —• ciclism 
Nicolae Ețanu — caiac 
Paul Neagu — haltere

VOINȚA BUCUREȘTI
Ecaterina Trancioveanu și Viorica
Lincaru — canotaj
Maria Popa — handbal

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Cristl Wiener — canotaj 
Cornelia Petrușca — popice 
Liliana Radulescu — baschet 
Georgeta Liță — orientare 
ristică
Vasile Roșea — caiac 
Petre Drăgan — ciclism 
Florian Tetic — fotbal
Ion Panait — tenis de masă

tu

6.
7.
8.
9.

rn.

CORVINUL HUNEDOARA

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI

1.
2.

3.
4.

5.

Alexandra Nicolau — șah 
Elisabeta Ruță, Maria Ghilea și 
E. Enache — cros
Victor Ciocâltea — șah
Paula Cazangiu și Victoria Ca- 
ronda — volei
Silvana Suciu — patinaj artistic

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Ion Adam — șah
Maria Mihăilă — modelism 
Liviu Florea — atletism 
Constantin lonescu — fotbal 
Alexa Lazăr — fotbal 
Virgil Rău — volei
Ștefan Fara — alpinism 
Nicolae Timar — popice 
Radu Bizdideanu — atletism 
Dorel Bârbănțan — alpinism

Tinerii mușchetari la Poiana Brașov

ZILE DE VACANTĂ CU... SCHI Șl ATLETISM

In cele mai multe dintre județe 
(chiar dacă nu în toate localități
le), „Cupa tineretului" a înregis
trat, pînă la această oră, succesele 
scontate. O mare parte a tineretu
lui a fost și este angrenată în în
treceri. atît la disciplinele cuprinse 
în programul ediției de iarnă, cît 
și la altele, la care s-a apelat fie 
din cauza condițiilor naturale de
favorabile sporturilor albe, fie prin 
valorificarea unui anume specific și 
a unor tradiții locale. Trebuie să 
subliniem faptul că reușitele sînt 
cel mai adesea legate de domeniul 
invățămîntului sub diferite forme, 
școala fiind un ansamblu organiza
toric consolidat, bine constituit. Co* 
resp-.ndențele primite inserează a- 
ceste succese, punîndu-le pe prim 
plan. Unitățile școlare din Giurgiu, 
școlile generale nr. 1. 3, 6 și 1 din 
Oradea, multe din București, Liceul 
agricol din Călărași, Liceul indus
trial și școlile generale nr. 4 și 5 
din Brașov, nr. 1, 3, 4 și 10 din 
Focșani, nr. 6 și 19 din Timișoara, 
Liceul Andrei Mureșanu din Bistri
ța și multe altele pot fi trecute în 
lanțul asociațiilor sportive cu cali
ficative bune și foarte bune.

Deși în ansamblu sportul rural 
necesită ameliorări, ne bucură să 
amintim la același capitol și unele 
sate și comune : Piatra-Fîntînele 
(jud. Bistrița-Năsăud), Bozovici șl 
Ocna de Fier (Caraș-Șevcrin), Ia
coboni și Ciocănești (Suceava), Vlă- 
deni, Ungureni, Vîrfu-Cimpului 
(Botoșani), Peceneaga, Baia, Valea 
Nucarilor (Tuleea) etc. Se redemon- 
strează astfel că, de vreme ce a-

tenția forurilor județene și locale 
este îndreptată susținut asupra pa
siunilor sportive ale 
mediul rural, 
gistra salturi 
zice.
‘Nu putem, 

cîteva cazuri 
că un efort 
pentru ca această competiție adre
sată tineretului să-și atingă scopul 
inițial. Pentru a da numai un 
exemplu, iată, apelăm la acela al 
asociațiilor sportive sindicale din 
Timișoara, unde lucrurile -nu se 
„mișcă”, încă... Starea de fapt pu
țin acceptabilă își are cauzele în 
lipsa de preocupare a conducerilor 
de asociații, a comitetelor de sindi
cat și a organizațiilor de tineret. 
Se reconfirmă faptul că, dacă „su
fletul” activității sportive de masă 
—- activiștii voluntari — funcțio
nează cu sincope, activitatea însăși 
nu poate — nu are cuba — să 
meargă ca lumea...

Dar această ultimă problemă a- 
pare și sub un alt aspect! Ni sc 
transmit din Galați, Sibiu, Baia 
Mare și Timișoara vești care nu 
fac cinste unora dintre diriguitorii 
mișcării de masă de aici : lipsă de 
organizare a întrecerilor, acțiuni 
rămase de multă vreme doar în 
stadiul... planurilor, indiferență și 
nepăsare față de o competiție dc 
nivel republican, absența unor mo
bilizări adecvate. Sînt „umbre" nc 
care le dorim dispărute încă din 
primele zile ale acestui an.

Și aici 
pe Jinia

însă, să 
care vin 
general,

tinerilor din 
se pot înre- 
educației fi-

trecem peste 
să umbreas- 
acela depus

TRADIȚIA Șl BAZA MATERIALA
(Urmare din pag. I)

specializați ca atare. La multe școli 
generale și chiar la multe licee, pos
turii® profesorilor de sport sînt ocu
pate de suplinitori ale căror cunoș
tințe în materie au lacune. în ase
menea condiții, desigur, nu se poate 
desfășura o muncă de calitate, ori- 
cită bunăvoință ar manifesta oa
menii în cauză. Am văzut școli cu 
o bază materială dintre cele mai 
bune, cu patinoare, mantinelă și 
chiar instalație de nocturnă șl totuși 
mulțî dintre copiii acestor școli nu 
știau să... patineze iar profesorii nu 
aveau cum să-i ajute, întrucît în a- 
eeaștâ direcție, cunoștințele lor erau 
cu totul limitațe.

Este adevărat că la majoritatea 
școlilor din județ, orele de sport se 
desfășoară în aer liber, pe patinoare. 
Foarte bine ! Dar ar fi și mai bine 
dacă aceste lecții s-ar desfășura după 
o anume tematică și nu la întîm- 
plare. în asemenea condiții ora de 
educație fizică se consumă fără ca 
elevii să șe aleagă cu ceva".

pria sa asociație sportivă, în acest 
fel, sint convins, disputa pe linie de 
producție între cele trei unități se 
va extinde și în sectorul sportiv. Mai 
mult ce ne-am putea dori ? La To- 
plița, dintr-o astfel de întrecere a 
triumfat o asociație sportivă mică 
dar ambițioasă. Mă refer la asocia
ția sportivă de pe lingă cooperativa 
„Munca colectivă". Aceasta a deve
nit prima unitate din oraș, și sin
gura în care funcționează un centru 
de gimnastică igienică pentru femei 
(frecventat, deocamdată, de 30 de 
cursante). Și tot aici, pauza de gim
nastică a ajuns să cointereseze zilnic 
peste 200 de muncitoare".

IN LOC DE CONCLUZII...

1973 : „Distincția oferită reprezintă o 
mare cinste pentru mine și pentru 
clubul în care activez, dar constituie
— în același timp — o obligație și 
un angajament de muncă mai asiduă 
în viitor. Pentru echipa de hochei a 
României, 1973 n-a fost un an rău
— am ocupat locul 4 în grupa B a 
Campionatului mondial. Pentru for-' 
mația mea, Steaua, el a coincis cu 
reintrarea — după 3 ani — în posesia 
„Cupei României”.

Sezonul care a început se anunță 
dificil și plin de responsabilitate. 
Avem de făcut față, între 20 și 31 
martie, întrecerilor grupei 8 a Cam
pionatului mondial și — de ce să 

— visăm un loc pe po- 
turneul de la Ljubljana 
toți adversarii noștri ma- 
valoare mai ridicată decît

pionatuluj 
ascundem 
diurn. Dar 
va fi greu, 
nifestînd o 
în anii trecuți.

Sub culorile clubului meu „steaua”, 
mă gîndesc că este timpul să rein
trăm în posesia titlului național, de
ținut în ultimii ani de colegii și 
prietenii noștri dinamovișți.

Sper că duelurile noastre din ca
drul Diviziei naționale să dea loc la 
meciuri aprige, frumoase, de o înaltă 
valoare tehnică, să facă o bună pro
pagandă hocheiului, atrăgînd spre

NICU GINGA (Dinamo) — campion 
mondial la lupte greco-romane : 
„Anul care s-a încheiat a fost pentru 
mine bogat în succese interne și in
ternaționale de prestigiu. Dacă le-am 
obținut într-un moment cînd expe
riența mea era oarecum redusă, este 
firesc să nădăjduiesc, pentru anul 
acesta, comportări la fel de bune, atît 
la campionatele europene, cît și la 
mondiale. De la ambele competiții 
de anvergură cred că voi obține me
dalii. Pentru aceasta sînt decis să mă 
pregătesc la nivelul maxim al posi
bilităților mele, să respect întocmai 
regimul de viață cerut de sportul de 
mare performanță, chezășii funda
mentale ale împlinirii obiectivelor 
propuse. Totodată, voi încerca să-mi 
îmbogățesc bagajul de cunoștințe, de 
procedee tehnice, să mă prezint cu 
noutăți în viitoarele confruntări, 
pentru a face față asaltului celorlalți 
rivali, care au început deja să-mi 
învețe stilul și să-l contracareze. Nu
mai cu lucruri noi îmi pot menține 
supremația. 1973 mi-a fost un an — 
lecție în acest sens. Pătrunderea 
între .primii sportivi ai anului îmi va 
fi un imbold în pregătirea viitoare. 
Pentru 1974 mi-am propus și conti
nuarea studiilor, în cadrul liceului, 
cu intenția de a atinge un obiectiv 
mai îndepărtat : intrarea la I.E.F.S."

Aproape 40 de aspiranți la
Am urcat la Poiana Brașov în cău

tarea speranțelor scrimei noastre... în 
perioada vacanței de iarnă, aceste 
speranțe — aproape 40 — și-au con
tinuat pregătirile, evident într-un re
gim de 
stațiune 
pe care 
Chelaru 
dință de birou 
tinerii noștri mușchetari l-au îmbră
țișat cu mult interes. Firește, în do
rința de a-și corecta stilul, de a-și 
spori forța fizică, într-un 
a șe perfecționa.

★
I-am găsit pe scrimerii 

perspectivă într-o postură 
obișnuită, Cei care doar 
timp în urmă evoluaseră în clasicele 
lor costuma, în sălile Institutului de 
educație fizică și sport, la finalele 
campionatelor republicane ale junio
rilor mari și apoi la cele pentru „Cu
pa speranțelor", se... travestiseră in 
schiori și ațleți 1 Pîrtiile din juru) 
cabanei „Orizont",, ca și altele din 
vecinătatea stadionului și a stației de 
teleferic, au fost luate cu asalt. Aler
gări de fond, pe teren variat, pe o 
zăpadă grea, înmuiată pe alocuri de 
temperatura incredibil de înaltă aco
lo la peste 1000 de metri, sau în alte 
locuri, cu crustă de gheață. Alții, în 
treninguri, parcurgeau benzile de as
falt ale Poienii Brașov, de la „Ruia" 
ta patinoarul artificial, în tempo de 
marș, dar alțernînd cu ușoare sprin
turi din sută în sută de metri. De la

odihnă activă, în frumoasa 
montană. A fost un proiect 

antrenorul federal Vasile 
l-a prezentat la ultima șe- 

federai și pe care

cuvînt de

noștri de 
mai puțin 

cu puțin

1974-UN AN BOGAT IN COMPETIȚII
INTERNAȚIONALE DE

Anul 1974 va fi deosebit de bogat 
în competiții internaționale pentru 
popicari; români. Este anul Campio
natelor mondiale programate în luna ■ 
mai (17—24) în R.F. Germania, la
Eppenheim. Reprezentanții noștri vor 
partieipa, evident, la toate cele șase 
probe ale competiției supreme (ediția 
a X-a jubiliară) 
aibă,

și sînt, hotărîți să 
și de data aceasta, 0 compor- 

șă onoreze prestigiul de

vaciei (16—17 martie, la Tg. Mureș), 
Ungariei (30—31 martie, la Budapes
ta), Iugoslaviei (20—21 aprilie, la Za
greb) și R.D. Germane (27—28 apri
lie, la Berlin).

Loturile pentru C.M. au fost alcă
tuite încă în toamna anului trecut, 
fiind muiț întinerite.
feminin cuprinde doar patru sportive 
dintre jucătoarele de la ultimele 
patru ediții Cornelia Petrușca,

Astfel, lotul

lotul olimpic Iși desăvlrșesc cu
acest gen de pregătire n-a lipsit ni
meni.

★
— Și Ia sală, la manechin sau în 

antrenamente cu parteneri, pe cînd 7 
întrebarea i-o adresăm antrenoru

lui federal Vasile Chelaru, și el în 
trening, printre scrimerii-atleți.

— Către finalul șederii în Poiana... 
Nu este nimic extraordinar în acest 
sistem de pregătire. Am plecat de la 
început cu ideea ca aici să ne con
centrăm eforturile pe o pregătire fi-» 
zică generală, ieșită oarecum din co
mun. Mai bine zis, o pregătire fizică 
foarte tare. Trăgătorii noștri, în ciuda

rlvnă pregătirea fizică generală
îl revedem pe Adalbert Kuki, unul 

din marii performeri ai anului trecut, 
în scrima de perspectivă. Este lac de 
apă.

— Obosit 7
— Deloc. Las impresia, desigur, că 

am ieșit dintr-o saună. Dar, să știți 
că după-amiază ies iarăși vreo două 
ore pe pîrtie !...

Carmen Budur, în veranda vilei, își 
pune la uscat o bluză da trening.

— Cum a fost antrenamentul de 
azi 7

— Ca de obicei, forte I Tovarășul 
Chelaru nu prea ne menajează nici

POPICE

CONSTANTIN MOABCAȘ, repre
zentant al comisiei sport a U.G.S.R. : 
„Pentru ridicarea activității sportive 
de masă la un nivel superior, Inspec
toratul județean școlar a luat o bună 
măsură și anume aceea de a repar
tiza profesorii de, educație fizică, ca 
îndrumători, pe lingă asociațiile spor
tive sindicale. Cu' sprijinul acestora, 
instructorii noștri sportivi și-au îm
bogățit simțitor cunoștințele, iar or
ganizarea unor activități a căpătat o 
notă superioară de tehnicitate. în 
prezent, la Fabrica de confecții din 
Odorhei, ca și la unitățile textile 
din Gheorghienl, gimnastica la locul 
de muncă cunoaște un reviriment. 
Aici, zilele de incapacitate de muncă 
au fost simțitor reduse și a crescut, 
în schimlj, productivitatea. Iată de 
ce socotesc regretabil faptul că la 
unitățile textile din orașul Miercurea 
Ciuc, unde s-a încercat ceva în a- 
eeastâ -direcție, nu s-a mai persistat, 
pauza de gimnastică devenind în mo
mentul de față pentru mulți doar o... 
amintire.

La unitățile textile din orașul 
Miereurea Ciuc am întâlnit și o altă 
anomalie. Asociațiile sportive ale fa
bricilor de tricotaje și confecții ca și 
aceea a filaturii de lină s-au reunit 

intr-una singură, a cărei activitate 
a deveriit invers proporțională cu ■ 
mărimea ei. Aici, la ora actuală, fi
ințează doar două echipe sportive : 
una de popice iar cealaltă de fotbal. 
Țirjind seama că salariații celor trei 
unități economice sînt în proporție 
de 85 la șută femei, nu este exclus 
ca membrii asociației sportive „Ma
mut" să înceapă să acuze, în scurt 
timp, simptpme de... anchiloză".

VALER PAȘțCANU, secretar al 
C.J.E.F.S. Harghita : „Aspectul pre
zentat eșt.e perfect real și va trebui 
să intervenim cu toată autoritatea 
pentru remedierea acestei stări de 
fapț- Va fi, cred, necesar să se re
vină la forma organizatorică veche. 
Fiecare întreprindere să-și aibă pro

ION FERENCZ, prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. : „Activitatea sportivă 
din județul nostru cunoaște, într-a- 
devăr, numeroase succese. Parte din
tre ele au fost subliniate și cu pri
lejul acestei mese rotunde. Realizări 
sportive frumoase au fost obținute 
îndeosebi în centrele și în unitățile 
în care organele și organizațiile de 
partid, de tineret, sindicale ca și 
asociațiile sportive s-au grăbit să tra
ducă in viață hotărîrile Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973. în această direcție aș putea 
continua cu exemple de alte și alte 
acțiuni sportive care ne fac cinste. 
Dar nu aceasta este în intenția mea. 
Vreau să arăt că avem condiții să 
obținem cu mult mai mult decît am 
realizat. Avem o bază materială bună 
și aceasta chiar în comunele și sa
tele din județ. Ceea ce consider că 
ne lipsește sînt cadrele de tehni
cieni, un mai mare număr de pro
fesori de educație fizică și antrenori 
care șă cizeleze pregătirea sportivi
lor, să ridice pe o treaptă superioară 
activitatea sportivă din județul 
nostru.

Desigur, toate acestea — le-aș 
numi neajunsuri — nu pot fi reme
diate de la o zi la alta. Ceva însă, 
chiar în condițiile actuale, tot putem 
face. Putem organiza, de pildă, 
cursuri de specializare pentru instruc
torii noștri sportivi. Putem numi pe 
lîngă unele echipe de hochei din me
diul rural, consultanți, recrutați din 
rindurile foștilor jucători. Avem da
toria să organizăm cursuri de arbi
tri. pe ramuri de sport, la care să 

invităm să participe elevi de liceu și 
chiar elevi ai unor școli generale.

Iată doar cîteva dintre 
în care avem datoria să 
pentru a crea bazele unei 
sportive eu adevărat de 
perioada care urmează va 
acordăm mai multă atenție inițiati
velor, să nu se mai întîmple ca în 
acest început de iarnă cînd, în orașul 
Miercurea Ciuc nu a fost amenajat 
nici măcar un singur patinoar na
tural. Avem zeci de eehipe de ho
chei, avem o activitate de patinaj 
bogată, cum nu sînt multe în țară 
și totuși singura sursă de gheață a 
rămas cea
Este oare 
lucru 7“

După frumoasa comportare avută la Campionatele balcanice (și din care 
am reținut această imagine), tînărul nostru floretist Adalbert Kuki (în 
stingă) și-a continuat neobosit pregătirile, în tabăra de la Poiana Brașov, 
cu gîndul la Campionatele mondiale ale speranțelor, din aprilie, unde 

nădăjduiește să se afle din nou printre cei mai buni...
Foto : Paul ROMOȘAN

nu s-au mai cucerit decît medalii de 
argint (perechi I. Băiaș și I. Tismă* 
naru) — s-au făcut remanieri serioa
se. Dintre veterani a mai rămas nu
mai Petre Purje, care și azi se află 
printre principalii performeri ai echi
pelor de divizia A. Oameni de bază 
ai lotului sînt tinerii, dar cu o apre
ciabilă experiență internațională, 
Uie Băiaș, Iosif Tismănaru și Gheor
ghe Silvestru. Dintre acei care au 
fost introduși prima oară în lot 
amintim pe I. Bice, Al. Cătineanu, 
Gh. Dumitrescu, I. Stefucz și C. Voi- 
eu (antrenor : T. Szemănyi).

O bogată activitate internațională 
vor avea și juniorii, cu toate că „eu
ropenele" rezervate lor vor avea loc 
tocmai în vara anului 1975. Ei vor 
susține întîlniri amicale cu valoroa
sele reprezentative ale R.D. Germane 
și Ungarei și vor fi prezenți, in echi
pele dc club, la numeroase confrun
tări amicale internaționale în țară și 
peste hotare.

Jucătorii noștri vor mai evolua la 
numeroase competiții tradiționale în 
diferite țări, ca de pildă „Trofeul 
Radenki" (Iugoslavia). „Cupa Werner 
Seelenbinder" (R.D.G.), „Cupa Buda
pesta" pentru juniori ș.a. Tn plus, 
echipele de club, participante în cam
pionatul diviziei A, vor lua parte la 
14 turnee internaționale, în țară și 
peste hotare.

Bracțicanții jocului de bowling vor 
evolua anul acesta pentru prima oară 
în străinătate. Este vorba de parti
ciparea selecționatei județului Con
stanța la „Cupa Mării Baltice”, în 
luna iunie, la Rostock (R.D.G.),

După cum șe vede, popicarii noștri 
au în acest an multe și 
competiții internaționale 
gură la care, sperăm, ne 
zenta cu cinste.

chiar pe noi, fetele. în prima zi cre
deam că n-o să mai rezist. Acum, 
după ce m-am acomodat cu acest re
gim de efort, mă gîndesc cu părere 
de rău că au mal rămas puține Zile 
de ședere în Poiana,..

Erwin Kerekes ne ocolește la înce
put cu privirea. Reiese din atitudinea 
lui că n-a fost mulțumit de felul cum 
și-a încheiat activitatea în 1973. De 
altfel, avea mai

— Trebuie să 
După concursul 
Pleven, am cam 
le și ați văzut... 
meu concurs din 
leze cel puțin cu o prezență 
turneu final !

Antrenorii, in corpore, au 
mat strădaniile, asiduitatea 
tînăr spadasin, pus pe fapte mari, de 
altfel ca și toți ceilalți.

Tiberiu STAMA

tinereții lor, au mare nevoie să-și 
sporească rezistența fizică, în vede
rea multiplelor turnee și examene 
sportive din 1974. Iar prin schi, prin 
alergări de fond și prin crosuri, vom 
realiza cel mai bine un asemenea 
obiectiv.

Ceilalți antrenori împărtășesc întru 
totul acest punct de vedere :

Paul Ghinju (de la Electroputere 
Craiova), specialist în spadă : „Sînt 
totalmente convins că această pre
zență la Poiana Brașov va avea efec
te cu mult peste cele scontate. Și eu, 
in secția mea, dar și ceilalți colegi 
antrenori, am avut mult de suferit, 
în toamnă mai ales, datorită unei slă
biri a potențialului fizic al sportivi
lor. Ultimele concursuri ale anului au 
evidențiat o asemenea stare de fapt..."

Gheorghe Matei, de la C.P.M. Bucu
rești : „Ideea unei pregătiri de iarnă, 
profitînd de faptul că scrimerii noștri 
— toți elevi — se află în vacanță se 
dovedește de pe acum salutară. Con
stat un spor de vitalitate la majori
tatea participanților la tabără, expri
mat prin dorința de a prelungi șe
derea pe pîrtii sau în aer liber. Dar 
efectele directe — și concrete ! — ale 
acestei pregătiri le vom vedea în a- 
propiatul sezon competițional".

Dumitru Mustață, antrenor coor
donator ai lotului republican de sa
bie : „După cum ați văzut, muncim 
cot la cot, sportivi și antrenori, pen
tru a pregăti schimbul de miine șl 
a-1 aduce, chiar din acest an, la ni
velul seniorilor. Seriozitatea cu care 
tinerii noștri trăgători participă la 
antrenamente — intervine aici, poate, 
și ineditul antrenamentelor, nu numai 
lecții de specialitate, ci, după cum ați 
văzut, mult atletism și schi — repre- 
zintă garanția că nu am urcat de
geaba aici in PoianaR. TOMA

parte și din
'74 pentru

importante 
de anver- 
vor repre-

Radu TIMOFTE

fiecare ediție 
și locuri I la

pe 
din 
ediții, in special, sper
au avut o comportare

mondiala in 1970, 
dublă campioană

plan mondial spor- 
țara noastră. La

Petruș- 
triplă cam- 

mondială 
și de pa- 

compo- 
reprezen- 

romăne,

Cornelia
ca, 
pioană 
în 1970 
tru ori 
nentă a 
tativei 
campioana lumii, 
face 
lotul 
C.M.

n

direcțiile 
acționăm;
activități 

masă. In 
trebui să

de la patinoarul acoperit, 
admisibil un asemenea

apoi să ne spună : 
lucrez și mai mult, 
internațional de la 
slăbit antrenamente-

Vreau ca 
acest an să

ÎNTRECERILE

primul 
echiva- 
intr-un
confir- 
acestui

CUPEI SMRĂNIILOR"
IA PATINAJ

S-AU AMINAT CU 0 îl

care se bucură 
tul popicelor 
ultimele patru 
tivii români 
remarcabilă, cîșțjgînd numeroase me
dalii și titluri mondiale. Pe primul 
plan se situează, firește, fetele, care 
din 1966 au cîștigat la 
titlul suprem pa echipe 
individual și perechi,

Mondialele anului ’74 
date, cum e Și firesc, 
întîlniri internaționale 
tativelor noastre. Ele 
cele mai puternice selecționate ale 
lumii, cum sînt formațiile masculine 
și ’eminine ale R.F. Germania (16— 
17 februarie, lș Stuttgart), Cehoslo-

vor fi prece
de numeroase 
ale reprezen- 

vor juca eu

tripla campioană 
Elena Trandafir, 
mondială in 1972, Ana Petrescu,' cîști- 
gătoarea trofeului F.R.P. 1973 și Vio
rica Neguțoiu, ambele componente 
ale echipei campioane mondiale la 
ultimele două ediții, Debutante în 
lot sînt Vasiliea Piniea, Elisabeta Szi- 
lagy, multiple camnioane europene la 
junioare, Viorica Filip. Ana Janosi- 
Albcrt, Margareta Bordei, Bălașa Mi- 
rică, Mariana Constantin-Antuș și 
Eva Litași. Antrenor continuă să fie 
Alexandru Andrei.

La bărbați — de la ediția bucureș- 
teană a C.M, (1966), cînd s-au cîști- 
gat titlurile la perechi și ne eehipe,

Galați, Umv. Timișoara — Farul. 
Univ. Clu.i — Politehnica Buc., Dina
mo — Voința Timișoara, I.C.H.F. — 
Rapid, Steaua — I.E.F.S. (meciuri în 
cadrul campionatului republican mas
culin),

SIMBATA
BASCHET : Sala Floreasca, de

ora 9 : Politehnica Cluj — Voința 
Timișoara, Universitatea Timișoara — 
C.S U, Galați, I.C.H.F, — I.E.F.S.: de. 
la ora 16: Rapid — Politehnica Buc.. 
Univ. Cluj — Farul. Dinamo — 
Steaua.

SCRIMA : Sala de Ia Stadionul Re
publicii, de la ora 9 : campionatul 
republican de juniori (faza pe capi
tală).

DUMINICA
BASCHET : Sala Floreasca, de la 

ora 6.30: politehnica Cluj — C.S.u.

HANDBAL : Sala Progresul, de la 
ora 14 : jocuri în cadrul campionatul 
lui municipiului București (feminin, 
senioare).

HOCHEI : Patinoarul „23 August", 
ora 14.30: I.P.G.G. — Agronomia Cluj, 
meci in- cadrul diviziei naționale.

SCRIMĂ : Sala de la stadionul Re
publicii. de la ora 9 : campionatele 
republicane de juniori (faza pe Ca
pitală).

Prima reuniune a întrecerilor re
publicane de patinaj viteză, „Cupa 
speranțelor", programată ^pentru 
vineri pe pista de gheață a lacului 
Ciucaș din Tușnad, nu s-a putut 
desfășura din cauza ghetii neeores- 
punzătoare. Au fost luate măsuri 
ca întrecerile să poată începe azi.

★
Campionatul republican de pati

naj artistic pentru seniori, progra
mat între 8 și 11 ianuarie la Bucu
rești, a fost amînat din motive 
tehnice, pentru luna martie, la o 
dată ce urmează a fi stabilită. Pri
ma competiție a anului în această 
ramură de sport este dotată cu 
„Cupa Carpați” (ediția a V-a) și 
va avea loc între 18 și 19 ianuarie, 
pe patinoarul artificial din Poiana 
Brașov.

*

■'i

IANUARIE 0 LUNĂ CU MULTE
SATISFACȚII CINEGETICE

In în prima lună a anului, vînătorii
1 pescarii sportivi își pot continua 

obținînd
?1. . . . . . 
îndodeletnicirea lor făvorită, 
satiatisfacții evidente. Astfel, primii pot 
împiipușca iepuri (pînă la 10 ianuarie), 
fazazani (numai cocoși), mistreți, sitari, 
coco-oșari, giște, rafe (ca și alte specii 
de vinat acvatic). In același timp se 
pot vina toate speciile de răpitoare 
cu păr și cu pene, eu excepția celor 
ocrotite prin lege. Deci, există pre
mise 
teren 
rlate

Și

de

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA
BILETELOR LA TRAGEREA EXTRAORDINARĂ

PRONOEXPRES A NOULUI AN 1974

Ianuarie • VIZA ANUALA a carnete
lor de legitimare se va efectua între 15 
ianuarie și 15 februarie, pentru toate 
categoriile de jucători.

CĂLĂRIE La 9 ianuarie, ora 10, 
' la sediul C.N.E.F.S., are loc ședința 

anuală a Comitetului Federaflel Române 
de Călărie și Pentatlon Modern.

VOLEI La Botoșani, Galați, Tîrgo- 
viște, Rm. Vîlcea, Cluj, Ploiești, Arad, 
București și Constanța au început Ieri 
întrecerile pe zone ale primei ediții a 
campionatelor republicane de juniori li, 
la care iau parte 35 de echipe de băieți 
șl 36 de echipe de fete, împărțite în 
cite opt serii. Precizăm, că regulamentul 
de desfășurare a competiției prevede 
disputarea a trei seturi, contra crono
metru (fiecare set se încheie după 20 
de minute de................................
In caz că la 
mentar scorul 
jocul pînă ce 
zeazâ primul 
MASCULINĂ 1

faunei noastre. Este vorba doar 
un interval de timp cînd condițiile 
atmosferice sînt deosebit de vitrege 
pentru vînat, Zăpada abundentă, mai 
ales la deal și munte, tace Ca vina- 
tul nerăpitor, cerbii, căpriorii, mistre- 

(ii, iepurii, fazanii și potirnichile. / 
șă-și procure hrana cu multă dificul
tate. în consecință, este necesară o 
hrană suplimentară eare să fie așe
zată în hrănitori amenajate cu grijă 
și din vreme. Mai este încă ceva- în 
plină iarnă, se știe, vînatul nerăpitor 
plătește un greu tribut răpitoarelor 
de tot felul. Prin urmare, se impun 
măsuri consistente de combatere : 
vînători, pînde, folosirea capcanelor 
etc.

Cit privește pe pescari, și ei tre
buie șă vegheze pentru ca, în situa
ția cînd apele sînt acoperite cu ghea
ță groasă, să facă, periodic, copci de 
aerisire. Altfel, există pericolul ca 
peștele să se sufoce,

• Tragerea extraordinară pronoex- 
pres va avea loc, duminică 6 Ianuarie în 
sala Clubului Finanțe-Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 la ora 18.15.

După tragere rulează filmul „Albă ca 
zăpada și cei șapte pitici".

' t> Concursul Pronosport de miine, S 
ianuarie, cuprinde întîlniri din campio
natul italian și se anunță interesant.

In program sînt cuprinse următoarele 
meciuri : 1; Cesena — Lanerossl, Ii: 
Fiorentina — Cagliari; III: Foggia — Na
poli; IV: Gepoa — Lazio; V: Juventus
— Inter; VI: Milan — Torino; VU: Roma
— Sampdoria; VIII : Verona — Bologna;
IX: Aveiiino — Ternana; X: Barl —
Parma; XI; Brindisi — Taranto; XU: 
Catania — Palermo; XIII: Reggtna — 
Novara.

Plata premiilor pentru această tragere 
se va face 4n Capitală începind din 14 
ianuarie pinft la 4 martie 1974, îar în 
tară aproximativ din 18 Ianuarie plnă 
la 4 martie 1974 Inclusiv.

28PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 
DECEMBRIE 1973

Extragerea I-a : cat. 2 : 2,30 variante 
a 25 229 lei : cat. 3 : 12,50 a 4 642 lei i 
cat. 4 : 14,80 a 3 92i lei ; cat. 5 : 67,70 
a 857 lei; cat. 6 : 144,55 a 401 lei.

Report categoria 1 ; 260 215 lei.
Extragerea a n-a : cat. A : 1 variantă 

10% a 100 000 lei ; cgt. B : 2,30 a 22188 
lei ; cat. C : 6,85 a 7 450 lei ; cat. D : 
24,65 a 2 070 lei ; cat. E : "
lei ; cat. F : 125,25 a 407 
1 458,30 a 100 lei.

Report categoria A : 9 642
Premiul de 100 000 Iei jucat 10% de la 

categoria A a fost obținut de DLncă A- 
lexandru din București.

la fluierul de începere), 
sfîrșitul timpului regula- 

| este egal, se continuă 
! una dintre eehîpe reall- 

punct • IERI, ECHIPA 
DE VOLEI Hispano Fran

ces Barcelona, campioana Spaniei, și-a 
exprimat acordul cu propunerea avan
sată de Dinamo București de a susține 
ambele parțlde din cadrul turului II al 
Cupei campionilor europeni la Barce
lona, în zilele de 29 și 31 Ianuarie (șl 
nu la 5 și 19 ianuarie, cum era stabilit 
pentru această fază). Se așteaptă însă 
avizul Comisiei C.C.E. • ȘEDINȚA DE 
ANALIZA a Comisiei municipale din 
cadrul C.M.E.F.s. București va avea loc 
în ziua de 14 Ianuarie, ora 18, la sediul 
C.N.E.F.S. Sînt invitați să la parte acti
viști, antrenori șl președinți al secțiilor 
te) Ely&UFile Șl asociațiile bucureștene.

suficiente pentru ca ieșirile în 
să se soldeze cu rezultate va- 
și frumoase.
pasionații unditului au poșilji- 

lități să realizeze capturi care să le 
’ producă multe bucurii. în cazul cînd 

gheața este destul de rezistentă, poa
te pescui la biban și știucă, iar în 
apele neinghețate, văduviță, roșioare, 
carași, și,

Dar, în 
nătorii cît 
treprindă 
ocrotire Și hrănire a viețuitoarelor

82,25 a 
lei ; cat.

620
X :

la masa noastră rotundă, 
dar au fost reliefate și

e aceeași linie au mai vorbit și
S-au arătat realizările sportive din județ
lipsurile pentru remedierea cărora au fost date numeroase și inte- 

ee va fi urmată, sîntem con- 
activitatea sportivă din orașul 
Harghita pe culmi din ce în

alți invitați

resante soluții A fost o discuție rodnică 
vinși, de măsuri concrete menite să ridice 
Miercurea Ciuc, ca și din întregul județ 
ce mai înalte.

de ce nu, chiar și crapi, 
această perioadă, atît vî- 
și pescarii trebuie să in
și o intensă acțiune de

numerele extrase la tragerea 
LOTO DIN 4 IANUARIE 1974

Fond general de premii : 629 394 lei.
Extragerea l-a : 9 17 65 44 62 57 53 77 56
Extragerea a H-a; 21 36 31 73 74 40 

53 3 31

lei.

Rubrică redactată de 
LOTO-FRQNOSPOBT
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RETROSPECTIVA TURULUI DIVIZIEI A (im

MIȘCAREA ÎN TEREN (cu multiplele ei implicații) 
„CĂLCÎIUL LUI ACHILE AL ECHIPELOR NOASTRE

S-o spunem din capul locului: în 
ceea ce privește ORGANIZAREA 
DE ANSAMBLU A JOCULUI — 
capitol esențial și în fotbalul ac
tual — prima parte a campiona
tului Divizie A, ediția_ 1973/74, nu 
ne-a oferit noutăți. De altfel, se 
cuvine a fi deschisă o paranteza 
pentru a spune că, în matener de 
sisteme de joc, lucruri noi nu ne a 
oferit nici ultimul turneu final de 
Campionat mondial — „tîrgul in
ternațional" la care expun, firește, 
din rațiuni competitive, marile e- 
chipe ale lumii, cele purtătoare de 
idei novatoare ■— și, se pare, ca 
nici Weltmeisterschaft“-ul, fie-ne 
permi6ă o anticipare la temă, nu 
va inova în această direcție.

Ca și în edițiile precedente, la 
echipele noastre divizionare A a 
fost caracteristică preocuparea de 
ÎNTĂRIRE A FRONTULUI DE
FENSIV, în adîncime și de-a latul 
terenului, și, în acest scop, ele au 
acordat, în c Jinuare, credite va
riantei 1—4—3—3, o formula . de 
start mai mult folosită de echipele 
noastre — prin garanția de echili- 
bru pentru ambele faze fundamen
tale _ chiar și în jocurile susți
nute pe propriul teren.

Din cei trei de la mijloc, unuia 
dintre jucători i-au revenit misiuni 
specializate pentru suținerea de- 
fensivei (Dinu — la Dinamo, An- 
gelescu — Rapid, Schepp —- U.T.A.j 
Mustățea — F.C. Argeș, I. Con- 
st an tin eseu — F.C. Constanța, Ion 
Ion, apoi Dumitriu IV — Steaua 
Ciocîrlan — Sportul studențesc, 
Romilă II — Politehnica Iași, Puș
caș — C.S.M. Reșița, Cadar — Stea
gul roșu, Hurloi — ,,U“ Cluj), în 
timp ce măcar unul, de regulă doi, 
dintre mijlocași, a avut sarcini în 
plus, de sprijinire a atacului : Mol
dovan și Radu Nunweiller — Di
namo, Marin Stelian și Rișniță —■ 
Rapid, Domide și Broșovschi — 
U.T.A., Marian Popescu — F.C. Ar
geș, Vigu — F.C. Constanța, Oct. 
lonescu — Sp. studențesc, Simionaș

— Politehnica Iași, Beldeanu — 
C.S.M. Reșița, Ghergheli — Steagul 
roșu, Anca — „U“ Cluj, Surdan — 
„Poli" Timișoara ș.a.m.d.

Lipsesc din exemplele noastre, 
pentru ilustrarea ambelor funcții, 
mijlocașii Universității Craiova, 
deși nu s-ar putea spune că tocmai 
liderul ar fi fost privat de jucă
tori ai liniei mediane cu asemenea 
specializări. El lipsesc, însă, pentru 
justificatul motiv că ÎN JOCUL E- 
CHIPEI LUI CERNÂIANU A FOST 
MANIFESTĂ O ANUMITĂ 
PARTICULARITATE, pe care n-au 
avut-o celelalte formații, proveni
tă din existența în cadrul lotului 
craiovean a trei stoperi de meserie, 
Boc, Deselnicu și Bădin. Trei fun
dași centrali, folosiți, cu precădere, 
din primul minut în partidele sus
ținute în deplasare, și care, mai 
pregnant decît în evoluția celorlal
te divizionare A, i-au permis Uni
versității Craiova să-și desfășoare 
jocul de atac de o manieră mai 
variată, axîndu-1 pe două situații 
caracteristice : a) atacul POZIȚIO
NAL (aflată în posesia mingii,_ în
treaga echipă urcă în ofensivă și 
se desface în evantai spre aripi) ; 
b) CONTRAATACUL, modalitate 
de replică ofensivă avînd la bază 
cedarea deliberată a mijlocului te
renului.

Firește, așa cum sugeram în rîn
durile de mai sus, această armă a 
contraatacului a fost folosiță cu 
predilecție și cu eficacitate spori
tă în partidele susținute în depla
sare, cînd trio-ul stoperilor de care 
vorbeam, reunit într-un bloc omo
gen și asaltat de obișnuita ofensi
vă a gazdelor, oferea un cîmp mai 
prielnic de exprimare sistemului 
„beton-contraatac“, betonul, deloc 
rigid (asigurat, îndeosebi, de Boc, 
un libero modern, Deselnicu și Bă
din), constituind, totodată, prima 
rampă de lansare a rapidelor și 
inventivelor aripi Marcu și Țară- 
lungă.

divizionarelor A) rezultă, desigur, 
și concluzia de ansamblu a forului 
mai sus amintit și potrivit căreia 
NIVELUL VALORIC AL
LULUI PRACTICAT LA 
LUI EȘALON A LĂSAT
DE DORIT, JOCURILE

JUCĂTORUL POLIVALENT-O RARA AVIS...

FOTBA- 
PRIMUL 

MULT 
________ ÎNTR-A- 

DEVĂR BUNE ALE TURULUI DE 
CAMPIONAT PUTÎND 
RATE PE DEGETELE 
GURE MÎINI.

Pregătirea unilaterală 
mulți dintre jucătorii 
corelată cu limitata lor capacitate 
de efort, sub cerințele eșalonului în 
care evoluează, explică, firește, a- 
cea monotonie caracteristică celor 
mai multe dintre întîlnirile progra
mate într-o etapă de campionat, 
tabloul cenușiu al partidelor și, în 
ultimă analiză, și sărăcia fazelor de 
poartă, a acelor faze realmente pe
riculoase care să anunțe și golul. 
Acel gol care, — fără să fie unicul 
criteriu de apreciere a valorii unei 
partide, a gradului ei de spectacu
lozitate — 6e lasă mult așteptat în 
întîlnirile divizionarelor A și, a- 
tunci cînd, în sfîrșit, golul vine, el 
poartă deseori pecetea hazardului, 
în loc să fie consecința amor faze 
bine lucrate, Ia capătul cărora jucă
torii în atac să-i fi pus, 
în situație de „șah-mat“ 
sării care se apără.

Știm, în orice echipă 
oameni de gol sînt jucătorii cărora 
Ii se.încredințează posturile de îna
intași centrali; manevrele ofensive 
vizînd pentru finalizare, îndeosebi, 
pe vîrful central ; dar clasamentul 
golgeterilor stabilit la finele turu
lui de campionat este și el elocvent 
în a .demonstra dinamica „economi
că" în care acționează echipele 
noastre, aflată într-o legătură atît 
de strînsă cu penuria mijloacelor 
tehnico-tactice, folosite de jucătorii 
care le alcătuiesc.

Ei bine, cercetînd lista marcato
rilor pînă la locul 20, putem ob
serva că numai doi dintre ei (Bro-

FI NUMĂ- 
UNEI SIN-

a celor mai 
Diviziei A,

realmente, 
pe adver-

principalii

șovschi — mijlocaș și Bungău — 
aripă falsă) nu sînt înaintași cen
trali, nemaivorbind că și cifra cu 
care sînt creditați, fiecare în parte, 
este și ea destul de modestă : 7 go
luri, din 17 partide; modestă, dar 
poate stîrni o adevărată invidie 
printre înaintasii-aripi clasice, ab
senți cu desăvîrșire de pe lista 
primilor... 20 !

Și aici, însă, la acest capitol, ex
tremele liderului fac figură onora
bilă dovedindu-se cele mai produc
tive printre colegele de meserie, 
înscriind fiecare cite 4 goluri, 
Marcu și Țarălungă, sînt bine dis- 
tribuiți în economia atacului, ei 
servind, și prin aportul la finali
zare, ideea de joc a ansamblului, 
care, așa cum am văzut în aceste 
rînduri, a căpătat o forță mai mare 
de exprimare și datorită unei va
rietăți în mijloacele ofensive.

La aceleași nedorite concluzii 
vom ajunge folosindu-ne și de e- 
xemple colective, oferite de divizio
narele A în întreg ansamblul lor, 
exemple din care reiese că, în anu
mite partide, pe parcursul celor 17 
etape ale turului, au fost patru 
echipe care n-au reușit să expedie
ze nici un șut pe spațiul porții ad
verse, timp de 90 de minute : 
U.T.A. în etapa a IlI-a, în meciul 
cu Steaua, la București ; A.S. Ar
mata Tg. Mureș — etapa a Xl-a, 
cu Steagul roșu, la Brașov ; Stea
gul roșu — etapa a X-a, cu C.S.M. 
Reșița, în deplasare ; Rapid — cu 
F.C. Constanța, în etapa a XVI-a, 
de asemenea în deplasare.

Un număr și mai mare de echi
pe (8) au avut în unele meciuri 
evoluții atît de șterse, incit n-au 
reușit 'Să șuteze în 90 de minute 
decît o singură dată pe spațiul 
porții adverse. Acestea sînt: Rapid 
(în etapele VIII, IX și XIV), Stea
gul roșu (V și VII), Sport Club 
Bacău (IV și XII), Politehnica Ti
mișoara (VII), A.S. Armata Tg. Mu
reș (XVI), C.F.R. Cluj (XIV), Steaua 
(VII) și Dinamo (XII). Da, într-ade- 
văr, nu este vorba de nici o gre
șeală, printre aceste formații s-au 
numărat și bucureștenele 
și Steaua...

Dinamo

Tactica fricii", în interpretarea Politehnicii Iași, acreditează, pe terenul Petrolului, dăunătoare a idee 41 
antijoeului...

rea liniilor permițînd componenți- 
lor echipei să se sprijine reciproc, 
favorizînd o mai bună circulație a 
mingii — în situație de atac sau 
înlesnind într-ajutorarea, la du
blaj sau la acoperire, cînd echipa 
nu se mai află în posesia mingii.

Păstrarea distanței — o cerință, 
repetăm, de ordin tactic — permi
te echipei care se supune acestui 
principiu să acționeze mai econo
micos, atît din punct de vedere al 
jucătorului luat individual, cit, și 
din acela al ansamblului, înlesnind 
o desfășurare și o repliere mai lo
gică, menită să întrețină și o bună 
stare de spirit, pe întreaga durata 
a partidei, un sentiment de perma
nentă încredere în potențialul de 
joc al echipei, și el un element ab
solut necesar în abordarea unei 
dispute de înalt nivel.

PE ZONE DIVERSE, IN

FUNCȚII MULTIPLE...
■■»

Pregătiri... Pregătiri... Pregătiri...
LA DINAMO, STARTUL (OFICIAL) SE DA MIINE

La Dinamo, pregătirile încep, 
de fapt, duminică. Dar jucătorii 
clubului din șoseaua Ștefan cel 
Mare, marea lor majoritate, s-au 
întîlnit, la sală, încă de ieri, adică 
în cea de a doua zi a efectuării 
controlului medical. Și pentru că 
tot s-au întîlnit a urmat — se 
putea, oare, altfel ? — o miuță. 
Dar... aici are antrenament echipa 
de volei, Dorința de mișcare nu 
poate fi însă stăvilită și se for
mează grupuri. Stoenescu, Lucescu 
și Moldovan încearcă vigilența ți
nui portar improvizat : Deleanu. 
Sătmăreanu II și Moldovan se în
trec în plasarea balonului în... 
coșul de baschet Radu Nunweiller 
și Sandu Gabriel îl „întind' ÎD-

tr-un colț pe Constantinescu. Apaș 
re și Dumterache. Antrenorul ZVeiu 
Nunweiller vine pentru a-și lua 
în primire fluierul de arbitru, dar 
voleibaliștii mai au încă mult de 
lucru... Și așa trece un ceas, Lă- 
cescu și Radu Nunweiller se gră
besc spre casă, ca și Dobrău, care 
de fapt merge la garăs „îmi con
duc rudele la tren".

în sfîrșit, plasa de volei e 
scoasă, se încingă miuța. De a 
parte, Stoenescu, Moldovan, Săt- 
mireanu II, de cealaltă, Florian 
Dumitrescu, Deleanu și Sandu Ga
briel. După numai cîteva minute, 
prima mini echipă conducea cu 
3—0... (g. r.).

Aceasta fiind, în linii mari, or
ganizarea de ansamblu a diviziona
relor A, în ton cu ceea ce se apli
că, în genere, la ora actuală, peste 
hotare, în materie de sisteme, să 
vedem ce anume mai menține di
ferența (vizibilă) între jocul prac
ticat de echipele noastre și cel al 
formațiilor străine cele mai repre
zentative cu care, nu o dată, își 
măsoară forțele în partidele oficia
le ale cupelor europene. Nimic alt
ceva decît MIȘCAREA ÎN TEREN, 
acea dinamică amplă, aproape per
petuă (de flux și reflux, în func
ție de cele două faze fundamentale, 
de atac și de apărare) la partene
rele de întrecere de peste hotare, 
în puternic contrast cu ceea ce 
ne-au oferit reprezentantele fotba
lului nostru pe parcursul primei 
jumătăți a campionatului Divizi
ei A.

Detailînd puțin „fenomenul", 
trebuie spus că în timp ce fotba-

listul reputatelor formații străine 
este astăzi un JUCĂTOR DE TIP 
POLIVALENT, ÎNDEPLININD, IN
DIFERENT DE POSTUL PE CA- 
RE-L OCUPA ÎN ECHIPĂ, TRI
PLE SARCINI : de apărare, de 
pregătire a acțiunilor ofensive și 
de finalizare, fotbaliștii noștri, în 
stare să execute un asemenea rol. 
sînt foarte puțini, constituindu-se 
în nedorite excepții. Ceilalți, chiar 
dacă posedă mijloacele tehnice ne
gare, nu pot fi îndeajuns de folos 
echipelor lor, deoarece, neînarmați 
suficient din punct de vedere al 
pregătirii fizice, nu își pot duce la 
îndeplinire sarcinile decît cu mari 
pauze în timpul celor 90 de minute 
ale jocului.

Din acest trist adevăr (constatat 
de însuși Colegiul central al antre
norilor, cu prilejul analizei efec
tuată al sfîrșitul turului și însușit 
și de către conducerile tehnice ale

„TACTICA FRICII"

I

Folosindu-oe de exemplele de mai 
sus, culese de la jocuri disputate 
în. deplasare, am ajuns, vrînd-ne- 
vrînd, la un alt subcapitol al su
biectului nostru și pe care l-am 
putea intitula „TACTICA FRICII". 
Un fenomen ținînd mai puțin de 
insuficienta pregătire tehnico-fizică 
a divizionarelor A și mai mult de 
o anumită MENTALITATE a lor, 
aceea de a aborda jocurile, în de
plasare, neîncrezătoare în forțele 
lor, «fără cel mai mic sentiment de 
speranță în obținerea victoriei, 
mentalitate care le determină să se 
limiteze la o abordare unilaterală 
a Jocului, prin cantonarea întregu
lui efectiv în propria jumătate de 
teren, cu unica grijă de a „barica
da reduta" din preajma porții. Un 
anti joc care, nu o dată, a condus 
la scopul propus — obținerea „ma-

Și

felul punct" și, uneori, chiar a vic
toriei ~ alimentînd, astfel, credin
ța. în rîndul jucătorilor și, ceea ce 
este mai grav, și a antrenorilor, că 
„tactica" folosită este indicată 
că, deci, mai poate fi repetată.

Un singur „amănunt" ignoră a- 
deptele antijocului și anume acela 
că „tactica" aici amintită contribuie 
la degradarea ideii de întrecere 
sportivă, răpindu-i din atributele 
de ordin estetic pentru care a fost 
creat fotbalul.

în sfîrșit, împreună cu celelalte 
carențe-de, fond de care am vorbit, 
„tactica fricii" a coborît și ea ni
velul valoric al jocurilor în prima 
parte a campionatului, făcînd ca 
raportul dintre partidele de calita
te și cele slabe să fie net defavora
bil primelor.

| IMPLICAȚIILE „BLOCULUI FUNCȚIONAL '...

A venit vorba, tangențial, în pre
zentul articol de un fapt tratat, 
fatalmente, și de primele două ma
teriale ale retrospectivei noastre pe 
marginea desfășurării primei părți 
a campionatului Diviziei A ; și a- 
nume de INTERFERENȚA DIVER
ȘILOR FACTORI AI ANTRENA
MENTULUI, ÎN REALIZAREA JO
CULUI ARMONIC SPRE CARE SE 
TINDE.

A rezultat, așadar, din „uvertu
ra" analizei, cunf insuficienta pre
gătire fizico-atletică constituie un 
impediment de prim ordin în reali
zarea marcajului „om la om“ de 
către unele echipe (exemplul cel 
mai tipic oferindu-1 formația Spor
tul studențesc) animate de cele mai 
bune intenții. A reieșit, apoi, în 
continuarea retrospectivei, că unele 
deficiențe evidente în jocul echipe
lor noastre în materie de execuții 
tehnice, înăbușe din fașă strădanii
le pe planul realizărilor tactice,

Și, cum interferențele în materie 
de factori se produc în absolut 
toate sensurile, angrenînd multiple 
relații, dat fiind profilul prezentu
lui articol, vom încheia rîndurile 
noastre prin a arăta, succint, și 
modul în care o bună organizare 
a ansamblului, înțelegînd prin a- 
ceasta o rațională dispunere a for
țelor, condiționează reușitele la cei
lalți factori. Și vom vedea, fie-ne

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

permisă măcar această singură ob
servație, că ACELE ECHIPE CARE 
ACȚIONEAZĂ ÎN TEREN CA UN 
TOT UNITAR - ÎN AMBELE 
MOMENTE FUNDAMENTALE ALE 
JOCULUI, DE ATAC ȘI DE A PA
RARE — AU 
MAI MARE 
EXECUȚIILE

UN PROCENT MULT 
DE REUȘITE ÎN 
TEHNICE ; apropie-

Este de necontestat faptul că 
toate echipele mari au în compone- 
ta lor o serie de jucători valoroși, 
adevărați virtuoși ai balonului și 
posedînd o excelentă pregătire fizi
că. Sînt vedete autentice, în bunul 
sens al cuvîntului. Dar nici unul 
dintre ei nu s-ar putea exprima la 
nivelul calităților de care djspune 
dacă evoluția sa nu s-ar integra, 
creator, ÎNTR-UN MOD COLEC
TIV DE ACȚIONARE. Pentru că 
vedeta fotbalului actual este neapă
rat recrutată dintre jucătorii de 
tip polivalent despre care se vor
bea în prima parte a articolului, 
dintre aceia în stare să acționeze 
pe zone diverse, în funcții multi
ple : componenții liniilor dinapoi 
să se transforme în veritabili îna
intaș! cînd „urcă" în atac, iar cei 
din „avangarda echipei" să devină 
primii apărători la nevoie. Se rea
lizează, astfel, acea unitate de care 
am amintit, acel „bloc funcțional" 
fără de care nu pot fi concepute 
acțiunile de suplinire (în apărare) 
și de susținere (în atac).

Și, cum nici în fotbal teoria ne
fondată pe date concrete nu valo
rează doi bani, să argumentăm cele 
spuse, folosindu-ne, în încheiere, de 
exemplul — Ajax, echipa care, în 
ultimii ani, n-a beneficiat de mai 
multe vedete decît Bayern Miin- 
chen, Juventus Torino, Real Madrid 
sau Leeds United dar care, pentru 
a crea diferența, a dat o forță mai 
mare de exprimare tacticii colecti
ve. Acelei tactici care, în mare con
trast cu trecutul echipei, a permis 
celor trei jucători de la mijloc, 
Haan, Neeskens și Gerry Miihren, 
să înscrie, în ediția 1971/72 a cam
pionatului olandez, nu mai puțin 
de 31 de goluri. Un an mai tîrziu, 
trio-ul median al lui Ajax reușea 
să-și majoreze porția la 34 de go
luri ! Dar nu numai ei, ci și com- 
ponenți ai apărării imediate, Kroll, 
Hulshoff și...
au înscris 
dă, destul

Și 
de

libero-ul Blackenburg 
ei, în aceeași perioa- 
multe goluri.

de făcut ?" se impune, desigur, și în încheierea prezentelor

locali- 
acolo

iarnă.

Un „Ce-i
(înduri.

Ce trebuie întreprins, așadar, pentru ca divizionarele A să lichideze rămî- 
nerea în urmă față de evoluția fotbalului internațional și la acest important 
capitol, al tacticii. Pentru fotbalul nostru perioada de față este aceea a star
tului in cursa acumulărilor pe planul pregătirilor fizice, desfășurate în 
tățile reședință ale divizionarelor A, precum și în stațiunile montane, 
unde plămînul fotbalistului simte nevoia ozonificârii.

Abia după aceea. în cea de a doua parte a antrenamentelor de
echipele își vor îndrepta atenția în direcția îmbunătățirii factorului tactic. Va 
fi etapa de lucru în care, pe suportul rezistenței și forței căpătate pînă atunci, 
divizionarele A vor trebui să-și însușească și din imperativele tehnico-tactice ale 
marelui fotbal, proprii jucătorului polivalent.

Sînt cerințele-realități ale fotbalului contemporan care, numai dacă vor fi 
însușite temeinic, vor permite echipelor noaștre de club'și, implicit, reprezenta
tivei naționale, să refacă din terenul pierdut în stagiunea trecută.

Gheorghe N1COLAESCU

REiNTÎLNIRE ÎN VALEA DOMANULUI

La Reșița, vacanța a luat sfîrșit 
și lotul a f°st convocat joi dimi
neața pentru controlul medical. în 
timp ce secția de fotbal și antreno
rul Ion Reinhardt au definitivat 
.programul pregătirilor.

Începînd de vineri au loc primele 
antrenamente, în aer liber, la Re
șița, urmînd ca de la 10 ianuarie 
lotul să se deplaseze pentru două

Voinea etc.)
de pregătire la Băile

(minus absenții Beldeanu,
săptămîni 
Herculane.

De menționat că de la prima 
reuniune au lipsit Beldeanu, D. Po
pescu, Voinea șl Kiss, despre a că
ror absență nimeni nu a știut ni
mic. (nr.: să fie vorba doar de o 
întîrziere de cîteva ore ?)

D. GLĂVAN — coresp.

ȘOIMII SIBIU A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE »
Fotbaliștii divizionarei B Șoimii 

Sibiu — din seria a 11-a — au fost 
prezent! vineri la Cabinetul jude
țean de medicină sportivă, unde dr. 
Alexandru Costea efectuează un ri
guros control medical, care constă 
din examen clinic general, investi
garea capacității de efort și exami
nări complexe.

După acest control, lotul sibian, 
condus de Viorel Mureșan și Horst 
Kateher, va începe antrenamentele 
de acomodare la efort care vor 
dura pînă joi. 10 ianuarie, după 
care va urma o perioadă de pregă
tire la Bilea Lac.

II IE IONESCU, coresp. județean

FLACARA MORENI ARE
ȘANSE DE PROMOVARE

...crede antrenorul Virgil Blujdea
Curjnd, mai precis, la 1 aprilie, 

se împlinesc 10 ani de cînd Virgil 
Blujdea a preluat conducerea teh
nică a echipei Flacăra Moreni, peri
oadă în care activitatea sa a cunos
cut multe succese. In perioada 
1969—71, el a lipsit de la cîrmă și 
echipa a cunoscut un declin cobo- 
rînd în Divizia C. dar. după reveni
rea sa, formația din Moreni a re
intrat anul trecut în eșalonul se
cund, unde joacă un rol de frunte 
în seria a H-a, ocupînd locul 3. la 
trei puncte de liderul Chimia Rm. 
Vîleea.

Zilele trecute, antrenorul Virgil 
Blujdea ne-a împărtășit din preo
cupările avute în sezonul trecut șl 
proiectele sale pentru returul ac
tualei ediții a campionatului.

— Am pornit Ia drum, în gene
rai, cu aceiași jucători caro au 
readus echipa în Divizia B — ne-a 
spus Virgil Blujdea. Toți sînt ti
neri și în acest sens, media de 
vîrstă (21 de ani și 9 luni) este 
elocventă. Ne-am propus, atunci, in 
august, să jucăm frumos și să ocu
păm un loc ferit de emoții.

— Dar, acum, sînteți în plasa li
derului. la o diferență de trei punc
te !...

— Ocupăm o poziție nesperată, 
ca urmare, în principal, a doi fac
tori : buna organizare a jocului, 
atît în fazele de apărare cit și în 
cele de atac, și omogenitatea for
mației. î« plus toți elevii au fost 
disciplinați șj acest atu a contat 
mult in întîlnirile din toamnă.

în primăvară, vrem să evoluăm 
Ia același nivel, să arătăm tuturor 
că formăm un colectiv bine sudat 
sufletește.

—• Asta înseamnă că vizați locul 
întîi ?

— Eu ered că avetn șanse cu frun. 
lașele Chimia Rm. Vîleea, Șoim' 
Sibiu și Metalul București. Și el 
sînt alimentate <le programul retv 
rulul, mai avantajos decît al advci 
sarelor noastre, de dorința dc afii 
maro șl de puterea de muncă 
jucătorilor. Dar pentru realizare 
unui asemenea obiectiv, avem n< 
voie de un sprijin și mai consii 
tent din partea asociației (președir 
te; Paul Andrei) și al
secției de fotbal (președinte: 
Nelu Bărbulescu). Noi 
ajutor și 
asociației 
eforturile 
trebui să
mult pentru a se putea 
dorința ca Flacăra să se 
printre divizionarele A.

P. VINTILA
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Bine aprovizionate cu produse pentru iarnă, magazinele vă pun 
la dispoziție un variat sortiment de confecții, tricotaje și țesături, 
pentru toate vîrstele și gusturile.

Pentru copii între 2 și 14 ani (băieți și fete), pardesie și pal
toane din țesături de lină, lucrate în modele clasice și sport.

Pentru bărbați, scurte 3/4 din relon, căptușite cu țesături goli și 
imitație de blană. Sint ușoare, comode și'călduroase.

Pentru femei, jachete 3/4 și 7/8, din stofă, dublate cu vatelină. 
Moderne și practice, sint confecționate din stofe uni și în carouri, 
ușor de asortat la pantaloni. De asemenea, vă recomandăm țesătu
rile fantezi din lină în amestec cu alte fibre, pentru rochii, costume, 
pardesie și paltoane și diverse tricotaje din bumbac sută la sută, 
ciorapi și dresuri supraelastice pentru femei, iar pentru bărbați cio
rapi tricotați tip lină.

tragerea extraordinara 
PRONOEXPRES antMan

&W/, 
AUTOTUR/SME

resrf tforjRE



CAMPIONATUL EUROPEANPE GHEATA
DE ȘAH PENTRU JUNIORIȘI PE ZAPADA

EVOLUEAZĂ R.D. GERMANAI ★
Con- revisteiIAstă-seară derbyul l

STEAUADINAMO i
I(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I
I
I
I

TURUL IV

ROMÂNIA

SUEDIA

ARf REALE POSIBILITĂȚI BE PROGRES'
ITALrt

(Urmare ăin pag. 1)

anglia

8:14,0. Pe locul secund 
tînărul atlet tanzanian 
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păcate, doar clujenii s-au 
și au reușit în mare mă- 
evolueze mai aproape de 
„5“-lui de bază. Procenta-

KINSHASA 4 (Agerpres). — Ce
lebrul atlet kenyan Benjamin Jipchu 
a fost desemnat cel mai bun sportiv 
al Africii pe anul 1973, în urma unei 
anchete organizate de Uniunea ziariș
tilor sportivi africani. După cum se 
știe, Benjamin Jipcho, în vîrstă de 
30 de ani deține recordul mondial în 
proba de 3 000 m obstacole, cu per
formanța de 
a fost clasat 
Filbert Bayi, 
fond.

Ca urmare a unei anchete între
prinse în rîndul a 70 de ziariști 
sportivi din mai multe țări europe
ne, ziarul „SPORT" din Belgrad a

la Ebnat 
încheiat cu 
a tînărul ui 
Bieler,

TURULUI 5EMIFINALE.ZJNE FINALE ZONE

SEMIFINALE ZONE FINALE ZONE 
SIVII' ZBVil-

fCANADA
J 3-2

MEXIC

(4—2, 1—2, 1—0) Ceho-
iar Canada a întrecut 

(1—2, 1—1, 3—1) formația 
în clasament conduce ne- 
U.R.S.S., cu 6 p, urmată

„11“ eu-
- Krivo- 
Becken-
Netzer,

LA LENINGRAD au conti- 
întrecerile turneului de ho- 
rezervat echipelor de tineret

GRUPA A
. TURUL I TURUL II 

pinala 30 X1173 2wm

Magoș a izbutit, printr-o fentă, să evite „capacul” lui lancea. Fază din 
meciul C.S.U. Calați — Voința Timișoara
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Tudose 27, Martinescu 30, Magoș 
13, Prlcop 2, Baltag 8, Arădăvoai- 
cei 2, Răileanu 6, Anton 4 pentru 
C.S.U., respectiv Pa-scaru 23, Iva- 
nici 10, lancea 15, Viciu 9, Lup 16, 
Ilca 2. Au arbitrat bine C. Negules- 
cu și E. Sarossyi.

Universitatea Timișoara — Poli
tehnica Cluj 75—56 (33—21). După 
cum era de așteptat, studenții timi
șoreni au obținut un succes clar, 
profilat încă din prima repriză, 
cînd s-au detașat datorită calități
lor care le-au adus locul 3 în cla
sament : joc complet în atac (ac
țiuni tactice colective finalizate 
sub panou sau de la semidistanță, 
contraatacuri, aruncări de la dis
tanță), superioritate sub panouri, 
respectarea disciplinei de joc. în 
min. 16, scorul devenise 24—13, fapt 
care a permis antrenorului N. Io- 
nescu să utilizeze, în repriza se
cundă, jucătorii de rezervă care, 
într-o oarecare măsură, au dat sa
tisfacție. Clujenii s-au străduit să 
facă față unui adversar superior 
ca talie, experiență, capacitate teh
nică și tactică, și au realizat dese
ori acțiuni spectaculoase, dar atît. 
Nu trebuie omis că din rîndul lor 
a absentat Barna (suspendat pen
tru trei etape pentru atitudine ire
verențioasă față de arbitrii meciu
lui cu I.E.F.S., desfășurat la Timi
șoara). Probabil că în tribună, un
de s-a aflat, Barna a regretat ges
tul comis cu două săptămîni în 
urmă și care l-a privat de posibi
litatea de a apăra, alături de co
echipieri. șansele formației sale. Au 
înscris Czraor 24, Cîmpeanu 21, 
Muntean u 10, Weber 2, Minius 15, 
Mănăilă 3 pentru „U“, respectiv 
Roman 22, Lăpușan 6, Moraru 2, S. 
Vidican 5, Moisin 9, Al. Vidican 2, 
Voicu 10. Au arbitrat bine G. Dut- 
ka și I. Dinescu.

Universitatea Cluj—Rapid 89—62 
(49—38). Partidă importantă, pen
tru ambele echipe, în care clujenii 
luptau pentru ocuparea unui loc în 
prima jumătate a clasamentului, 
iar rapidiștii pentru a se depărta 
de zona retrogradării. Cele două 
formații au început destul de pru
dent. ritmul întîlnirii fiind lent, iar 
precizia aruncărilor la coș Iăsînd 
mult de dorit. Pînă în min. 13, as
pectul întîlnirii a fost echilibrat. 
Primii care au reușit să imprime 
jocului un ritm mai rapid au fost 
studenții, datorită în primul rînd 
binecunoscutei vitalități a lui Ruh- 
ring și Zdrenghea, autori a nume
roase intercepții și contraatacuri 
reușite. Baschetbaliștii de la „U“ 
s-au dovedit superiori și în luda 
sub panouri, unde Demian și Ro
man i-au depășit cu regularitate 
pe Vlădescu și Stănescu. Rapidiștii 
au greșit mult și prin aceea că 
și-au bazat majoritatea acțiunilor 
pe aruncări de la semidistanță și 
distanță (deseori imprecise), iar ju
cătorii de sub coș, și în special pi- 
voții, nu au întreprins mai nimic 
în a recupera mingea. După prime-

le minute ale reprizei secunde, ob- 
servînd că echipa învingătoare se 
contura destul de clar, cei doi an
trenori, și mai ales Vasile Geleriu, 
au introdus în teren și rezervele, 
dar din 
străduit 
sură să 
valoarea 
jele realizate la aruncările libere : 
„U“ Cluj 73 la sută (a transformat 
19 din 26), iar Rapid 75 la sută (6 
din 8). Au marcat : Demian 12, 
Riihring 11, Zdrenghea 26, Vizi 4, 
Schuler 2, Roman 19, Nagy 2, An
tal 6, Kun 5, Ronay 2 pentru „U", 
respectiv, Petruc 2, Vintiiă 13, Stă
nescu 10, Tursugian 2 Simulescu 6, 
Cr. Popescu 6, Predulea 10, Vlădes
cu 11, Andronescu 2. Au arbitrat 
bine N. Iliescu șl Șt. Grecu.

I.E.F.S. — Politehnica București 
92—70 (42—41).

Dinamo — I.C.H.F. 105—65 I 
(59—37). I

Steaua — Farul 102—74 (51—44).

nuat 
chei 
(jucători pînă în 21 de ani). Fin
landa a reușit să învingă cu scorul 
de 6—4 ' "
slovacia, 
cu 5—4, 
Suediei, 
învinsă, 
de Canada — 6 p și Finlanda — 
6 p.

• ÎN CONTINUAREA turneu
lui pe care-1 întreprinde în Ca
nada, reprezentativa de hochei ă 
Poloniei a evoluat în orașul Cal
gary, în compania echipei uni
versității locale. Partida s-a înche
iat la egalitate : 4—4 (1—0, 1—2, 
2—2).

• ÎNTR-UN MECI amical, ȚSKA 
Moscova a învins cu 10—7 (4—3,
3— 0, 3—4) selecționata de tineret 
a Suediei.

• Echipa Himik Voskresensk, 
aflată în turneu în Suedia, a ju
cat la Goteborg cu formația Văstra 
Frolunda, pe care a învins-o cu
4— 2 (3—0, 0—1, 1—1).

• A DOUA PROBĂ masculină 
de slalom uriaș din cadrul „Cupei 
Europei" s-a disputat 
Kappel (Elveția) și s-a 
victoria surprinzătoare 
schior italian Tiziano 
vîrstă de 17 ani, cronometrat 
cele două manșe cu timpul 
2:22,82. Pe locul secund s-a clasat 
elvețianul Werner Mattle — 2:23,08 
urmat de americanul Gary Adgate 
— 2:23,70. în urma acestor rezul
tate, situația în clasamentul indi
vidual masculin al „Cupei Euro
pei" se prezintă astfel i 1. Erwin 
Stricker (Italia) — 45 p ; 2. Werner 
Mattle — 35 p ; 3—4 Klaus Hei-

degger (Austria) și Tiziano Bieler 
— 25 p.

• LA INZELL a început compe
tiția de biatlon dotată cu „Cupa 
Națiunilor", la care participă 
schiori din 9 țări europene. Prima 
probă a concursului — cursa de 
10 km fond — a fost cîștigată de 
finlandezul Heikki Ploejt, care a 
realizat timpul de 36:38,4 și 2 p. pe
nalizare în probele de tir, urmat de 
norvegianul Kjell Hovda 37:17,9 șl 
vest-germanul Josef Keck — 37—18.

• PATINOARUL „Medeo" din 
Alma-Ata a găzduit un nou con
curs, de patinaj viteză, la startul 
căruia au fost prezenți componenții 
lotului unional masculin. La mul- 
tiatlon, pe primul loc s-a clacat 
Iuri Konadakov, cu 166,402 p.

— Mi-e teamă să nu nedreptățesc 
pe cineva, pentru că toată echipa a 
muncit și s-a străduit, este harnică 
și ascultătoare. S-au distins, totuși, — 
dar observația este de ordin strict 
personal — portarul Netedu, atacan
tul Tureanu, un autentic talent, 
V. Huțanu și Antal, jucători tineri 
de perspectivă. Un aport considerabil 
la obținerea celor patru victorii și-au 
adus Gh. Huțanu (autor a 4 goluri in 
al doilea meci), Pană, 
echipei Varga, cu calmul 
tatea Iui. Dar, repet, o 
merită fiecare jucător.

— Ce credeți că are de 
continuare — echipa pentru o bună 
reprezentare în grupa B a campiona
tului mondial ?

— Foarte mult, răspunde zîmbind 
Șuvalov. De fapt, în planul meu, 
Ljubljana (C.M., grupa B) reprezintă 
o etapă intermediară. în anul cit voi 
lucra aici vizez mai mult și mai de
parte. Hocheiștii români, ii rog să nu 
se supere, sînt încă serios deficitari 
Ia cele trei capitole de bază ale pre
gătirii : fizic, tehnic și tactic. Unui 
din punctele lor nevralgice este slaba 
capacitate în lupta pentru puc. Or, 
în hochei, victoria aparține echipei 
care stăpinește mai mult timp pucul. 
El se ciștigă prin jocul cu corpul 
dar, in egală măsură, prin abilitatea 
in minuirea crosei. „Tehnica crose!" 
va trebui serios îmbunătățită la ho
cheiștii români.

Conducătorii echipei imi cer să-i 
învăț pe jucători mal ales scheme

făcut — în

TELEX
Turneul internațional de tenis de la 
Sydney a programat partidele din ca
drul sferturilor de finală ale probei de 
simplu femei. Campioana australiană E- 
vonne Goolagong a eliminat-o cu 7—6, 
6—3 pe Japoneza Kazuko Sawamatsu. 
Tenismana americană Peggy Michel a 
învins-o cu 7—5, 6—4 pe compatrioata 
sa Pam Teeguarden, iar Karen Krantzcke 
(Australia) a cîștigat cu 
tida susținută 
(S.U.A.).

6—2, 6—2 par-
cu Janeț Newberry

HAGA, 4 (Agerpres). — în loca
litatea olandeză Groningen se des
fășoară în aceste zile turneul final 
al campionatului european de șah 
rezervat juniorilor.

După disputarea a 7 runde. în 
clasament conduc Kuligowski (Po7 
lonia) și Pinter (Ungaria), cu cîte 
5V2 puncte, urmați de Makaricev 
(U.R.S.S.) — 5 p, Inkiov (Bulgaria) 
— 3l/2 p, Aurel Urzică (România),

Mestel (Anglia) și Mack (R.F. Ger
mania) — 3 p, Bjarnasson (Islanda) 
— 2ya p, Koopman (Olanda) șl 
Goormachtigh (Belgia) — 2 p.

în partidele jucate pînă în pre
zent, Aurei Urzică l-a învins pe 
Bjarnasson, a remizat cu Mack, 
Inkiov, Goormachtigh, Kuligovski 
și a pierdut la Pinter și Maka
ricev.

ECHIPE DE HANDBAL ROMANEȘTI
1

A

IN

alcătuit clasamentul celor mai bu
ne cinci echipe reprezentative de 
fotbal din Europa în anul 1973. 
Clasamentul se prezintă astfel : 1. 
Italia; 2. R.F. Germania, 3. Polo
nia ; 4. Iugoslavia ; 5. R.D. Germa
nă. Participant la această anchetă 
au alcătuit și cel mai bun 
ropean al anului : Zoff — 
kucea, Facchetti, Hullshoff, 
bauer, Bremner, Deyna, 
Miiller, Riva, Cruyff.'

SCHWERIN (prin telefon). ___
tinuîndu-și turneul în R.D. Germa
nă, selecționata masculină de hand
bal a orașului București,- după ce 
a ocupat locul 3 în turneul de 
Anul Nou. desfășurat la Rostock 
(8—6 cu Praga, 8—11 cu Katowice, 

.2—9 cu Leipzig și 9—9 cu Berlin), 
a susținut un joc amical în compa
nia selecționatei orașului Schwe
rin. La capătul unei partide echili-

brațe, de bun nivel tehnic, tabela 
de marcaj a consemnat un rezultat 
de egalitate : 17—17. Cei mai efica
ce jucători ai echipei noastre au 
fost Liviu Bota și Ilie Cirlan, am
bii înscriind cîte 4 goluri.

Reamintim că, începînd de sîm- 
bătă, formațiile Minaur Baia Mare 
(masculin) și I.E.F.S. (feminin) par
ticipă la puternicul turneu interna
țional de la Rostock.

Tradiționala anchetă a 
„FOTBAL-HOCHEI" l-a desemnat 
drept cel mai bun fotbalist sovietic 
al anului 1973 pe cunoscutul inter
național Oleg Blohin, de la Dina
mo Kiev. Pe locurile următoare : 
Arkadi Andriasian (Ararat Erevan) 
și Vladimir Pilgui (Dinamo Mos
cova).

Cursa ciclistă 
pe velodromul _ ___
Încheiat cu victoria cuplului 
Gilmore (Australia) — Dieter 
(R. F. Germania), care a totalizat 
puncte. învingătorii au parcurs in 
de ore 2 189,800 km. Pe locul secund s-au 
clasat Patrick Sercu (Belgia) și WUfried 
Peffgen (R. F. Germania) cu 294 puncte, 
urmați la un tur de perechile Leo Duyn- 
dam (Olanda) — Udo Hempel (R. F. 
Germania) și Klaus Bugdhal — Albert 
Fritz (R. F. Germania). Cuplul elvețian 
Erich Spahn — Louis Pfennlnger a a- 
bandonat in cursul ultimei ore de în
treceri.■
Cunoscutul jucător vest-german de tenis 
de masă Eberhard Schbler a anunțat că 
se retrage din activitatea competlțlona- 
lă din motive de ordin profesional. E- 
berhard SchBler, în vîrstă de 33 de ani, 
a fost vlcecamplon mondial în anul 
1969 și a cucerit de 9 ori titlul de cam
pion al R. T. Germania.■
tn optimile de finală ale „Cupei Belgiei* 
la fotbal a fost înregistrată o surpriză: 
echipa S.C. Charleroi, care activează în 
divizia secundă a campionatului, a în
vins cu scorul de 2—1 cunoscuta for
mație F.C. Llăge. Anderlecht a terminat 
la egalitate : 0—0 (după prelungiri) cu 
Beerschot, partida urmînd să se rejoace. 
Alte rezultate : Antwerp — Racing White 
2—0 : Beringen — S.K. Llerse 1—0 ; Me
chelen — Turnhout 1—0.■
In urnea unei anchete întreprinse tn 
rîndul ziariștilor sportivi din 19 țări de 
către ziarul suedez „Aftonbladet», care 
apare la Gdteborg, titlul de cel mal bun 
sportiv din lume în anul 1973 a fost a- 
cordat cunoscutului automobilist scoțian 
Jackie Stewart. L-au urmat în clasament 
Dwight Stones (S.U.A.) — atletism ; Kor- 
nelia Ender (R. D. Germană) — înot ; 
Eddie Merckx (Belgia) — ciclism ; Steve 
Holland (Australia) — înot ; Benjamin 
Jipcho (Kenya) — atletism ; Renate 
Stecher (R. D. Germană) — atletism ; 
Ludmila Turlșoeva (U.R.S.S.) — gim
nastică sportivă ; Johan Cruyff (Olanda) • 
— fotbal ți George Foreman (S.U.A.) — 
box.

de șase zile desfășurată 
acoperit din K61n s-a 

Graham
Kempor 

342 
146

La Paris au luat sfîrșit întrecerile 
pentru „Cupa Bivort», competiție inter
națională de tenis rezervată jucătorilor 
sub 20 de ani. Iată rezultatele înregis
trate în cele trei finale disputate ; sim
plu masculin : Bichard Lewis (Anglia) — 
W. Fok (Olanda) 6—1. 6—2, 6—3 ; simplu 
feminin-': Lisette Boshouwers (Olanda)
— Rosalba Vido (Italia) 6—4, 6—4 ; dublu 
masculin : Vanler. Gulllemaud (Franța)
— Gorter, Fok (Olanda) 6—4, 8—1.t
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tactice. Desigur, schema reprezintă 
in hochei un lucru foarte important, 
poate chiar hotăritor. Dar, ducerea 
ei la bun sfîrșit presupune posibili
tăți fizice și virtuți tehnice adecvate. 
Altfel, ea rămîne un simplu desen 
făcut pe o tablă...

La această oră jucătorii de care 
mă ocup (repet, înzestrați, tineri si 
cu reale posibilități de progres) lu
crează Ia antrenamente cu o încăr
cătură și un volum de efort care re
prezintă cam 40 la sută din ceea ce 
fac in mod curent hocheiștii soviet e! 
sau cei canadieni. Ar fi, deci, un 
non-sens și o aberație, dacă nu chiar 
o gravă eroare, să le pretind să poa
tă da in meci 
Relația 
MĂIESTRIE TEHNICA 
ȚIE TACTICA» este 
care nu 
noapte.
- Si 

context 
pionatele de la Ljubljana ?

— Sper să nu obțină un rezultai 
mai slab decît anul trecut la Graz. 
Dar nu cunosc la ce nivel se situează 
pregătirea adversarelor noastre. As
tăzi, in sport, raportul de forțe s-a 
echilibrat în mod considerabil. Vom 
căuta ca în perioada 20—31 martie 
echipa 
formă.

I-am 
pentru 
care ne-a răspuns la întrebări. Ar 
mai fi fost multe de vorbit dar soția 
sa, Valentina, pregătise ceaiul și ceș- 
tile abureau foarte ademenitor pe 
masă...

același randament. 
„pregătire fizica — 

CONCEP- 
o ecuație dificilă 

rezolvase poate

totuși, cum 
participarea

vedeți în 
echipei la

peste

acest 
cam-

să se afle in maximum de 
Restul, vom vedea...
mulțumit lui Viktor Șuvalov 

amabilitatea și răbdarea cu

ȘTAFETA GENERAȚIILOR"
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(Urmare din pag. 1)

erate.- Cristian Gațu, Mircea Lu- 
cescu, Marian Stamate, Sandu 
Mircea, Strîmbeanu, Elisabeta 10- 
nescu, Cezar Drăgăniță etc.

Numele lui Gațu și Lucescu ne 
amintesc de frumoasa tradiție a 
școlii de a organiza întîlniri între 
foștii și actualii sportivi. Aceste 
întilniri, desfășurate în sala de 
festivități sau chiar pe terenul de 
sport — unde echipele de acum 
joacă „amicale" 
turi — t.... 
cu public numeros și 
calde. Și pentru că am 
de tradițiile școlii, 
vorbim și despre 
rîndul foștilor elevi, cu timpul, 
cițiva să se întoarcă în școală ca... 
profesori ! Exemple de acest fel 
sînt multe, dar vom pomeni doar 
despre Grigore Niță (handbal), 
Adriana Bîrsănescu (caiac-canoe), 
Nicoiae Crețu (volei) și Elena 
Gheorghe-Zenof (gimnastică) — 
în trecut sportivi de valoare ai 
școlii, astăzi profesori stimați și 
ipreciați pentru munca lor !

In sflrștt, „ștafeta generațiilor" 
de aici este purtată pînă la an
trenorii cei mai vechi, acum, pen
sionari venerabili, dar aceiași slu
jitori înflăcărați ai sportului din 
școală : Stelian Gheorghiu (bas-

cu fostele garni- 
sînt adevărate spectacole, 

aplauze 
, amintit 

se cuvine să 
aceea ca din

chet), Dede Negoescu (ciclism) și 
Alexandru Satmari (înot).

Privirile noastre alunecă, insă, 
în continuare, pe panoul din can
celarie. La rubrica anului 1973, 
toate cifrele și obiectivele plani
ficate au în dreptul lor același 
cuvînt: DEPĂȘIT ! Un singur cu- 
vînt — suficient, însă, pentru a 
dovedi seriozitatea, pasiunea și 
sîrguința colectivului de aici. Sus, 
în capul rubricii „1973“, o caligra
fie frumoasă așternuse numele 
primilor 10 sportivi ai școlii pe 
acest an. I-am notat doar pe 
primii trei: Rodica Pintea (gim
nastică modernă), Atanasie Bulete 
(patinaj artistic) și Marin Valentin 
(ciclism).

Consemnînd și alte cîteva cifre 
realizate în anul 1973 (50 de tit
luri republicane, 60 de sportivi 
cooptați în loturile reprezentative 
ale țării și 3 noi maeștri ai spor
tului), am părăsit cancelaria. în- 
dreptîndu-ne spre cabinetul direc
torului, 
PESCU, 
i-am solicitat amănunte 
tură cu perspectivele 
anul 1974.

„• 
bileu 
anul 
torul 
buie să pornesc și eu. împlinirea 
a 15 ani de existență ne obligă

prof. CONSTANTIN PO- 
antrenor emerit, căruia 

în legă- 
școlii

la intensificarea muncii noastre, la 
realizarea unor rezultate 
bune. Sîntem preocupați 
manență de organizarea 
tații în cadrul catedrelor, 
pregătire a profesorilor, de desfă
șurarea în condiții optime a pro
ceselor* de selecție și antrenament 
Totodată, căutăm să îmbunătățim 
considerabil baza materială de 
care dispunem și în această direc
ție aș aminti de eforturile pe care 
le facem pentru acoperirea bazi
nului Obor și amenajarea unei săli 7 
de jocuri într-o fostă hală dinz 
Pantelimon. în sfîrșit, vă mai 
dezvălui un lucru — dorința noas
tră ca din anul 1974 Școala spor
tivă 2 să 
TUS“. Ca 
anul 1973 
cei mai 
noastre, dorim ca în '74 să 
zăm și mai mult, pentru 
călăuzim 
«e loc 
poate ; 
gur că

Am

tot mai 
în per- 

activi- 
de buna

micul

în

iu 
în

IRAN 
ISRAEL

PAKISTAN 

MALAEZIA

,Văd că ați aflat de 
pe care-1 vom sărbători 

1974 — ne-a spus interlocu- 
nostru. Cred că de aici tre-

„JUVEN- 
deși 

dintre 
școlii 
reali- 

că ne 
după o vorbă veche: 

de și mai bine», adică 
iar dacă se poate, fiți 
vom reuși !“ 
părăsit Școala sportivă 

din București cu convingerea 
întregul său colectiv merită 
citări, pe care nu întîrziem, 
altfel, • să le adresăm. Și 
am plecat, n-am uitat să consem
năm că, deși se găsesc în vacanță, 
sportivii școlii se pregătesc în 
aceste zile cu ritnă și plăcere...

se numească 
o concluzie, deci, 
s-a dovedit unul 
fructuoși ani ai

se 
si-

2 
că 

(eli
de 

ci nd
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57 de echipe — număr record 1 
Ceea ce ar trebui să fie cea mai 
bogată în participare ediție a „Cu
pei Davis" și-a luat de pe acum 
startul, dar numai pe meridianele 
sudului, acolo unde terenurile de 
tenis sînt încălzite de soarele de 
la Antipozi. Se joacă în cele două 
grupe ale zonei americane, unde 
competiția a avansat pînă la sta
diul semifinalelor. Peste puțin timp, 
se va da semnalul de începere în 
a treia zonă, cea asiatică. Pentru 
Europa, ziua de start este mai 
tîrzie, ca totdeauna primăvara. Deși 
unele meciuri preliminare s-au și 
jucat, așa cum arată tabelul ce-1 
publicăm alăturat.

Pentru echipa țării noastre, pe 
baza performanțelor sale anterioa
re, rămîne rezervat un loc favori
zat, de cap de serie. România, fostă 
triplă finalistă, iar anul trecut se- 
mifinalistă, intră în luptă direct în 
semifinalele zonale, abia la sfîrși- 
tul lunii iulie. Este o situație avan
tajoasă, urmînd litera noului regu
lament al competiției. Desigur, nu 
însă pentru spectatorii bucureșteni, 
care vor fi privați de tradiționale
le meciuri de debut, de la începu
tul sezonului. Oricum, jucăm prima 
întîlnire pe teren propriu, probabil 
cu echipa Franței, favorită și ea în 
meciul pe care urmează să-1 susți
nă în compania Irlandei sau Por
tugaliei. Cu francezii n-am mai ju
cat din 1966, cînd echipa noastră 
ceda cu 1—4, la Roland Garros. 
Dar atunci abia își făcea debutul 
Ilie Năstase. Iar și mai demult — 
cine își mai aduce aminte... — ju
cam un meci dramatic cu echipa 
lui Marcel Bernard, la București, 
în 1948, cînd Tache Caralulis și 
Gogu Viziru ratau de puțin victo
ria (2—3). Deci, toate motivele pen
tru a dori o revanșă !

Așa cum sugerează însăși poziția 
capilor de serii în zona europeană, 
semne de întrebare prea multe nu 
par a exista. Dacă trec de primul

hop, Ilie Năstase și coechipierii săi 
trebuie să meargă în finală de 
grupă alături de italieni, Panatta 
și Bertolucci. Afară de cazul că nu 
se vor amesteca suedezii, cu noua 
lor „stea", blondul Bjorn Borg, în 
acest calcul al hîrtiei. Sau chiar 
Ungaria, cu trioul Barany-Szoke- 
Taroczi.

Poate ceva mai complicate sînt 
lucrurile în a doua grupă. Aci se 
profilează semifinalele Cehoslova
cia — Spania și U.R.S.S. — Anglia, 
dar adversarele primilor capi de 
serii vor avea ceva de furcă pînă 
a vedea confirmate pronosticurile. 
Trăgînd o linie de bilanț, a vedea 
promotave din nou în faza interzo
nală echipele României și Ceho
slovaciei, ar părea logic și probabil. 
Dar, să avem răbdare pînă atunci, 
o jumătate de an...

Despre surprize se poate vorbi, 
de pe acum, Ia modul trecut. Ne 
referim la eliminarea echipei Mexi
cului, de mai multe ori finalistă în 
zona celor două Americi. Fără a- 
portul lui Raul Ramirez, prima lor 
rachetă prin prisma ultimelor re
zultate, mexicanii au cedat în fața 
columbienilor, dîndu-le acestora o 
șansă în a promova pînă în fina
la. disputată tradițional cu echipa 
S.U.A. Aceasta, aspirînd acum la 
recîștigarea trofeului, pe care-1 de
ținuse neîntrerupt din 1968 și pînă 
la ultima finală, cea disputată în 
toamna trecută la Cleveland. Noii 
deținători — și ei de tradiție — 
n-ar trebui să aibă emoții în zona 
asiatică, urmînd să-și apere „Sala- 7 
tiera" pe teren propriu, la sfîrșitul 
anului.

Vor avea atunci Newcombe și 
Laver resursele de energie necesa
re pentru a începe o nouă „serie 
australiană" de victorii ? Totul 
pare a subscrie la o asemenea pre
supunere. Dacă mingea de tenis 
n-ar fi și ea rotundă...

i Radu VOIA
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„FARMECUL ROMANILOR"

UEQU1PE
Sub semnătura lui 

Marchand, cotidianul 
„L'EQUIPE" publică un comenta
riu asupra evoluției spectaculoase a 
echipei naționale de handbal a 
României la turneul-fulger de la 
Paris.

„Turneul «non-stop» de la Pa
ris nu a fost decît un examen 
prea ușor pentru handbaliștii ro
mâni. Dar, și de astă dată, românii 
au ținut să dea o lecție, arătînd, 
chiar atunci ' cînd lucrurile devin 
extrem de simple pentru ei. că 
niciodată nu se lasă purtați de 
comoditatea blazării. Important, 
pînă la urmă, a fost nu faptul 
că românii au cîștigat turneul, 
ci mai ales că ei au știut să se 
ridice prin jocul excelent practi
cat, deasupra nivelului competi
ției.

între mîinile lor, totul devine 
foarte simplu. Totuși, impresia ge
nerală a fost că handbalul româ
nesc nu este numai o chestiune 
de îndemînare manuală. Pentru 
români, handbalul a devenit un 
joc care impune coordonarea în
tregului corp — a unui corp de 
altfel întreținut în cea mai bună 
condiție fizică —, care solicită ab 
soluț toate facultățile impuse de

Jacques 
francez

acțiunea în sine: precizia, viteza, 
forța, inteligența, ingeniozitatea 
chiar. Dacă, de exemplu, Gațu își 
poate permite unele fantezii în 
maniera jucătorilor de la Harlem 
Globetrotters, și realizează unele 
pase de vrăjitor, iăsînd parcă sus
pendat un balon în aer, în urma 
unei fente de șut la poartă per
fect executate, pentru a-i permite, 
de fapt, unui coechipier să 
«smash»-eze imediat din spatela 
lui, el nu face din asta un spec
tacol în sine, o clovnerie, ci îm-

VIOLENȚA IN BOXUL
PROFESIONIST

Analizînd valul de violență abătut asu
pra boxului profesionist, ziarul „SO- 
VIETSKI SPORT» scrie :

„Pe una din străzile de la periferia 
orașului american Cincinnattl. la o oră 
tîrzie din noapte, au răsunat cîteva 
focuri de revolver. Rarii trecători care 
au sosit la fața locului au văzut o fe
mele care a dispărut. la bordul unei 
mașini puternice. Pe trotuar a rămas 
victima, un bărbat care, transportat în 
comă la spital, s-a dovedit a fi Wallace 
Smith, fost campion mondial de box 
profesionist, încă un nume s-a adăugat

bordul unui mic avion de turism, fostul 
campion mondial Rocky Mardano, ne
învins în carieră. Ancheta nu a putut 
descoperi cauzele prăbușirii, avionul pă- 
rînd a ti suferit o explozie suspectă.

Ldin Fr£s£)tr/MnA
pinge tehnica de joc pînă în apro 
pierea artei, ceea ce necesită in
discutabil foarte multă siguranță 
și, mai ales, mulți ani de antre
nament.

Handbaliștii români nu se mai 
caută pe teren, ei se pot găsi în 
orice mometîl cu ochii închiși. 
Ei nu sînt numai excelenți juca 
tori, ci sînt pur și simplu ferme 
cători, iar farmecul lor se întinde 
chiar dincolo de limitele terenului 
de joc, pentru că pînă și la reu
niunea ținută după încheierea tur 
neului, tot ei au fost în vedetă 
impresionînd pe toată lumea cu 
buna dispoziție, veselia și glumei» 
lor...“.

listei de morțl misterioase a unor fai
moși boxeri, foști campioni sau șalan- 
geri la titlurile mondiale, plecați dintre 
cei vil în condiții atit de stranii incit, 
pe bună dreptate, poliția americană își 
pune întrebarea dacă nu e vorba de o 
acțiune organizată.

Se poate spune că lumea boxului pro
fesionist din. s.U.A. a devenit, de multă 
vreme, mal mult decît suspectă. Cazul 
morții fostului campion mondial la toate 
categoriile. Sonny Liston, nu a fost elu
cidat nici pînă azi. Liston a fost găsit 
mort tn locuința sa din Las Vegas. 
Autopsia a descoperit urme de stupe
fiante. iar percheziția a dus la confisca
rea unei cantități de heroină. Totuși, 
concluziile medicale exclud că acestea 
i-ar fi putut provoca moartea Relațiile 
sale cu lumea gangsterilor erau notorii, 
însuși boxerul fiind un fost ocnaș eli
berat.

Cu o zi înainte de a împlini 46 de ani. 
a pierit Intr-o catastrofă aeriană, la

O altă moarte tragică a fost aceea a 
boxerului de origină britanică, Randy 
Turpin, de asemenea fost campion mon
dial. El s-a sinucis după ce a rănit grav 
pe cele două fiice ale sale. Cauza tra-- 
glculul gest : datoriile bănești cărora nu 
le mal putea face față I

Moartea fostului campion mondiali la 
categoria seml-grea Freddy Mills a fost 
calificată de anchetatori drept „miste
rioasă". El a fost găsit ucis lîngă Un 
local de noapte londonez, răsturnat pe 
pernele mașinii sale. O altă moarte ale 
cărei cauze nu au fost elucidate este 
aceea a greului Eddy Machen, fost șa- 
langer la titlul mondial în jurul anilor 
'60. El s-a aruncat pe fereastră de la 
al 25-lea etaj al unui bloc din Chicago. 
Poliția credea că mal curînd fusese 
aruncat, dar lucrurile s-au mușamalizat 
repede. La fel de ciudată a apărut și 
dispariția lui Zora Folley, fostul preten
dent la titlul deținut de Cassius Clay. 
El a fost găsit înecat într-un bazin în 
care . ' .". .........
cm I Șl aici autopsia a 
de narcotice.

O lungă înșiruire de 
care totuși nu produc .. ... 
publicului american, obișnuit de mult 
să privească la boxul profesionist ca la 
una din întreprinderile legate. într-un 
fel sau altul, cu lumea Interlopă».

apa nu depășea înălțimea de 50 
descoperit urme

fapte ciudate, 
nici o surpriză
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