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Astăzi, in pagina a 3-a,

rubrica noastră:

Mai sînt cîteva momente pînă la startul uneia dintre cursele de schi din cadrul „Cupei Tineretului", progra
mate în aceste zile pe pîrtiile vacanțelor școlare de iarnă.

VACANTA ȘCOLARĂ - PERIOADĂ DE VIRF 
A ÎNTRECERILOR DIN „CUPA TINERETULUI"

O INIȚIATIVĂ... cale liberă

Ieri seară, in derbyul campionatului republican de baschet

DINAMO A DISPUS DE STEAUA CU 71-60

Inspectoratul școlar județean și 
Comitetul U.T.C. Arad au luat ini
țiativa ca în taberele de vacanță 
ale elevilor și școlarilor din muni
cipiul Arad și din alte localități să 
se procedeze la organizarea etape
lor pe școală ale Cupei tineretului, 
în acest scop, organizația U.T.C. a 
distribuit participanților aproape 50 
de perechi de schiuri, 60 de perechi 
de bocanci și alt echipament nece
sar. Iată și cîteva dintre gazdele 
concursurilor de schi și săniuțe, 
întreceri repetate zilnic ; Semenic 
— 40 de elevi de la Grupul școlar 
al Consiliului popular ; Vlădeasa — 
60 de elevi de la Liceul nr. 4 și 
Liceul chimic; Moneasa — 60 de

ÎNTR-O SINGURĂ UNITATE - 

1400 DE CONCURENȚI!
Acesta este cazul Grupului șco

lar profesional din Plopeni, unde 
au participat la întreceri peste 1 400 
de tineri. Profesorii de specialitate 
Doina Grigorcscu și Vasile Sfetcu 
(fostul portar al F.C. Petrolul) au 
asigurat un cadru organizatoric a- 
decvat întrecerilor. Cu această o- 
cazie s-au remarcat pînă acum, 
elevii Maria Chiriță, Vasile Panait, 
Constantin Dragomir, Constantin 
Marcu și Elena Serea.

Florian ALBU, coresp.

Astăzi și miine, In Divizia de hochei

STEAUA Șl DINAMO SIISJIN 
TESTUL MECltlTiiLUH ÎN DEPLASARE

• Lidera seriei secunde. Agronomia Cluj, evoluează in Capitală

După o întrerupere de aproape 
o lună (determinată de pregătirile 
reprezentativelor noastre de seniori 
și juniori în vederea participării la 
marile competiții ale sezonului), 
Divizia națională de hochei se reia, 
astăzi și mîine, cu o nouă etapă.

Programul cuprinde cîteva puncte 
de atracție. Primul ar fi, desigur, 
acela că fruntașele seriei de elită, 
STEAUA și DINAMO, principalele 
pretendente la titlul de campioană, 
susțin partide în deplasare, care 
sînt mai dificile decît ar părea prin

CLASAMENTELE 

înaintea etapei de duminica 
și luni

Seria A

Steaua 8 7 0 1 44—17 14
Dlnamo 7 6 0 1 47—18 12
S.C. M. Ciuc 8 2 0 6 29—57 4
Dunărea 7 0 0 7 20—48 0

Meciul revanșă Dunărea — Dl
namo, din etapa a IV-a, nu s-a 
disputat.

Seria B

Agronomia Cluj 6 6 0 0 41—14 12
Liceul 1 M. Ciuc 6 3 0 3 20—23 6
I.P.G.G. 6 2 1 3 21—22 5
Ttrnava Odorhei 6 0 1 5 16-39 1

punctelor din 
de cele patru

a
realizate

simpla comparare 
clasament 
combatante.

Lidera diviziei, Steaua, joacă la 
Galați în compania DUNĂRII, în 
timp ce campioana „en titre", Di
namo, urmează să întîlnească, Ia 
Miercurea Ciuc, pe SPORT CLUB.

Provincialele se prezintă la aces
te meciuri cu garniturile mult mai 
odihnite decît cele ale formațiilor 
bucureștene (Steaua și Dinamo au 
dat, după cum se știe, majoritatea 
componențllor lotului național, în
tors joi din Elveția), în plus, pe
rioada de pauză — din campionat 
— a fost folosită intens pentru îm
bunătățirea pregătirii fizice, omo
genizarea liniilor și însușirea unor 
noi șcheme tactice, 

elevi de la Liceul loan Slavici; 
Gura Zladna — 50 de elevi de la 
școlile generale; Cîmpul Iui Neag 
— 30 de elevi de la Liceul din Chi- 
șineu Criș ; Runcu —■ 80 de elevi 
de la Liceul Pedagogic.

Tot în scopul bunei desfășurări 
a etapelor inițiale ale Cupei tine
retului, Comitetul U.T.C., prin Bi
roul său de turism pentru tineret, 
organizează săptămînal excursii la 
cabanele amintite, rezervate elevi
lor ce-și petrec vacanța... acasă.

Semnalăm, așadar, pe această 
cale o inițiativă pe care ar putea 
s-o urmeze și alte foruri similare.

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII
La Mîneciu-Ungureni, pitoreasca 

așezare de munte din județul Pra
hova, întrecerile pentru „Cupa ti
neretului" au cunoscut un frumos 
succes. Ele au angrenat, în special, 
pe elevii liceului teoretic din lo
calitate, care activează sub culori
le asociației sportive Știința.

S-au încheiat, deocamdată, între
cerile din cadrul competiției de 
tenis de masă. La cele patru mese 
instalate în sala de sport a liceului 
au fost prezenți aproape 100 de 
elevi și eleve, cu precădere din 
clasele V—VIII. Competiția, desfă
șurată sistem turneu a dat cîștig 
de cauză Cristinei Nica din clasa 
a Vl-a și lui Valeriu Bodeanu din

Să ne reamintim, de asemenea, 
că în etapa trecută, S.C. Miercurea 
Ciuc s-a aflat (în al doilea meci) 
la un paș de a învinge Steaua, iar 
Dunărea '-â dat o replică deosebit 
de energică dinamoviștilor, care au 
smuls victoria abia în ultima repri
ză, beneficiind de aportul excepțio
nal al portarului Dumitraș, aflat 
într-o zi de gratie.

Apropierea valorică a echipelor, 
realizată pe seama creșterii nivelu
lui de joc al „outsiderilor", nu 
poate decît să ne bucure, promi- 
țînd un campionat nu numai mai 
echilibrat și mai interesant dar, în 
același timp, superior din punct de 
vedere tehnic.
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Da București, pe patinoarul „23 
August", se întîlnesc, de la ora 
14,30, I.P.G.G. și AGRONOMIA. 
Teoretic, studenții clujeni nu mai 
pot pierde locul I în seria secundă, 
în schimb formația Institutului de 
petrol, gaze și geologie — pusă în 
dificultate de Liceul 1 din Miercu
rea Ciuc — are neapărat nevoie de 
victorii spre a putea aspira la Io*-' 
cui doi. între două formații tehnice 
și ambițioase, cum sînt cele care

A ÎNCEPUT CONCURSUL REPUBLICAN
DE TENIS AL JUNIORILOR

SF. GHEORGHE, 5 (prin telefon de 
corespondentul nostru). In noua sală

la 
_____  _______  ________ _____ a 
sporturilor din localitate — de o arhi
tectură remarcabilă — au Început în
trecerile concursului republican de tenis 
rezervat Juniorilor. La competiție stat 
prezenți 104 sportivi din 12 orașe ale 
țării. Pe tablourile Întrecerilor au fost 
înscriși 72 de băieți și 32 de fete, tm- 
părțlțl pe două grupe de virstă : 15—16 
și 17—18 ani. Favorlț! au fost, desem
nați M. Tăbăraș (Progresul), A. Dără- 
ban (Dlnamo Bv.), L. Țiței (Steaua), M 
Mtrza (Progresul), S. Orășanu (Tenls- 
club București) și C. Ionescu (Dlnamo 
București) — la categ. 17—18 ani. La 
Juniori mici favorlțl stat A. Dtrzu (Pro
gresul), E. Pană (Cutezătorii), R. Oprea- 
nu (U.T.A), S. Zancu (Cutezătorii), Ma-

Timpul prielnic practicării sportu
rilor de iarnă a dat impuls activității 
din județul Bihor. Bunăoară, în zona 
Beiușului, la întrecerile de săniuțe, 
schi și de patinaj au participat pînă 
acum 2 000 de tineri din Școala ge
nerală Beiuș, Casa de copii Beiuș și 
din asociațiile sportive din comunele 
Mizieș, Curățele, Budureasa și Liceul 
din Vașcău. In zona Marghita, prima 
etapă a reunit la startul concursuri
lor aproximativ 1 000 de tineri, evi- 
dențiindu-se Școala generală. Liceul 
și asociația sportivă Bihoreana din 
Marghita și Liceul din Săcuieni.

V. SERE, corespondent

clasa a VIII-a, campioni pe locali
tate.

în zilele următoare vor avea loc 
întrecerile pentru faza intercomu- 
nală în care alături de sportivii 
din Mîneciu-Ungureni vor concura 
și cei din Izvoarele și Homoriciu.

De notat că la reușita întrece
rilor de tenis de masă și-au adus 
contribuția elevi din clasele IX—XII 
ale liceului teoretic, care au func
ționat în calitate de oficiali și ar
bitri, precum și tovarășiil George 
Ionescu, în calitate de secretar al 
asociației sportive Știința Mîneciu- 
Ungureni, unul din animatorii acti- 
vtății sportive din localitate, (t. st.).

Dinamismul fi spectaculozitatea 
hocheiului sînt excelent rele
vate de această imagine, în care 
portarul Netedu reușește să res
pingă șutul puternic al înainta
șului Tureanu (Fază din ultimul 

meci Dinamo — Steaua).

(U.T.A.) jțnt favorite la

citorva sute de spectatori 
joc este din ciment, aco- 
strat de vopsea) au Ince- 
prellmlnarii. Iată cîteva 
Millan (Hunedoara) — I.

Gh. BRIOTA

O pledoarie in favoarea 
unui 
dar, 
uitat

adevăr cunoscut 
din păcate, deseori

NECESITATEA 
PRACTICĂRII COTIDIENE 
A EXERCIȚIULUI FIZIC, 
ÎN TOT CURSUL ANULUI, 
ÎN ORICE ANOTIMP!

Din cuprins:
• Trei M (Marea, Mun
tele. Mișcarea) antidotul 
sigur al acțiunii nocive 
al celor trei S (Sedenta
rism, Supraalimentație, 
Surmenaj)

• Să nu ne temem de... 
iarnă 1

• „Ziua bună" trebuie 
începută cu un program 
de gimnastică !

• Marile virtuți ale tu
rismului pedestru

• Ce exerciții fizice 
sînt recomandate în a- 
ceastă perioadă femeilor?

grupaj adresat tuturorUn
acelora care vor sâ-și mențină 
nealterate condiția fizică, pu
terea de muncă, sănătatea și 
tinerețea.

„CUPA BRAȘfVIA“ PENTRU JUNIORI LA SCHI

CONDIȚIILE DIFICILE, TREAPTĂ OBLIGATORIE
PENTRU PERFORMANȚELE VIITOARE

POIANA BRAȘOV, 5 (prin tele
fon). Postăvarul a rămas acoperit 
de o placă de gheață dură. Pîrtiile 
nu ofereau posibilități prea mari 
de alegere pentru organizarea unui 
concurs de slalom special. Totuși, 
organizatorii, bine inspirați, s-au

ÎN ELITA „CANGURILOR"
ATLEȚII DIN NOU

Reporterul mă?turisește că a pornit 
cu un nedisimulat sentiment de în
doială ieri, la ora prînzului, spre sala 
de atletism de la „23 Auguet". Era 
sîmbătă, e vacanță, au fost zile cînd 
nici la ore la care sala trebuia să 
fie animată nu era și știam că ma
joritatea atleților noștri fruntași sînt 
plecați la munte, la Predeal sau la 
Poiană. Cu atît mai mare a fost sur
priza — plăcută surpriză — de a 
găsi prima sală de atletism a țării 
asaltată, pur și simplu, și nu de copii 
aflați la primii -pași în acest sport, 
ci de un grup numeros de 
din cei pe care ne place să-i 
de „elită".

Nedumerirea noastră este 
de antrenoarea federală 
Ghimpu, care ne spune că în 
află grupa de sărituri, sprint 
duri a lotului olimpic, 
cărei Îndrumare răspunde.
nici o surpriză, noi avem sezon de 
sală, spre deosebire de fondiști sau 
aruncători, șl este normal să ne pre
gătim in condiții specifice. Am avut 
o perioadă de pregătire la munte, la

sportivi 
numim
risipită 
Eveline 
sală se 
și gar- 

grupă de a
.Nu este

Un public numeros (așa cum nu 
am mai văzut de mulți ani la o 
întrecere internă) a umplut pînă 
la refuz sala Floreasca; alte zeci 
de mii de telespectatori au urmărit 
pe micile ecrane derbyul campio
natului republican de baschet, tra
diționala partidă Dinamo — Steaua. 
Dar, din păcate, echipele nu s-au 
ridicat Ia nivelul pretins de un 
cadru atît de festiv, ba chiar, dim
potrivă, maniera în care au evoluat 
(nivel tehnic scăzut, ratări cu ne
miluita, pase la adversari) și, în 
special, atitudinea nesportivă a ma
jorității jucătorilor (brutalități, per
manentă apostrofare, și chiar în 
mod necuviincios, a arbitrilor, văi
căreli, simulări de lovituri etc) au 
determinat un meci antibaschet, 
care ne-a mîhnit. Dar, totodată, ne-a 
demonstrat, încă o dată, că atunci 
cînd se află într-o dispută decisi
vă, baschetbaliștii noștri fruntași 
nu izbutesc să se impună prin 
valoare, ci încearcă să suplinească 
lipsa acesteia prin atitudini care 
nu țin de etica unui adevărat spor
tiv. < 

Radu Diaconescu va pătrunde pini sub coșul advers. Fază din meciul 
Dinamo — Steaua. , Foto : Paul ROMOȘAN

decis pentru pîrtia de sub teleferic, 
un traseu clasic dar, din păcate, 
prea puțin utilizat în ultimii ani. 
înclinația pantei, starea foarte dură 
a zăpezii ca și aranjamentul por
ților, realizat de antrenorii C. Tă
băraș și Mihai Sulică, au constituit 
un foarte dificil examen pentru 
majoritatea concurenților, concluzie 
pe care ne-o indică statistica aban
donurilor și descalificărilor. Aproa
pe jumătate din concurenții ce s-au 
prezentat la start nu au putut ter
mina ambele manșe, și nu dintr-o 
insuficientă pregătire, ci tocmai 
datorită testului de dificultate a- 
mintit. Fără a ne lăsa impresio
nați de numărul celor ce nu au 
terminat cursa, apreciem ca o ini
țiativă pozitivă hotărîrea antreno
rilor de a da pîrtiilor de schi — 
chiar celor de la vîrsta junioratu
lui — atît lungimea cît și dificul- 
tea comparabile cu ale concursuri
lor internaționale.

Despre cîștigătorii de astăzi, la 
modul general, nu putem avea de
cît cuvinte de laudă. Numai simpla 
coborîre pe un patinoar înclinat a 
constituit realmente o probă de 
virtute. A obține și unul dintre 
primele trei locuri este o dovadă 
suplimentară de tehnică și stăpîni- 
re de sine, pe care, deși la vîrste 
foarte fragede, cîștigătorii au de- 
monstrat-o cu prisosință. La fete, 
procentul de abandonate a fost și 
mai ridicat, indicînd pentru Vii
toarea muncă a antrenorilor con
centrarea, în specjal, asupra forței 
picioarelor, calitate fără de care 
este imposibil controlul schiurilor, 
pe o pîrtie foarte înghețată. Lotul 
concurentelor de la Predeal, 6pre 
surpriza generală, a fost concurat

SUB CUPOLA SĂLII

Virginia Ioan, Carol Corbu 
și # Valentin Jurcă, într-un 
moment de relaxare alături de 
antrenorul lor loan Soter.

Foto : Ștefan CIOTLOȘ

Poiana Brașov și Forban, dar de la 
20 decembrie ne-am mutat aici".

Să începem, deci, să-i descoperim, 
încetul cu încetul, pe cei de la care 
așteptăm medalii la campionatele de 
sală ale continentului, programate la 
începutul lui martie la Goteborg. '

Iat-o pe Valeria Bufanu-Ștefănescu, 
absentă multă vreme de pe pistă. 
Și-a terminat antrenamentul dar mai 
lucrează, pentru a elimina cele ,2—3 
kilograme suplimentare. Este urmă
rită cu atenție de soțul său, asisten
tul universitar Alexandru Ștefănescu, 
un proaspăt prozelit al atletismului. 
Valeria 11 învață poziția corectă a 
corpului In momentul startului, noi 
ne bucurăm că am găsit un subiect 
„de poză", dar, în același moment, 
antrenorul Baruch Elias ne Îndrumă

Ca evoluție, întrecerea nu a avut 
istoric. Dinamo a condus de la 
cap la cap și a învins cu 71—60 
(34—27) o formație în care absența 
lui Tarău și-a pus amprenta mai 
mult decît s-ar fi cuvenit.

Au înscris Novac 20, Georgescu 
20, Diaconescu 15, Popa 8, Chivu- 
lescu 4, Haneș 2, Niculescu 2 pen
tru Dinamo, respectiv Oczelak 19, 
Ioneci 10, Cernat 10, Savu 10, Ba- 
ciu 3, Pîrșu 2, Dumitru 6. Arbitrii 
C. Negulescu și I. Dinescu au avut 
buna intenție de a lăsa jocul 
cursiv, dar s-au lovit, de la înce
put, de opoziția componenților am
belor echipe care reclamau drept 
fault orice atingere. De aceea le 
reproșăm celor doi arbitri că nu 
au schimbat maniera de a condu
ce, (trecînd la un arbitraj sever), 
dar mai cu seamă că nu au curmat 
cu hotărîre, așa cum s-ar fi cu-* 
vehit, numeroasele gesturi și voci
ferări care au umbrit desfășurarea 
meciului.

I.E.F.S. — I.C.H.F. 81—77 (40—32, 
72—72). De scăzută valoare tehnică 

cu succes de cîteva tinere repre
zentante ale Șc. sp. din Miercurea 
Ciuc, deosebit de talentate și am
bițioase.

REZULTATE TEHNICE : junioa
re mici: 1. Monica Weber (L.E.S. 
Predeal) 92,2, 2. Monica Balaș (Șc. 
sp. M. Ciuc) 97,0, 3. Gabriela Pali 
(Șc. sp. M. Ciuc) 104,2 ; junioare 
mari : 1. Dagmar Miiler (L.E.S. Pre
deal) 78,0, 2. Annemarie Werharzi 
(St. roșu) 79,9, 3. Nuți Degeratu
(L.E.S. Predeal) 81,5 ; juniori mici : 
1. P. Ștef (Dinamo) 99,7, 2. M. Mâ
nu (Șc. sp. Petroșani) 107,5, 3. C. 
Adorian (Șc. sp. M. Ciuc) 114,0 ; 
juniori mari : 1. N. Szabo (Dina
mo) 76,2, 2. M. Barbu (Brașovia)
80,7, 3. Fl. Chiorean (Dinamo) 83,4.

★

Tot în Poiana Brașov, în Lunca 
lui Bălan și la umbra pădurii 
Orendi (singurele porțiuni rămase 
acoperite cu zăpadă) s-a desfășurat 
pentru fondiști, „Cupa A.S.A. Bra-

B. MIHAI

(Continuare în pag. a 3-a)

spre celălalt colț al sălii. Înainte de 
a porni spre cercul de aruncări, re
cordmana noastră la 100 m garduri 
ne roagă să-i scriem în ziar numele... 
dobîndit prin căsătorie, adică Ștefă
nescu. Deci, de azi înainte, doar Va
leria Ștefănescu și nu Valeria Bu- 
fanu-Șiefănescu...

Cornelia Popescu aruncă cu greu
tatea. Relaxare sau pregătire pentru 
pentatlon ? Alături, viitorul soț, bas
chetbalistul dinamovist Vasile Popa 
care, în ziua derby-ului cu Steaua, a 
găsit timp să supervizeze antrena
mentul Corneliei. 11 întrebăm pe an
trenorul Elias despre proiectele elevei 
sale. Răspunsul este spontan și... di
plomat : „Nu vom avea nici o scuză 
dacă Cornelia nu va sări bine"...

Iată si nedespărțita pereche a soti- 

(dovadă fiind numărul mare de 
greșeli de tehnică, ratări și pase la 
adversari), dar pasionantă ca evo
luție a scorului, partida a ținut cu 
sufletul la gură publicul prezent 
ieri în sala Floreasca. Studenții, 
departe de vioiciunea cu ajutorul 
căreia își adjudecaseră _ cele șapte 
victorii anterioare, au jucat lent și 
doar rareori au impulsionat acțiu
nile ofensive prin contraatacuri e- 
ficiente. în rest, s-au angrenat în 
tempoul de vals al adversarilor și, 
drept consecință, aceștia au fost la 
un pas de a cîștiga întrecerea. In
tr-adevăr, cu două minute înaintea 
încheierii celor 40 regulamentare, 
I.C.H.F. avea un avans de 5 puncte 
(70—65) care, în mod normal, pu
tea fi păstrat, mai ales dacă ținem 
6eama de experiența baschetbaliș- 
tilor ce alcătuiesc această formație.* 1 
Dar o ratare de sub panou (!)_ a 
lui Tiidbssi, apoi o minge pasată... 
studenților și avantajul a fost anu
lat. La „30 de secunde", I.C.H.F. 
a mai avut o șansă, dar a pier
dut-o și pe aceasta printr-o arun
care neizbutită de la semidistanță 
(recomandabilă ar fi fost o pătrun
dere, prin care s-ar fi putut obține 
un fault). A venit apoi rîndul for
mației I.E.F.S. să rateze posibilita
tea de a învinge în ultimele 15 se
cunde, așa că repriza secundă s-a 
terminat cu scor egal. în prelun
giri, studenții au fost mai deciși, 
mai proaspeți și și-au adjudecat 
victoria în fața sportivilor de la 
I.C.H.F., aceștia probabil demora
lizați de ratarea șansei în repriza 
secundă, dar și obosiți de eforturile 
făcute pentru a suplini absența lui 
Cîmpeanu,, Chiciu și Bulat, elimi-

evoluează astăzi și mîine pe ghea
ța bucureșteană, sînt de așteptat 
jocuri spectaculoase, atractive.

Partidele TÎRNAVA — LICEUL
1 au fo6t, așa cum am anunțat, a- 
mînate. (V. CH.).

nana Hadglu (Progresul) șl Dorina Brăș- 
tin (U.T.A.) stat favoritele categoriei 
15—16 ani, iar Elena Jecu (Sănătatea ora
dea), Lucia Romanov (Cutezătorii), Ele
na Popescu (Dinamo București) șl Ma
riana Socaciu (U.T.A.) stat favorite la 
17—18 ani.

în prezența 
(suprafața de 
perltă cu un 
put meciurile 
rezultate : I. .. ___________ _
Marian (Steaua) 6—2. 6—0 ; M. ’ Gher- 
cloiu (Poli. Cluj) — V. Dumbravă 
(Steaua) 5—7, 6—2, 6—2; S. Chișiu (Șc. 
sp. Sf. Gheorghe) — L. Soare (Steaua) 
6—1, 6—2.

D. STĂNCULESCU 
n A. VAS1LESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

„Cupa speranțelor44 
la patinaj viteză

PRIMELE
ÎNTRECERI - 

PRIMELE 
RECORDURI

TUȘNAD, 5 (prin telefon). Amî- 
nat cu 24 de ore, concursul. repu
blican rezervat speranțelor patina
jului de viteză a început sîmbătă 
dimineață pe pista naturală a La
cului Ciucaș. La startul diferitelor 
probe s-au aliniat 130 de sportivi, 
eleve și elevi între 7 și 16 ani din 
București, Miercurea Ciuc, Brașov, 
Tg. Mureș, Sibiu. Cluj și Tușnd. 
Recordul de participanți îl deține 
Școala sportivă M. Ciuc cu 26 de 
concurenți (antrenori Maria Taș- 
nadi —campioană absolută a țării, 
care în actualul sezon nu va parti
cipa la competiții din cauza unui 
accident, prof. Ileana Biro și Anton 
Molnar).

Ținînd seama de sugestiile spe
cialiștilor prezenți aci, administra
ția stațiunii a amenajat inelul de 
gheață in condiții corespunzătoare 
marilor concursuri. Nivelul prime
lor întreceri a fost mulțumitor, la 
unele categorii de alergători chiar 
peste așteptări. Deși au avut de în
fruntat un adversar neînduplecat, 
gerul, favoriții și-au confirmat va
loarea, furnizînd dispute mult gus
tate de publicul spectator, format 
îngjpiarea majoritate de elevi aflați 
la rt’ușnad în tabere de vacanță, 
întrecîndu-se cu entuziasmul și 
dîrzenia specifică vîrstei lor, unii 
dintre cei mai mici patinatori au 
reușit să depășească chiar și cele 
mai optimiste așteptări, cronome- 
trele arbitrilor înregistrînd cîteva 
noi recorduri republicane.

Mai întîi dinamovistul bucure.ș- 
tean Dan Tăutu a doborît recordul 
la 50 m — cat. 7—8 ani — cu 7.4 
sec. (v.r. 8,3), apoi Tcreza Costaehe 
(Constructorul București) a parcurs 
100 m — cat. 11—12 ani — în 12,8 
(v.r. 12,9), iar Marina Constantin 
(Șc. sp. 2 Buc.) a egalat imediat a- 
cest record. în continuare, mure- 
șeanca Ibolya Szatmari, care ne-a 
obișnuit la aproape fiecare concurs 
cu noi performanțe, a parcurs dis
tanța de 100 m în 13,0, cel mai bun

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

lor Virginia și Șcrban loan, pe care 
ne-am obișnuit să-i găsim la fiecare 
vizită la sală. Iat-o și pe Viorica. 
Visccpoleanu, urmărită cu atenție de 
soțul și antrenorul său Octavian. Și, 
în sfîrșit, iată-1 — aproape să nu-1 
mai recunoaștem pe Carol Corbu. A 
slăbit mult, parcă nici așa de înalt 

. nu mai este. Vrea să uite anul care ț 
a trecut — an care i-a adus totuși 
primul titlu european al carierei ! —, 
vrea să uite că a stat multe luni în 
pat și oamenii cei mai apropiați în 
ultimul timp i-au fost medicii. „Nici 
nu mă gindesc să abandonez. Chiar 
dacă ar trebui să sar o singură dată 
și apoi să mai stau un an în pat..,*'

VI. MORARU
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Homo Ludens
Sportul Nr. 7644

Au trebuit milioane de ani ca 
omul cavernei să, devină homo sa
piens și apoi, tîrziu, în Elada, efe
bul palestrelor și concurentul Jocu
rilor Olimpice.

A fost un drum lung de la a- 
runcarea suliței în animalele pă
durii, pentru hrană, la aruncarea 
suliței în sunetul flautului pe sta
dionul din Olympia. De la vînătoare 
și război, la gimnastică și arunca
rea discului, s-au scurs milenii, 
pentru ca apoi, 12 secole la rînd, 
Grecia Antică să dea strălucire O- 
limpiadelor.

A urmat lunga noapte a Evului 
Mediu, în care biserica condamna 
exercițiul fizic și apoi Renașterea, 
slăvind omul mai mult în artă, în 
cultură.

Omul, ființă necunoscută, se re
descoperă fizic, abia în secolul al 
19-lea (creatorii de sisteme Jahn, 
Ling, Thomas Arnold, Amoros, Mo- 
ceanu), iar spre sfîrșitul secolului 
(1896) renasc luminos, la ideea lui 
Pierre de Coubertin, Jocurile O- 
limpice...

Homo sapiens devenise între timp 
homo faber, muncitor ca o furnică 
și simțea nevoia să se joace, să se 
bucure de mișcare, adică homo lu
dens.

Ciudata formulă a lui homo ho- 
mini lupus (omul este lup omului) 
se dovedea pe stadioane nepotrivită 
și absurdă. în locul războaielor și 
al tranșeelor, sportul aducea poc ne- 
tul de pistol al starterului și lupta 
pe culoare și în cercurile de arun
cări.

Așadar, homo ludens ; căci ce 
altceva este viața, dacă nu un joc 
serios, în școală, profesiune și exis
tență ? Ce altceva este arta sau 
știința, dacă nu un joc subtil, crea
tor, al inteligenței omenești ?

Omul secolului nostru este omul 
tehnicii — homo technicus — al 
energiei atomice și al zborului cos
mic, al pătrunderii tainelor uni
versului, dar oricum ar fi sau ar 
deveni, el, în întreaga lui ființă, 
pentru echilibru, odihnă și rela
xare, va rămîne homo ludens.

Cîndva, filozoful Platon ne în
demna să împăcăm spiritul cu 
trupul, Goethe patina, Tolstoi învăța 
la 60 de ani să meargă pe bici
cletă.

Joliot-Curie, fost jucător de fot
bal în echipa de juniori a Franței, 
schia, înota și făcea jiu-jitsu. Educa
ția fizică și sportul nu au numai 
o valoare biologică, ci și una edu
cativă, estetică. Prin sport desco

perim de timpuriu viața și ne pre
gătim pentru ea. Cultivăm priete
nia, frumosul, îndrăzneala, fair- 
play-ul.

Au făcut chiar sport de perfor
manță, laureații Nobel — Nansen, 
Camus, Joliot-Curie, Niels Bohr, 
Philip Noel Becker. Președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, a fost 
campion de atletism și schi, Chriș 
Chataway, ministru al transportu
rilor și telecomunicațiilor din An
glia, recordman la 5 000 m și fi
nalist olimpic la Helsinki, și fos
tul prim ministru al Franței, Jac
ques Ohaban Delmas, jucător de 
rugby în echipa națională a Franței.

Toți alpiniștii, aviatorii, explora
torii, cosmonauții au făcut sau fac 
sport : Heyerdahl, Hillary, Tazief, 
£ousteau, Chichester, Valentina Te- 
reșkova.

Scriitorul Ernest Hemingway de
finea astfel sportul : „Sportul ne în
vață să cîștigăm în mod cinstit, 
sportul ne învață să pierdem în 
mod demn, sportul ne învață de 
toate, ne învață ce este viața".

Și noi am avut adepți ai mișcă
rii, ai bucuriei de „a te întoarce 
pe gazon" : Mihail Sadoveanu, Camil 
Petrescu, Demostene Botez, C. Par- 
hon, Petnf- Groza.

Trebuie să fim mereu prezenți, 
alături de generațiile care cresc. Să 
nu uităm cuvintele lui George Că- 
linescu : „Sbengue-te cu copiii. A- 
mestecă-te în jocurile lor. Bucu- 
ră-te cu ei. Numai proștii* sînt se
rioși".

Dar lucrul cel mai de preț al 
vieții, trebuie să fie prezența noas
tră pe stadioane, la orice vînstă.

Să ascultăm îndemnul lui Iuliu 
Hațeganu, inițiatorul parcului spor
tiv al Universității clujene: „Nu 
22 de oameni pe stadion și 20 000 
în tribună, ci dimpotrivă..."

Numai iubind mișcarea, omul 
modern se poate echilibra ți poate 
fi fericit. Să credem cu convin
gere și pasiune în cei 3 M (Mun
tele, Marea, Mișcarea) căci ei în
seamnă Viață !...

Virgil LUDU

CONSTRUCTORUL DE... NAVE DIN SEBEȘ
La Sebeș, în județul Alba, mun

cește un iscusit navomodelist. Fi
rește, în multe localități ale țării 
își duc activitatea sportivi despre 
care s-ar putea scrie. Dar navo- 
modelistul sebeșan suscită intere
sul reporterului, atîț prin ceea ce 
a realizat în sport, cît și în viața 
de muncitor și în aceea de tată și 
soț.

Cînd era de vîrsta copilului său 
pe care îl cheamă toț Gheorghe. 
eroul nostru Gheorghe Păcuraru, 
stătea toată ziua pe lîngă tată] său, 
de la care a învățat tainele con
struirii de navomodele. Gheorghe

Păcuraru are și acum în bogata sa 
colecție un submarin (care, cu si
guranță, dacă s-ar afla într-o ex
poziție, ar stîrni admirație) con
struit de tatăl său, piesă la care 
ține cel mai mult. Lîngă 
sînt orînduite navomodelele
— toate din clasa viteză de 10 cm. 
cubi — cele cu care, de 5—6 ani 
încoace, cucerește mereu titlu] de 
vicecampion al țării, dar nicioda
tă pe acela de campion

— Sînteți mîhnit că vă clasați 
mereu al doilea ?

— De ce aș fi ? Mai cu seamă 
că titlul de campion este tot în

acesta 
sale

r

i «-■V

mîna unui sebeșan, chiar un coleg 
al meu din 
de-al meu.

Gheorghe 
tor tricotor 
din Sebeș. Lucrează în trei schim
buri dar niciodată nu spune că 
este obosit cînd se apleacă asupra 
navomodelelor sale. Atelierul îl 
are chiar în incinta fabricii. De 
altfel, aici a șl creat un cerc foarte 
puternic, singurul din județ, un 
cerc ale cărui performanțe sînt cu
noscute nu numai în țară, dar și 
peste hotare.

La bătrînețe — Cum îi place să 
spună, deși este foarte puțin trecut 
de 40 de ani — și-a zis că a venit 
timpul să divulge din tainele con
struirii de navomodele, așa cum a 
făcut pe timpuri tatăl său. Motiv 
pentru care și-a luat ca... ucenic 
pe fiul său. Soția sa, Paraschiva, 
cînd a văzut că nu-1 de glumă cu 
„năravul" soțului și al fiului, a 
trecut în... tabăra lor. Acum este si 
ea o apreciată constructoare de na
vomodele și o iscusită antrenoare 
la cercul de navomodelism ai Casei 
pionierilor din Sebeș.

O familie întreagă — tată-fîu- 
mamă slujește cu pasiune un fru
mos sport tehnic. Nu-i un subiect 
de reportaj ?

fabrică, un coechipier

Păcuraru este munci- 
la fabrica de ciorapi

Ion GAVRILESCU

8 REGIZORI CELEBRI

RECENZIE

IN CĂUTAREA

PIETREI FILOZOFALE

IN FOTBAL *)

ti
ț Strategii jocului de fotbal au 
2 dezbătut și mai dezbat încă cu o 
S neobosită pasiune, problema jocu- 

I’ lui la mijlocul terenului. Se vehi
culează o mulțime de idei, se 
emit tot felul d^ soluții șl stra
tageme tactice, într-un cuvint, 
deci, se poate spune că această 
„zonă" se află mereu sub lupa 
specialiștilor, dornici să depisteze 
soluția cea mai bună șl eficientă, 

Tinărul nostru confrate Dumitru 
Graur redeschide și el acest do
sar voluminos, reluînd discuția cu 
o serie de noi argumehte izvorînd 

4 din cele mai competente surse, 
ț Meritul principal al autorului este 
2 că reușește să filtreze cu discer- 
J nămtnt toate aceste variante, ofe- 
2 rind atît cititorului, mai puțin5 avizat, cit șl specialiștilor, oglinda
? fidelă a realității, preocupările tu- 
2 turor antrenorilor care caută să 
4 rezolve in maniere diferite 'spi- 

noasele probleme puse de
ț nimănui", cum 1 se 

trecut acestui mijloc
lui...

Cercetător atent al
lor planuri strategice puse 
practică pe toate terenurile 
fotbal ale lumii, Dumitrii Graur £ 
ne prezintă o gamă variată de ? 
soluții aplicate de specialiștii ro- ă 
mâni și străini pentru tro isfor- ț 
marea centrului terenului intr-o Z 
zonă cît mai productivă, o ade- 4 
vărată rampă de lansare a acțiu- S 
nilor, determinante în obținerea > 
victoriei. 2

BIzulndu-se pe o bogată și corn- 4 
petentă bibliografie Ilustrată de ț 
numeroase scheme menite să dea 6 
contur ideilor tactice enunțate, j 
cartea confratelui nostru își dove
dește cu prisosință utilitatea în 
acțiunea de revitallzare șl moder
nizare a fotbalului românesc.
(g. m.)

De vorbă cu Stan
/ , ,

Iată-l în fața tnea pe un binecu
noscut polisportiv timișorean: Stan 
Dușan. îmi amintesc de toate eta
pele drumului său prin sport: a 
început ca luptător de greco-roma- 
ne, sub îndrumarea antrenorilor 
Crîsnic și Caraman. Apoi a trecut 
la echipa de lupte CFR Timișoara, 
sub bagheta lui Valentin Bați, cu
cerind titlul de campion.j republi
can de juniori. Se părea 
de-acum înainte Stan Dușan 
va mai părăsi salteaua care 
oferise de la bun început cele 
mari satisfacții. Dar n-a fost 
Antrenorii echipei de rugby de la 
Știința Timișoara, impresionați de 
calitățile sale fizice, l-au convins 
în cele din urmă să abordeze un 
sport nou,: Cel cu balonul oval.

După ddi ani, Stan Dușan lua 
calea Bucureștiului ca să urmeze 
cursurile I.C.E.F. Transferat la echi
pa Știința București, a contribuit 
la succesele ei pînă în 1957, ajun- ‘ 
gînd să apere și culorile naționa
lei, alături de D. Antonescu — co
legul său de linie.

Din 1957, Stan Dușan a revenit 
în orașul de pe malurile Begăi, ca 
profesor la Școala generală GAC. 
De atunci, el este cunoscut de toți 
localnicii ca un pasionat și entuzi
ast dascăl 
ocupă din 
pregătirea 
rugbyști și 
bișnuiește acum să spună :

— Pentru noi vechii sportivi este 
o datorie să predăm ștafeta tineri
lor ca s-o ducă mai departe. Cel 
ce a iubit sportul cu adevărat la 
tinerețe, nu-1 uită niciodată.

Profesorul de educație fizică Stan 
Dușan și-a păstrat neștirbite tine
rețea și entuziasmul. El lucrează 
adeseori cot la cot cu elevii săi, 
cu aceeași pasiune și migală de pe 
vremuri.

Gh. Păcuraru și fiul său, la Mangalia, in anul 1972, cu navomodelul 
său... vicecampion al țării,

Dușan, un neobosit slujitor al rugby-ului

al sportului, care se 
zori pînă-n seară de 

și îndrumarea tinerilor 
atleți de fond... El o-

Stăm de vorbă într-o pauză, pe 
o bancă din sala de educație fizi
că. Firesc vine vorba despre rugby;

— Oare acțiunile de placaj nu 
reprezintă un risc menit să etiche
teze rugbyul drept un sport peri
culos ?

— La prima vedere, pentru spec
tatorul din tribună sau cel din 
fața televizorului, așa s-ar părea. 
Dar nu este așa. Bineînțeles, riscu
rile, ca și în fotbal sau box, exis
tă. Dar sportivii noștri se dove
desc oameni bine pregătiți, agili și 
atenți. Ei știu să aleagă mijloacele 
corecte, cele care nu pun în peri
col nici integritatea lor, nici a ad
versarilor. Rămîn la părerea că jo
cul de rugby, practicat de sportivi 
buni și corecți, reprezintă o ade
vărată îneîntare.

— Ce calități mai trebuie sâ în
trunească un rugbyst complet ?

— Trebuie să fie foarte curajos, 
hotărît, puternic, dibaci și neobo
sit la antrenamente. De asemenea, 
să nu neglijeze nici alte sporturi 
complementare atletismul.

handbalul, baschetul și chiar... 
halterele. Și în plus să fie animat 
tot timpul de ceea ce numim „fair 
play".

— Cum vedeți în perspectivă 
rugbyul, în orașul de pe Bega ?

— Cred că el va progresa necon
tenit în anii ce vor urma. Avem 
tineri dornici să se dedice acestui 
sport bărbătesc. De altfel, ne-am 
hotărît să înființăm în școală o 
secție de rugby, profilată pentru 
rugbyul în 6. Și în curînd, vă pro
mit, veți auzi i vești interesante 
despre noi...

Cunoscînd dîrzenia și hotărîrea
(născut 

din 
. . —,----- că
din cuvintele sale înflăcărate vor 
rodi, în curînd, fapte adevărate...

D. MORARU-SLIVNA

profesorului Stan Dușan 
în satul Sînmartinul sîrbesc 
județul Timiș) am înțeles

r

Neastîmpărul proverbial al 
maestrului emerit al sportului 
Albin Morariu nu se dezminte. 
Zilele trecute, l-am întâlnit la 
sediul Federației române de 
gimnastică, unde se afla în ca
litatea lui de președinte al Co
misiei județene de gimnastică 
și, am spune noi, de animator 
consecvent și pasionat al spor
tului grației și măiestriei pe me
leaguri clujene. L-am găsit în 
compania altor pionieri ai gim
nasticii românești, Simion Ilieșiu, 
fost membru al Comitetului fe
deral și președinte al Ligii de 
nord, și Petre Tăhăsescu, fost 
membru în Comitetul federal și 
arbitru internațional de gim
nastică. ambii la impresionanta 
vîrstă de 80 de ani.

întîlnirea celor trei veterani 
ai sportului nostru a fost ex
trem de interesantă și pildui
toare pentru cei puțini care au 
fost de față la depănarea amin
tirilor.

„Sînt mindru și fericit că 
l-am avut elev pe Albin Mora
riu — ne spune Simion Ilieșiu, 
Dacă am visat că țara va avea 

. vreodată tineri blînzi, curajoși 
ți muncitori pentru binele co
mun, atunci el a fost primul 
despre care pot spune că a do
vedit întotdeauna integritate de
plină".

La rîndul lui, Petre Tănăses- 
cu adaugă: „îți doresc multă 
sănătate, dragă Albine, pentru 
bucuriile pe care le-ai adus 
sportului nostru în trecut și mă 
bucur mult că șl astăzi, la 70 
de ani, ești unul din animatorii 
sportului clujean, modelator de 
noi sportivi, de viitori 
meri".

Cîteva ore plăcute și 
de instructive pentru 
federației, 
pentru trei 
Ieri și de 
mânesc...

perfor-

extrem 
activul 

clipe" reconfortante 
dintre animatorii de 
azi al sportului ro- §

Șl UN FILM RATAT

Albin Morariu (stingă), la aceeași masă cu Petre Tănăsescu (mijloc) 
si Simion Ilieșiu, răsfoind albumul federației de gimnastică. 

Foto : ION MIHAICA

„OLIMPIADA XX"
Prezentat pentru prima oară in 

cadrul Congresului Olimpic de la 
Varna, filmul Olimpiadei de la 
Milnchen a apărut pe ecranele ci
nematografelor occidentale stîrnind 
imediat un val de critici și pro
teste. Prima obiecțiune este aceea 
Că filmul nu are nimic comun cu 
sportul, mărglnindu-se — sub pre
textul analizei performanței spor
tive — la neglijarea esențialului în 
favoarea detaliului nesemnificativ. 
Ce se poate spune despre o finală 
la 400 m plat în care se văd nu
mai chipurile frenetice ale specta
torilor, expresia încordată a arbi
trilor, fluturarea indiferentă a stea
gurilor și doar umbrele atleților ?

încredințată unui număr de opt 
regizori celebri, pelicula a creat în 
final opt episoade de sine stătă
toare, interesante în strădania lor 
pentru originalitate, dar absolut ne
reprezentativă pentru dimensiunile 
mondiale ale Olimpiadelor.

Lucrînd cu 34 de camere de lupt 
vederi regizorul japonez Isikawa a

Dinamica de excepție a 
pierde în amănuntul 

mereu în căutarea a 
de expresivitate. Cele

Nori grei plutesc în jur ca albul 
ceții

Și-nvăluie oștirile avane
Iar peste legiunile dușmane, 
Se-avîntă-n scurte salturi călăreții

Pe cîmpul încleștărilor, strategii 
Deschid diagonale și coloane ;
Din turnuri crenelate și donjoane, 
Privesc învălmășala cruntă, regii?"'

Se-avîntă-n luptă, unii cite unii, 
Pieziș, înfig pumnalele nebunii 
Și cadc-n focul luptei, o regină !

Pedeștrii intră-n volbura pieirli 
Dar nu s-aude-n liniștea deplină, 
Decît ecoul sacru al gîndirii.

0 FAMILIE DE... ARBITRI! i

filmat finala probei de 100 m. uti- 
lizînd pentru aceasta... 6 km de 
peliculă, transformînd astfel cele 
zece secunde ale alergării într-o 
secvență cu durata de proiecție de 
10 minute, 
probei se 
imaginilor 
maximum
mai reușite momente ale filmului 
sînt acelea dedicate săriturilor cu 
prăjina, unde regizorul Arthur 
Penn a reușit să redea clipa de 
imponderabilitate a trecerii peste 
ștachetă. In cadrele filmului atleții 
par a cădea din nori, figurile lor 
concentrate în efort și destinde
rea ce urmează performanței, totul 
este redat cu talent și acurateța.

Din păcate asemenea imagini se 
pierd în contextul filmului, unde 
uneori abundă grotescul și vulga
rul ca în secvențele întrecerii de- 
catloniștilor disputată pe fondul 
vizual și sonor al unei fanfare 
bavareze executînd muzică tirole- 
ză. Ceea ce a dat întotdeauna un 
plus de grație și frumusețe trans
misiilor televizate de la J.O. — 
concursurile hipice — nu sînt a- 
proape deloc prezentate.

Lupta dintre interpretarea artis
tică a performanței sportive și ne
cesitatea documentaristică nu este 
încă terminată. Filmul Olimpiadei 
de la Milnchen se adaugă filmelor 
ratate turnate cu ocazia jocurilor 
de la Tokyo și Sapporo. ■

Victor H1LMU

In turneu australian..;
Desen de

ROMULUS SCARLAT-SIR

Pe soții Ionescu, o- 
bișnuiții handbalului 
ii cunosc foarte bine. 
Nelipsiți de la aproape 

meciurile pro- 
terenurile 

veșnic 
înfrunte 

pentru 
la buna 

a partide
lor de campionat, cei 
doi soți alcătuiesc o 
familie puțin neo
bișnuită, o familie 
de... arbitri I

Ecaterina Ionescu 
este de fapt fosta 
jucătoare a echipei 
Știința București, care 
cucerea in anul 1961 
Cupa Campionilor Eu
ropeni. Arbitra de as
tăzi a adunat de-a 
lungul carierei sale 
sportive o sumedenie 
de trofee, printre 
care, la loc de frunte 
se află două medalii 
de campioană a țării, 
cucerite — una la 
handbal în 11 și alta 
la handbal în 7.

Retrasă din activi
tatea competițională, 
fosta portăriță n-a 
putut da uitării spor-

toate 
gramate pe 
bucureștene, 
dispuși să 
intemperiile 
a contribui 
desfășurare

tul care îi adusese a- 
titea satisfacții, așa 
că, în 1962, Ecaterina 
Ionescu susține un 

.examen și primește e- 
cusonul de arbitru. E 
adevărat că, pînă a- 
cum, n-a condus — 
la centru — nici un 
meci, fiind mulțumită, 
după
— cu 
tru 
multă 
ciat exactitatea și mi
gala cu care fosta in
ternațională întoc
mește „foile" jocurilor 
unde oficiază.

Soțul Ecaterlnel 
Ionescu, Ion Ionescu, 
are o biografie iden
tică. Component al e- 
chipei Rapid Bucu
rești, care cucerea în 
1949 „Cupa tineretului 
muncitor", Ion Io
nescu a devenit arbi* 
tru în 1957. După nu
mai cinci ani, el pri
mește ecusonul de ar
bitru divizionar, în 
prezent fiind candidat 
de arbitru interna
tional.

Trecuți de prima ti
nerețe, soții Ionescu

cum ne-a 
rolul de 
ajutător, 
lume a

spus 
arbi- 

dar 
apre-

au devenit nu numai 
apreciați 
activiști 
ai F.
Membri 
centrală 
ții și

arbitri, ci și 
de 

R.
în 

de 
Clasificări — 

. „specialiștii din um
bră" ai clasamentelor 
diviziei A — 'Ecate- 
rina și Ion Ionescu 
reprezintă un exem
plu de pasiune și 
dăruire pentru toți 
sportivii, pentru toți 
cei care rîvnesc la un 
ecuson de cavaler al 
fluierului.

Acum 
într-un 
catering 
încercat 
meciuri 
împreună cei doi soți ; 
interlocutoarea mi-a 
răspuns că nu a ți
nut o evidență exactă, 
dar că preferă ca a- 
tunci cînd soțul ei 
arbitrează 
vească din 
ca simplă 
toare...

nădejde 
Handbal.
Comisia 

Competi-

Poliția olandeză din portul Am
sterdam a descoperit un masiv 
transport de stupefiante, îndeosebi 
hașiș, ascunse în 2 500 de mingi de 
fotbal importate din Pakistan. Pa
tru persoane (dintre care doi olan
dezi și doi pakistanezi) au fost a- 
restate, iar... conținutul mingilor de 
fotbal, confiscat.

Cîteva zile, 
dialog cu E- 
Ionescu, am 
să aflu cite 
au condus

numeroase- 
în 
de

4ara 
spunea in 
al terenu-

CU DANÎLNIRE

») Dumitru Graur •• Fotbal. Jo
cul la mijlocul terenului. (Editura 
STADION, 1973).

RElNT

să-1 pri- 
tribună, 
spe^ta-

Al. HORIA Hotărîți-vă ! Pe unde o luăm ?
Desen de LAURENȚIU CONSTANTINESCU
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RASPlINUr
NICOLAE MUNTEANU, MOTRU. Am 

transmis urările dv. echipei Universita
tea Craiova. Ați fi vrut să-i transmitem 
și catrenul Compus de dv ? Nu, nu, este 
mai bine așa I

H. PETRIȘOR, ZLATNA. Paralel ctl 
serviciul, urmați și cursurile serale la 
Liceul „Horia", Ne bucură și vă dorim 
succes în ambele direcții. Vă place fot
balul și. în mod deosebit, postul de 
portar. „îmi trebuie. însă, răbdare, am
biție șl mult exercițiu", văd că știți 
totul. Nu știu ce v-as putea spune eu 
in plus l

DOROBANțU, BACAU. „In situa-

Nu toți iubitorii fot
balului știu că, ce cîț- 
va timp, 
Galați, din 
beneficiază 
ile unui 
clasă, care 
contribuția 
rea pe plan internațio
nal a reprezentativei 

noastre de fotbal. Este 
vorba de fostul rapi- 
dist Dan Coe, maestru 
emerit al sportului.

— In ciuda celor 32

echipa F.C 
Divizia B, 

de servici- 
jucător de 
și-a adus 

la afirma-

de ani — ne-a spus el — 
mă simt încă tinăr, în 
plenitudinea forțelor, 
urmare a vieții cumpă
tate pe care am dus-o. 
Un rol hotărîtor în a- 
ceastă direcție îl au 
soția și fetița mea, noi 
formînd a familie uni
tă, cu adevărat ferici
tă.

— La 6 puncte de 
Gloria Buzău, ce spe
ranțe mai au aălățehii 
în lupta pentru primul

l

loc. pentru promovarea 
in Divizia A ?

— Distanța care ne 
desparte de lider este 
cam mare, dar și dră
mui este lung : 17 eta
pe. Dacă vom juca fot
bal și nu ne vom juCa 
de-a fotbalul, ne putem 
spune încă cuvin tul.

— Cît credeți că veți 
mai juca 7

Sper să mai joc 
2—3 ani. După 
voi deveni anlre-

încă 
care,

nor. Și voi căuta a- 
tunci, în primul rînd, 
să insuflu tinerilor ju
cători aceeași dragoste 
pentru fotbal, pe care 
am avut-o eu. O dra
goste care m-a făcut. 
Uneori, poate, să comit 
și greșeli, dar care m-a 
condus tot timpul 
drumul muncii, ăl pre
gătirii, al dorinței 
mai bine, de perfecțio
nare...

T. SIRIOPOL

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Și In noul 
an: săptămîna și... catrenulI Apropo de 
faptul că. in lipsa benzinei tehnicienii 
italieni propun folosirea alcoolului etilic, 
în cursele de automobile:

Cu 
La 
Nu 
CI

pe

de

mașinile, acum, 
curse vor fi schimbări: 
vor alerga pe drum, 

mai mult, pe trei... cărări!

GHEORGHE C1NTEAN, COMUNA MA- 
CEA. „Am 16 ani. sint elev in anul I la 
școala profesională pentru prelucrarea 
lemnului din Arad. Sint un simpatizant 
înflăcărat al U.T.A.-ei și aș vrea ca su
porterii acestei echipe să-mi scrie, pe 
adresa Macea 1193, județul Arad. V-aș 
mai ruga ' ‘ "
Dinu să 
Chiar șl

ca 
ic 
în

lui Sătmăreanu. Dumitru și 
transmiteți mult succes", 
meciurile ’cu... u.T.A. t

GHEORGHE STERIADE. BUCUREȘTI. 
Reîntîlniri. mereu plăcute. în lumea 
umorului, cu valorosul atlet de altădată! 
Un catren, legat de Revelion, adresat 
unul baschetbalist •

N-a băi» de Anul Nou, 
Tot cu gtndul la panou, 
Nu la linul oarecare, 
La panoul de onoare !
Amuzant, și 
luptător:
Te-al înfruptat. 
Ce ți-a lipsit a

VASItE PICOS, BRAILA r;cgr™u: 
Brăila n-a Jucat niciodată in Divizia A. 
Ia fotbal. Dar, un... strămoș al ei, F.C. 
Brăila, a activat un an în „A", in ediția 
1940—41. Se mai poate aminti de prezen
ța Brăilei în Divizia A, prin D.U.I.G., In 
ediția 1937—38.

distihul dedicat unui

de-ai scos cureaua, 
fost... salteaua !

Progresul

GH __________ ________ ____
tla în care echipa in verde are de exe
cutat o lovitură liberă indirectă în ca
reul advers, jucătorul va trebui să pa
seze mingea unui coechipier, care să șu- 
teze la poartă, altfel, eventualul gol nu 
este valabil. Dacă echipa In alb, cea 
penalizată, nu face zid și își retrage toți 
Jucătorii in spatele celor In verde, în 
afară de portar, Care rămîne In poartă, 
se mal poate pasa mingea unul coechi
pier, spre a o șuta spre poartă, fără a 
se risca poziția de ofsaid?". Sigur că 
da. Singura condiție este ca, in momen
tul pasel. coechipierul să se afle Înapo
ia mingii, șl nu înaintea ei. Dacă s-ar 
fi putut provoca o poziție de ofsaid, 
printr-o asemenea manevră, lovitura li" 
beră indirectă ar fi devenit un lucru 
fără sens.

FLClRIN CIOBANU, TOPOLOVENL NU 
am înțeles din scrisoarea dv.- decît că 
aveți 17 ani șl că. de la 12 ani, țineți 
cu steaua. Să așteptăm returul, să ve
dem dacă șl Steaua ține cu dv I

PETRE MIHAI, MftRENI. „Oare o e- 
chipă din Divizia D; care reușește să 
ocupe locul 1, la sfirșitul campionatului. 
In seria sa, poate să cedeze locul altei 
echipe (celei care o urmează în clasa
ment?) Cu forța. Federația nu promo
vează pe nimeni în Divizia A. Dar nu 
prea văd o echipă dispusă să rămină în 
,,B“, cînd și-a cîștigat dreptul de a juca 
In „A", cum ați ajuns la această idee?

PETRICA CORDOS, COMUNA DIRGA. 
1. Lui Cesare Trentini, corespondentului 
nostru din Italia, 11 puteți scrie fie pe 
adresa ziarului „stadlo": via E. Mattel 
106 Bologna, fie pe adresa ziarului nos
tru, Cesare Trentini venind de multe 
ori in țară. 2. în ediția 1969—70, clnd a 
retrogradat din Divizia A echipa oră- 
deană ar fi putut evita acest deznodă- 
mînl, dacă in ultimul meci, cu Steaua, la 
București, ar fi obținut victoria. Dar. 
scorul a fost 1—1 (pentru Steaua a în
scris Vlgu, fostul echipier al... Crlșulul, 
nu cu mult timp în urmă).

Ilustrații ; N. CLAUDIU
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EXERCIȚIILE FIZICE
Rinduri la începutul perioadei de pregătireSANATATE

(■ . ' ‘.*'V ;.‘.j ..
In anotimpul rece

SĂ NU NE TEMEM CHEMAREA MUNTELUI!...
DE... IARNĂ!

Există, din păcate, o men
talitate. incă larg răs- 
pîndită șl destul de

Statistica a denunțat ateroscle- 
roza ca pe un produs negativ al 
civilizației. Și tot statistica, oprin- 
du-se asupra bolilor cardio-vascula- 
re a înfățișat omenirii cauzele, adi
că pe cei trei agențl provocatori, 
cei trei S, SEDENTARISMUL, SU-

în imensitatea albă înconjurătoare, 
legănată de emoțiile unui extaz di
namic și pur. Schiul și muntele 
sînt odihnă și regenerare spiritua
lă. Departe de zgomotele civilizați
ei, în imensa tăcere albă, sensibili
tățile și acuitățile devin mai treze,

telui stat din ce în ce mai nume
roși. înțelegem de ce în cursa de 
la Vasalop sînt prezenți cîteva zeci 
de mii de participant, de ce la 
Hollmencolen participă curent peste 
100 000 de persoane, de ce chiar 
starturile „Cupei Tineretului" de la

i SA NU UITAM TINEREȚEA!• ••

adine înrădăcinată, po
trivit căreia anotimpul rece ar 
coincide cu o pauză în prac
ticarea exercițlllor fizice și 
sportului. Se incriminează, de 
obicei, lipsa de condiții, se in
vocă prudența în fața primej- 
del îmbolnăvirii.

„Să nu răcească copilul ! 
Astă-noapte a tușit de... patru 
ori. Ia să stea patru zile in 
casă".

Frigul, umezeala, variațiile 
de temperatură, o alimentație 
mal săracă în vitamine și mal 
bogată în grăsimi, fac ca or
ganismul să fie mai puțin re
zistent iarna, îl expun la dife
rite boli de sezon (coriză, bron
șită, gripă, dacă nu chiar la 
afecțiuni pulmonare mai gra
ve). Tocmai de aceea devine 
absolut necesară călirea corpu
lui în această peroadă a anu
lui, iar practicarea sportului 
reprezintă •— din acest punct 
de vedere — mijlocul nu nu
mai cel mai eficient, dar, pro
babil, și unic.

Cercetări științifice dintre 
cele mai serioase, vasta expe
riență și statisticile existente 

acest domeniu, demonstrea
ză că principala condiție care 
trebuie respectată în practica
rea rațională a exercițiilor fi
zice și sportului este CONTI
NUITATEA. Această activitate 
de neprețuit folos omului își 
oferă binefacerile în timp, a- 
tunci cînd devine o obișnuință 
de viață. Expresia EXERCI
ȚIUL FIZIC — ACT REFLEX 
nu este doar o reușită butadă 
ci semnifică un mare și adine 
adevăr.

Iarna predispune, desigur, la 
disciplinele ce-i sînt specifice, 
dar ea nu exclude posibilitatea 
practicării oricărui sport, înce
pînd cu turismul și terminînd 
cu natațla sau... pescuitul. Re
comandabil este ca centrul 
greutate al activităților să 
în aer liber, iar ideea de a 
face cu prioritate în acest 
orele de educație fizică 
școli ni se pare excelentă, 
ea mai întîmpină destule 
potriviri din partea multor 
rinți și chiar a profesorilor.

Copiii, însă, nu se tem 
iarnă, o iubesc și-i gustă din 
plin bucuriile și plăcerile. Să 
le urmăm exemplul și să cul
tivăm acest sentiment natural 
și pur. (V, CH.)

de 
fie 
se 

fel 
în

deși 
im- 
pă-

de

I

la întrecere cu păsările și cu tinePirtiile albe — tentație irezistibilă de a te avînta în zborul pe schiuri, 
însuți !...

Campionatul a început ! E drept, 
deocamdată un „campionat invizi
bil", în 6ălile cu profil medical și, 
apoi, pe coaste de munte înghețate, 
un» campionat fără public, rtar cu 
eternele ambiții și iluzii. Zilele a- 
cestea au început, de fapt, cu ulti
mul fluier al turului, atunci, la 9 
decembrie, cînd antrenorii au in
trat în zodia căutărilor, a calculă
rii fiecărei variante, cu riscurile și 
avantajele 6ale. Și mai mult ca si
gur că fiecare antrenor cunoaște 
prea bine ce importanță are aceas
tă primă... etapă a returului, „eta
pă de iarnă", pentru ceea ce vrea 
să realizeze în ultimele 17 runde 
ale actualului campionat. Totul se 
va judeca, însă, nu după ceea ce sc 
știe acum și ce se intenționează, ci 
după ce va arăta acest retur in-

vestit cu responsabilități foarte 
mari, în ton cu cerințele de bază 
ale fotbalului modern.

Probabil că la ora actuală mai 
toți jucătorii și antrenorii sînt op
timiști, după vacanța deconectantă. 
Sentimentul acesta al unui viitor 
bun poate descătușa toate viratele 
care trebuie — mai ales în aceste 
pregătiri — să fie tinere, să parti
cipe tefectiv, la tot ceea ce e greu 
și neispectaculos, uneori chiar aga
sant pentru un jucător de fqjîial. 
în aceste „zile spartane", prima 
condiție pare să fie entuziasmul 
dinspre „vechea gardă" spre „noul 
val" și invers. Dar nu un entu
ziasm gratuit, verbal, care, cu si
guranță, nu poate avea decît efec
tul unui bumerang, ci unul lucid, 
dublat de acțiune. Știm că cei mai

ITINERAR1I ÎN DIVIZIA B

DORINȚA MEA ? DINAMO SLATINA
SĂ JOACE FRUMOS!"

PRAALIMENTAȚIA, SURMENA
JUL. Omul modern, civilizat și 
precaut, opune cu metodă acestui 
nefast triptic antidotul salvator al 
celor trei M : MAREA, MUNTELE, 
MIȘCAREA. Natura umană, în se
tea sa de echilibru, barînd calea 
unor debuturi lente, silențioase și 
insidioase ale unor grave afecțiuni 
viitoare, a reinventat exercițiul fi
zic atribuindu-i funcții educative și 
formative cu mari implicații biolo
gice și în sferele de cunoaștere, 
afectivă și emoțională. Muntele și 
exercițiul fizic sistematic angajat 
în serviciul sănătății îi așază de 
fapt temeliile printr-o educație cor
porală care este, în același timp, 
spirituală, estetică și artistică. Ar fi 
nu numai simplist dar și inexact 
să reducem aportul exercițiului • 
fizic doar la semnificațiile biologi
ce, neglijîndu-le pe celelalte. Nevoia 
de mișcare, integrarea în natură, 
chiar simpla contemplație, dar în 
special funcția formativă, de zidire 
a unui corp armonios și frumos, 
constituie — printre altele — un 
efort estetic al omului.

Dar muntele, cu corolarul său de 
iarnă, schiul, este mai mult decît 
un argument de sănătate, este o 
bucurie sufletească, actuală, densă, 
născută din alunecarea deconectantă,

mai receptive la mesajul de poezie 
și de frumos, pe care îl trimite 
natura. Și astfel, pe neobservate, 
se angajează marele dialog tăcut 
cu frumusețea înconjurătoare și cu 
sine. Nu gratuit se spune că, la 
munte, omul se regăsește...

Cunoscătorii spun că nimic nu 
este mai favorabil pentru sănătate 
și mai exaltant pentru spirit decît 
o săptămână de schi la munte. De 
ce ? Pentru că în schi se împletesc 
bucurii de joacă și de mișcare, o 
libertate de acțiune a tuturor muș
chilor și a spiritului, o plăcere a 
efortului, a oboselii sănătoase ; 
pentru că în această odihnă activă 
ne redobîndim prospețimea, prin 
exuberanța unei zburdălnicii copi
lărești ; pentru că %eîntîlnim o fe
ricire și o tensiune juvenil-sportivă 
pe care mulți dintre noi le uita
sem, sau le credeam definitiv pier
dute.

Acum înțelegem mai bine de ce, 
în imaginația oamenilor, zeii locu
iau pe înălțimi, și unii dintre ei *— 
Ullr, de pildă — se amuzau, rîdeau, 
erau fericiți, coborînd pe schiuri.

Așa ne explicăm de ce, fără am
biții de performanță, astăzi, peste 
tot acolo unde iarna așterne pături 
albe de nea peste orizonturile ver
ticale, ucenicii schiului și ai mun-

noi sînt din ce în ce mai populate. 
Omul resimte chemarea muntelui, 
binefacerile acestuia și ale exerci
țiului fizic.

Mihai BÂRA

,TONIC“
NECOSTISITOR
DAR PREȚIOS
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fiRATiAN mjrcuî: „DE 0 JUMĂTATE DE VEAC SUSȚIN ACEEAȘI 
IDEE-SĂNĂTATE PBIN INTERMEDIUL DRUMEȚIEI “
Există în orașul de reședință al 

județului Sălaj — la Zalău — un 
om pentru care activitatea sporti
vă, exprimată în principal prin tu
rismul pedestru, constituie un 
mijloc de a rămîne mereu tînăr. 
Omul acesta a ajuns la o vîrsta 
respectabilă — se apropie de 70 de 
ani. Și totuși, cît de luminoasă este 
înfățișarea sa ! Numele acestui iu
bitor al turismului : Grațian Măr
cuș...

/

★
L-as cunoscut cu aproape un 

6fert de veac în urmă, undeva în 
munții Mezeșului. Se află acolo o 
cabană căreia puțini i-au bătut 
pragul, situată la numai 7 kilome
tri de Zalău. Pînă la cabană, Gra- 
țian Mărcuș pornise pe jos, însoțit 
de un grup masiv de copii, pionieri 
și elevi. Drum cu popasuri, inedit 
pentru toți participanții la această 
mică excursie pedestră. Drum punc
tat cu neasemuite frumuseți natu
rale de care se bucură întregul 
Sălaj. Drum de neuitat, în același 
timp, și pentru că Grațian Mărcuș, 
cu darul său inegalabil de povesti
tor, ă istorisit copiilor momente din 
trecutul meleagurilor sălăjene, din 
viața oamenilor, din munca lor 
neobosită.

în această ipostază de propagator 
al turismului pedestru l-am reîn- 
tîlnit pe Grațian Mărcuș de zeci de 
ori. La Zalău, printre elevii școli
lor generale și ai liceelor din loca
litate, punînd la punct numeroase 
excursii, nu numai în Mezeș, locul 
6ău preferat (din dorința mărturi
sită ca toți sălăjenii să cunoască

I

acest uriaș monument de frumuse
țe naturală !) ci și în alte locuri 
minunate, începînd cu pădurea 
Brădet, tot mai mult zona de agre
ment a celor din Zalău, aproape 
duminică de duminică, la cabana 
„Popasul . Romanilor" și hăt, mai 
departe, în așezările de pe firul 
Crasnei, Borcutului și Drăganului. 
.în aceeași ipostază activează și în 
cadrul comisiei județene de turism, 
fiind alături de alți admirabili pro
pagatori ai mersului pe jos, un pio
nier al acestei activități.

★
Acasă la Grațian Mărcuș, prin

tre sute de dovezi, de atestări do
cumentare a bogatei sale activități 
turistice... Omul din fața noastră 
păstrează cu grijă totul, fiecare fo
tografie, fiecare referire apărută în 
ziare și reviste despre activitatea 
iubitorilor de drumeție din Sălaj.

— De cînd vă pasionează această 
activitate ?

— De aproape 50 de ani. De o 
jumătate de veac susțin aceeași 
idee — sănătate prin intermediul 
drumeției pedestre ! Atn ajuns, mai 
întîi, personal să mă conving de 
foloasele acestei activități. Iată, a- 
cum la aproape 70 de ani, reușesc 
să parcurg zilnic, cel puțin 10 ki
lometri, chiar Și în bilele în care 
vremea te îndeamnă să stai mai 
mult pe la gura sobei...

— Cîți adepți pentru turismul 
pedestru ați format în această ju
mătate de veac ?

— Greu de precizat numărul lor. 
Au fost poate zeci de mii. Ceea ce 
îmi oferă o mare satisfacție este

*

faptul că foarte mulți dintre micii 
mei prieteni, turiștii elevi de ieri, 
nu uită să-mi scrie, din cînd în 
cînd, să-și amintească de mine, să 
aprecieze valoarea activității pe 
care la rîndul lor au îndrăgit-o și 
o practică acum ca bărbați maturi, 
indiferent de profesiunea lor. De 
altfel, lucrez și la o cărticică inti
tulată „Amicii drumeției", un fel 
de ghid pentru copii, tineret și 
vîrstnici, o modalitate de a-i face 
pe cei dornici să cunoască foloa
sele drumeției pedestre, unele lu
cruri mai puțin știute. Sper să aibă 
căutare...

După o jumătate de veac de ac
tivitate turistică, Grațian Mărcuș 
rămîne în continuare un propaga
tor însuflețit al mersului pe jos, 
spre mîndria sălăjenilor care au 
în mijlocul lor un asemenea om 
admirabil !

Tiberiu STAMA

Exercițiul fizic, sportul, miș
carea în aer liber constituie 
un tonic, apreciat astăzi ca un 
element indispensabil în men
ținerea unei bune stări de 
sănătate.

In asemenea condiții, desi
gur, tonicul la care ne referim 
trebuie... administrat perma
nent, pe iot parcursul anului 
și utilizat îndeosebi, de către 
fetele și femeile de toate vîrs- 
tele, mai puțin solicitate in 
activități fizice. Ce anume tre
buie făcut ? Aceasta nu mai 
este astăzi un secret pentru 
nimeni și de aceea, în rândurile 
care urmează, am 
doar cîteva jaloane 
ar trebui să se facă 
nicul miraculos pus 
ție.

Fetelor și femeilor 
de ani le 
gimnastica de dimineață, cu 
elemente de călire (duș rece, 
freeții pe tot corpul cu un 
prosop aspru etc). în această 
perioadă, categoria de fete și 
femei la care ne referim pot 
practica schiul, patinajul, jocu
rile de sală și înotul in bazin 
acoperit.

Femeilor între 30 și 50 de 
ani le-aș recomanda gimnastica 
igienică, cu elemente mai ușoa- 

, re și, de asemenea, plimbări 
zilnice, de o oră, o oră și ju
mătate. După posibilități se 
pot practica în continuare 
schiul și patinajul.

După 50 de ani ar fi de do
rit ca femeile să urmeze un 
program de gimnastică medi
cală, în unități specializate și 
să efectueze zilnic cel puțin o 
oră de plimbare pe jos.

Iată cîteva recomandări de... 
sănătate pe care le fac cu . 
toată căldura prietenelor mele.

dr. ANGELICA LAZĂROIU

să schițez 
după care 
uz de io- 
în discu-

pînă ia 30
este recomandată 

de dimineață,

TREI PRIETENI-UN SINGUR
DRUM: PIRTIA DE SCHI

mulți dintre jucătorii noștri cuncec 
mai bine decît orice specialist ce 
importanță are pregătirea de iarnă 
pentru întregul an de activitate. 
Numai că acești jucători cu expe
riență cunosc și vicisitudinile „cam
pionatului invizibil". Și tocmai aici, 
în forță morală, în afectivitatea și 
seriozitatea cu care vor fi atacate 
aceste zile grele se găsește scara 
6pre bucuriile primăverii.

Ca în fiecare an, echipele noas
tre au luat în pregătiri cîte unul 
sau doi jucători din formația de 
(inert. Integrarea lor reprezintă; 
probabil, unul din cele mai delica
te aspecte ale muncii unui antre
nor. Cu siguranță că tinerii aceștia 
vor imita foarte mult „programul 
de viață" al celor mari, mulți ju
cători cu nume, și tocmai de aceea 
„regimul de lucru" al titularilor 
trebuie să fie cît mai convingător, 
cît mai încărcat cu responsabilita
tea individuală, trebuie să repre
zinte un ideal. Dar acești tineri au 
și elementele lor specifice care nu 
trebuie nici supradimensionate și 
nici subapreciate.

Cu onestitatea sa profesională, 
Nicolae Proca își reproșa în cadrul 
ultimei consfătuiri de lucru a an
trenorilor că nu a lucrat în vară 
diferențiat cu tinerii noi veniți în 
echipa brașoveană, ceea ce s-a re
simțit în campionat. Sinceritatea 
lui Nicolae Proca poate fi cel mai 
bun exemplu pentru mulți antre
nori și mulți jucători tineri în ac
tuala perioadă a pregătirilor de 
iarnă.

în aceste zile de iarnă, noii pro
movați în lotul mare lărgit și cei 
de curînd săltați în prima divizie, 
au obligațiile celor vechi. Așa cum 
„bătrânii" au datoria să fie tot 
timpul tineri...

Mircea M. IONESCU

mărturisește antrenorul Ștefan
Dinamo Slatina este una dintre e- 

chipele ce au promovat anul trecut
în Divizia B. Startul a fost slab, dar, 
în continuare, formația din Slatina 
și-a spus cu tărie cuvîntul în dispu
ta pentru locurile fruntașe din seria 
a Il-a, terminînd turul pe locul 7, 
înaintea unor echine cu mai multă 
experiență, cu ani îndelungați de ac_ 
tivitate în eșalonul secund.

împreună cu antrenorul Constan
tin Ștefan, facem o scurtă retrospec
tivă a activității formației Dinamo 
Slatina și a întrecerii în această se
rie.

— Cînd am preluat echipa, la 50 
iulie 1973, am găsit un lot incom
plet. De aceea, am fost nevoit să 
apelez la cițiva jucători din echipa 
de tineret a lui Dinamo București, 
pe care o antrenasem In sezonul 
anterior; Eftimescu, Gungiu. Ma-

Bucurescu și Roșu. Apoi, in 
. ‘ ?.i au venit Pană și

Hălmăgeanu și astfel capacitatea de 
luptă și randamentul formației au 
crescut, concretizindu-se în 
ce îl ocupăm în prezent.

— La Ce nivel s-au situat 
din sezonul de toamnă, In 
Il-a ?

— Evoluțiile unor echipe,

I
Irincel, Bucuresci 

ultima perioadă

I
I
I
I

locul 7

jocurile 
seria a

ÎN COPOU,
PRIMUL ANTRENAMENT

JOI 10 IANUARIE
Ieșenii în turneu în Tanzania?

I

seama de sesiunea de exa-Ținînd 
mene care a avut loc, la Iași va
canța fotbalistică continuă. Dar în 
ziua de 8 ianuarie, elevii antreno
rilor Oană șl Marica se vor întîlni 
pentru controlul medical.

Joi, 10 ianuarie are loc prima 
ședință de pregătire, pe stadionul 
din Dealul Copouiui, după care, de 
la 15 ianuarie studenții își vor con
tinua preparativele la Tg. Neamț, 

In ceea ce privește Iotul, antre
norul Ilie Oană nu ne-a adus ' la 
cunoștință nici un nume nou. Am 
aflat, însă, că vor continua să lip
sească de la pregătiri Sofian, Dani- 
lă și Blejușeă, plecați să-și satis
facă stagiul militar.

în încheierea perioadei 
tiri în programul echipei 
gurează și un turneu în 
prevăzut pentru perioada 
rie — 19 februarie. Se 
însă, confirmarea forurilor de 
sort din țara respectivă.

atenția mea se va îndrepta spre 
pregătirea fizică a jucătorilor, dar 
nu voi neglija nici ceilalți factori. 
Aceasta, deoarece doresc ca echipa 
să facă un salt calitativ și in retur 
să presteze numai jocuri frumoase !

— Un pronostic : cine va promo
va și care formații vor părăsi Di
vizia B ?

— Pentru șefie se întrec trei e- 
cZiipe: Chimia Hm. Vilcea, Șoimii 
Sibiu și Tractorul Brașov. în pri
vința retrogradării, situația este și 
mai complicată, fiindcă diferențele de 
puncte sînt mici între formațiile 
din subsolul clasamentului. Este 
clar însă, că orice punct pierdut pe 
propriul teren va îngreuna mult 
situația echipelor în cauză.

P. VINTILA

cum ar 
fi Chimia Rm. Vilcea, Șoimii Sibiu, 
Tractorul Brașov, au fost bune, iar 
la polul opus, jocurile lui Carpați 
și Metrom Brașov. In ceea ce pri
vește formația ce o antrenez, avind 
in vedere faptul că majoritatea ju
cătorilor sînt tineri și fără experi- 

meciurilor tari, a prestat un 
bun, mijlocașii Stanciu, Zam

fir și Șoarice constituind punctul 
forte.

— Ce doriți să realizați în pri
măvară ?

— In perioada precompetiționali.

I
Iența 

joc

I

I
I
i

„CUPA BRAȘOVIA"
(Urmare din pag. 1)

|șov“. întocmai ca și la slalom, Co
legiul județean de antrenori și or
ganizatori s-a orientat foarte bine 

Iprogramînd distanțe clasice de a- 
îergare pentru categoriile respecti
ve de vîi-stă. Alergarea pe schiuri 

Ipe o zăpadă înghețată, dură, nu 
solicită un efort fizic prea mare, 
dar pretinde concurenților o per- 

* a schiurilor, o teh- 
. . i de schiul alpin. 

{Fondiștli pe care i-am văzut ieri au 
absolvit meritoriu acest examen, 
făcînd în plus și dovada unei rezis- 

Itențe bune pentru începutul sezo
nului, în mod deosebit ne-au im
presionat primii doi clasați^ în pro- 

I

Iprogramînd distanțe clasice de 
lergare pentru categoriile respe

Ifectă stăpînire 
nică apropiată

I
I
I
i

ba juniorilor — Ferencz Forico și 
Cornel Mândruș — care, prin tim-

și, mai ales, prin rit- 
au alergat, credem că 
să cîștige și cursa se- 
această ultimă cate-

pul realizat 
mul în care 
ar fi reușit 
niorilor. La 
gorie, în mod surprinzător, a cîști-

.gat un biatlonist — loan Țeposu
(Dinamo). în clasamentul primelor 
10 locuri mai figurează 
biatloniști, ceea ce, 
constituie o surpriză, 
niază buna pregătire 
lor și reconsiderarea 
care și-au impus-o 
cluburi brașovene Dinamo și Ă.S.A. 
Un alt fapt pozitiv îl constituie 
numărul mare de concurenți și, 
mai ales, valoarea relativ ridicată 
ar acestora.

REZULTATE TEHNICE : juniori, 
10 km : 1. F. Forico (Dinamo) 31,08, 
2. C. Mândruș (A.S.A.) 32,03, 3. I.

și alți 
fără îndoială, 
Faptul subli- 
a biatloniști- 

efortului pe 
principalele

PRIMELE RECORDURI
(Urmare din pag. 1)

de pregă- 
ieșene fi- 
Tanzania, 
29 ianua- 
așteaptă, 

re-

LA SCHI
Pelin (St. roșu) 32,33 ; juniori II, 
5 km : 1. C. Terciu (L.E.S. Predeal) 
16,29, 2. D. Brezeanu (Șc. sp. Rîș- 
nov) 16,45, 3. I. PăUnescu (C.S. Si
naia) 16,47 ; seniori, 15 * km : 1. I. 
Țeposu (Dinamo) 49,05, 2. N. Sfetea 
(Pedagogic Oradea) 49,10, 3. N. Co- 
jocaru (Dinamo) 49,18 ; senioare, 5 
km : 1. Elena Bășa (Dinamo) 18,08,
2. Lucia Brabaș (Tractorul) 18,54,
3. Rodica Clinei (Tractorul) 19,07 ; 
junioare I, 5 km : 1. Iuliana Pața 
(Șc. sp. V. Domei) 18,58, 2. Vilma 
Tudor (Dinamo) 19,08, 3. Ana Bă- 
descu (Dinamo) 19,09.

CUPA C.,S. O. SINAIA
SINAIA, 5 (prin telefon). întrecerile 

de schi alpin din cadrul ,,Cupei C.S.O. 
Sinaia", rezervată seniorilor și senioa
relor a completat fericit peisajul con
cursurilor de pe Valea Prahovei și din 
Poiana Brașov. Cursele, desfășurate pe 
Valea Scîndurarilwr, trebuiau să aibă 
astăzi (n.r. ieri) caracterul unui sla
lom special, iar duminică cel al unui 
slalom uriaș. Dar, din cauza penuriei 
de zăpadă pe spații largi, organizato
rii s-au văzut siliți să renunțe la „uri
așul" de duminică și să acorde trofeul 
cîștigătorilor a două concursuri de sla
lom special (4 manșe).

REZULTATE TEHNICE, slalom spe
cial, seniori (50 de porți): 1. DORIN 
MUNTEANU (C.S.U. Brașov) 76,5 2—3. 
Marin Focșeneanu (C.S.O. Sinaia) și 
Ion Cavași (Dinamo Brașov) 77,5, 4.
Virgil Brenci (A.S.A. Brașov) 78,1, 5. 
Gheorghe Vulpe (C.S.U. Brașov) 79,7, 
6. Gheorghe Bucur (A.S.A.) 80,9; seni
oare (43 porți): 1. GETA BĂNCILA
(Dinamo Brașov) 75,2, 2. Iudith Tdmdriy 
(Caraimanui Bușteni) 76,9. 3. Daniela 
Munteanu (I.P. Oradea) 81,6, 4. Ioana 
Ghia-Belu (Caraimanui Bușteni) 83,0, 
5. Maria Trestian (I.E.F.S.) 86,8, 6. Ne- 
la Simion (L.E.S. Predeal) 93,8.

Duminică vor avea loc următoarele 
două manșe de slalom special. Tot la 
Sinaia va începe „Cupa speranțelor" 
deschisă copiilor.

fete — Carmen Dragoman (Șc. sp. 
Sibiu) 55,5 și 1:59,4 ; 500 m băieți
— A. Varga (Dinamo Brașov) 48,8 ; 
1500 m băieți — M. Terzanovici 
(Constructorul Buc.) 2:45,6 ; cat. 13
— 14 ani — 500 m fete — Iudith 
Balint (Mureșul Tg. Mureș) 58,3 ; 
500 m băieți — I. Opincaru (Șc. sp. 
Sibiu) 50,4 ; cat. 11—12 ani — 100 
m fete — Tereza Costache (Con
structorul Buc.), Marina Constantin 
(Șc. sp. 2 Buc.) fiecare cu 12,8 ; 100 
m băieți — R. Neculicioiu (Dinamo 
Brașov) 12,9 ; cat. 9—10 ani — 100 
m fete — Ibolya Szatmari (Mure
șul Tg. Mureș) 13,0; 100 m băieți
— M. Truță (Agronomia Cluj) 13,4; 
cat. 7—8 ani — 50 m fete — Cătă
lina Bordei (Dinamo Buc.) 9,3 (re
cord stabilit) ; 50 m băieți — D. 
Tăutu (Dinamo Buc.) 7,4. întreceri
le se încheie duminică.

rezultat național la cat. 9—10 ani 
(v.r. 13,5). în sfîrșit, dacă nu a reu
șit în cursă oficială, Radu Necu
licioiu (Dinamo Brașov) a corectat 
recordul la 100 m (cat. 11—12 ani) 
în afară de concurs, înregistrînd 
12,5 (v.r. 12,7).

Iată câștigătorii primelor probe 
din cadrul „Cupei Speranțelor" : 
Cat. 15—16 ani — 500 $1 1000 m

iTrei prieteni — toți școlari — urcă 
în Bucegi. Doi sînt din Cimpina, co
legi la același liceu, Gabriel Gradug 
și Radu Stănărîngă, cel de-al treilea 
vine tocmai de la Reghin, Mircea 
Suclu...

Și-au propus ca în această vacanță 
de iarnă să ue zilnic pe pîrtie, să se 
bucure de binefacerile șederii prelun
gite în aer liber în soare* în ambian
ța odihnitoare a munților.

Gabriel este cel mai mare, în anul 
III de liceu. Un fel de... monitor de 
schi pentru ceilalți. Cuvîntul său de 
ordine este ascultat întotdeauna, co
laborarea decurge perfect.

— Cum de v-ați întilnit în aceeași 
pasiune sportivă ?

Răspunde Radu :
— Cu Gabi am mai urcai și în alți 

ani, în vacanțele de iarnă, în Bucegi. 
Mircea a venit la Cimpina, la niște 
neamuri. Ne-a văzut cu schiuriîe, 
ne-a însoțit de cîteva ori pe pirtiile 
din jurul Cîmpinei. Și după aceea...

— Ce înseamnă o zi pe pirtie ?
Răspunde Mircea :
— Cam 10—12 coborîri, lansări 

pante...
Gabriel ține să completeze :
— Și mai înseamnă ceva : porții 

suplimentare de mincare șl mal ales 
de dulciuri !

Fețele celor trei prieteni trădează 
sănătate și vigoare. Prezența zilnică 
pe pîrtii are efecte directe, convingă
toare.

— Așadar, acum in vacanta de 
iarnă, program de schi zilnic de la...

— ...9 dimineața și pină Ia căderea

scrii, 
stop, 
schi, 
cahței, ce se va intîmpla, vom mai 
avea zăpadă !?! La noi, la Cimpina, 
primele ninsori sînt pe topite... Doar 
Mircea este ceva mai avantajat. La 
el, la Reghin, crustă groasă de ză
padă, rezervă poate pentru întreaga 
lună...

Mircea Suciu confirmă.
— Și după vacanță, dacă zăpada vă 

va juca festa, gata cu schiuriîe ?
Cei trei prieteni rămîn puțin în- 

gîndurați. Intervine Gabriel :
— Gata, poate, cu schiuriîe, dar 

nu și cu sportul. Vom practica bas
chetul, handbalul, voleiul. Zilnic, cîtc 
puțin. Nu vom fi în pagubă... Pot să 
vă asigur că vacanța de iarnă n-a 
însemnat doar un intermezzo sportiv, 
ci că ca continuă o activitate de miș
care intrată in programul nostru, al 
fiecăruia dintre noi. Profesorii de 
educație fizică pot să vă confirme... 
De altfel, pasiunea noastră pentru 
sportul zilnic se datorește și muncii 
profesorilor noștri de educație fizică, 
talentului lor de a ne apropia de 
sălile șl de terenurile de sport.

...Microinterviul luat pe pîrtie ia 
efirșit cu firești scuze pentru timpul 
„furat" schiului. Poate o coborîre în 
minus... Gabriel intuiește parcă acest 
lucru și lâ despărțire ne spune :

— Nu-i nimic. Mîine vom face 
coborîre în plus...

precizează 
adaugă el. 
Cine știe.

Radu. Program non- 
ca să no saturăm de 
după terminarea va-

I

laBASCHET : Sala Floreasca, de 
ora 8.30: Politehnica Cluj — C.S.U. 
Galați, Univ. Timișoara — Farul, 
Univ. Cluj — Politehnica Buc., Dina
mo — Voința Timișoara, I.C.H.F. — 
Rapid, Steaua — I.E.F.S, (meciuri în 
cadrul campionatului republican mas
culin).

ÎNCEPEZIUA BUNA
CU UN PROGRAM DE GIMNASTICĂ
Interlocutoarea noastră este profesoara 

Marla Simlonescu, antrenoare federală 
de gimnastică : subiectul discuției : pro
gramul de exerciții la domiciliu cu care 
trebuie începută ziua de muncă.

Cunoscuta noastră tehniciană pledează 
călduros în favoarea acestui mijloc de 
întreținere șl de întărire a sănătății, 
acoentuînd în mod deosebit asupra ne
cesității practicării lui în anotimpul 
iernii De ce ?

— Pentru că în această perioadă orga
nismul omului este supus unor solicitări 
suplimentare, sistemele iul de acomodare 
la condițiile mediului exterior trebuie să 
funcționeze mai prompt și mai bine. 
Iarna, oxigenarea din timpul nopții este 
mai precară, dormim cu ferestrele în
chise, soba și caloriferul ne „măilîncă“ 
din oxigen, avem nevoie dimineața de 
mai mult aer pentru a... încălzi acest 
motor complex care este organismul.

— Așadar, imediat după deșteptare în 
fața geamului larg deschis...

— Exact. Ziua bună se... începe 
acest fel.

— Ce exerciții recomandați î

in

— Trebuie început cu mișcări de res
pirație, de degajare a trunchiului, miș
cări vioaie, progresive ca amplitudine și 
dificultate. Se pot face rotari, arcuiri de 
brațe, aplecări, îndoiri și balansări de 
picioare. De un excelent efect sînt miș
cările din culcat pentru mușchii abdo
menului și ai spatelui. Se pot folosi, 
pentru varietate, diferite obiecte, un băț, 
o eșarfă, un fular, un scaun. La sfîrșit 
— din nou exerciții de respirație șl 
obișnuita toaletă de dimineață. Să nu 
se facă un duș prea fierbinte.

— Trebuie învățațl și copiii cu un ase
menea program de exerciții ?

— Negreșit ! De Ia vîrsta cea mal fra
gedă. împreună cu mama. O veche ex
periență în domeniu mă învață că 
exemplul personal este mult mai impor
tant și mult mai eficient decît comanda.

— Ce ați dori să transmiteți, în în
cheiere, cititorilor noștri ?

— Un sfat. Ca de mîine să înceapă 
ziua de muncă cu un asemenea 'pro
gram. Ii asigur că nu vor regreta î

pe

o

T. BRADEJEANU
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■HANDBAL : Sala Progresul, de la 
orăsX » jocuri în cadrul campionatu
lui mOiciplului București (feminin, 
senioare).

HOCHEI : Pa^noarul „ts August*, 
ora 14.30: i.P.G.O. — Agronomia Cluj, 
meci In cadrul diviziei naționale.

scrima : 
publlcll. de 
republicane 
pita18).

Sala de la stadionul Re. 
la ora » : campionatele 
de juniori (faza pe Ca

In atenția tinerilor căsătoriți
M w

OFICJILE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga iară, pun la dispo
ziția tinerilor căsătoriți care doresc să-ți petreacă luna de miere într-una 
din stațiunile balneoclimaterice, bilete pentru odihnă cu reducere de 
tarif între 10—4O’/o, în funcție de J—J * '

Această reducere se practică

Posesorii biletelor beneficiază 
transport pe C.F.R. ți I.T.A.

Biletele se pot obține la jediile oficiilor județene de turism ți filiale
le lor din țară.

durata perioadei 

pînâ la data de 

de reducere cu

de sejur.

iunie a.c.

5O°/o la tarifele de

PUBLITUR15M



DUPĂ C. M. DIN IUGOSLAVIA

TENDINȚELE DE DEZVOLTARE
IN HANDBALUL FEMININ ii»

La C. M, de volei din MexicNASTASE - TENISMANUL Nr. 1 ECHIPELE ROMÂNIEI

Jahotinski s-a ținut de cuvînt!

Echipa Poloniei (locul 5) a fost o 
surpriză plăcută pentru toți tehnicie
nii. Cu 6 Jucătoare 
(în Jur de 1,72 m), 
formația poloneză a 
tuturor adversarelor, 
slaviei o victorie de 
Aproximativ egale ca valoare, suc
cesele lor reprezintă victoria ideii de 
„echipă" și jucătoarele trebuie feli
citate pentru combativitatea lor ex
cepțională și pentru efortul fizic ma
xim pe care îl depun de-a lungul în
tregului meci.

Contraatacă frecvent cu 2—3 jucă
toare (Maros, Potika, Krzykovske) șl 
punctează astfel de cel puțin 3—4 ori 
la fiecare joc, efectuează pătrunderi 
individuale abile prin Potinke și 
Czarnasiak. Pe extrema stingă, Maros 
depășește și aruncă cu mare efica
citate chiar din unghiuri imposibile. 
Este singura echipă care nu are a- 
runcătoare de la distanță ți, totuși, 
s-a clasat In primul pluton.

In afara celor arătate mal sus, 
cheia succesului echipei Poloniei este 
apărarea, o zonă 6 in linie (mai rar 
5 + 1), în care toate jucătoarele se 
mișcă infernal de rapid, acoperind 
— fiecare — spații foarte mari.

Toate acestea sînt roadele unei 
munci modeste, dar intense, desfă
șurată timp de 4 ani, cu același lot 
ți același antrenor, care a dovedit 
că se poate face o echipă și fără 
mari vedete.

Echipa Cehoslovaciei (locul 6) a 
rămas același adversar incomod pen
tru oricine, fără a avea o valoare 
excepțională. A fost sigura echipă 
care a apelat la scheme fixe și com
binații pe spații mici, în care au 
excelat Cervenkova și Bucharova, în 
special eu „blocaj" și „urmărirea pă
trunderii". Pe inter stingă Foltinova 
este o jucătoare gen Toth-Harsany, 
ceva mai rapidă, lipsită, însă, de ex
periență, în orice caz un „tunar" de 
temut, care aruncă la fel de bine și 
eficace din săritură și din sprijin. 
Se mai remarcă Macharova (singura 
jucătoare din vechea generație), o 
stîngace care, preferă pătrunderile pe 
centru venind de pe extremă. In apă
rare, Cehoslovacia a fost singura e- 
chipă care a încercat un „4 + 2", dar 
numai în jocurile socotite mai u- 
șoare. In rest — o zonă 5 -ț- 1 foarte 
„rea".

Echipa Danemarcei (locul 7) a do
vedit aceleași calități de excepție, 
dar și aceleași lipsuri care o deter
mină să facă partide contradictorii 
de la o zi la alta. Prin ultimele re
zultate ale sezonului poate fi înca
drată* în elita handbalului mondial. 
Aceasta numai dacă am reține sco
rul egal cu echipa U.R.S.S. și sfo
rul strîns cu selecționata Iugoslaviei, 
partidă în care a condus pînă în 
final și în care, pe un teren neutru, 
putea reuși măcar un egal.

Jucătoarea Anemarie Nielsen ră- 
mîne creierul lucid al echipei, iar 
Langherbon sufletul ei. Jocul în atac 
Se bazează pe o circulație extrem de 
activă la semicerc, unde 3—4 jucă
toare se agită permanent, favorizind 
aruncarea de la distanță a lui Nielsen 
sau Thyghesen. Foarte 
pătrunderile frutunoase ale 
herbon.

în apărare, pe care au 
o vreme, și-au îmbunătățit 
aplicind o zonă 6 în linie, 
sată, cu ieșirea succesivă 
jucătoarelor c__ , _
acum deosebit de combative.

Echipa Norvegiei (locul 8) a 
tat și a sperat prea mult de 
lebra Fladset-. Aceasta este, 
devăr, o jucătoare bună, dar mult 
prea fragilă și nu s-a aflat în cea 
mai bună formă. Nici Andersen, unul 
din cei mai buni pivoți din lumea 

/ handbalului feminin, n-a reușit prea 
mult, fiind permanent marcată, une
ori chiar de două jucătoare. De alt
fel, cu o linie de 9 m, fără trăgătoare 
de la distanță și cu Fladset sever mar
cată, întreg eșafodajul în atac s-a 
prăbușit după primele două jocuri. 
Dacă norvegiencele au evitat un eșec 
aspru, aceasta s-a datorat apărării și 
portarilor excelenți aproape în toate 
partidele.

Clasată doar pe locul 9, echipa 
R.D. Germane, fosta campioană mon
dială, înregistrează un adevărat de
zastru. Nu am văzut „în direct" echi-

nu prea Înalte 
dar foarte iuți, 
făcut zile grele 
smulgînd Iugo- 
mare prestigiu.

periculoase
lui Lang-

neglijat-o 
mult jocul 
dar avan- 

_ __ a tuturor
care, surprinzător, sînt

aștep
ta ce- 
într-a-

pa juclncl la C.M., dar 
greu este să aperi un ___ _____
și cît de greu este să reziști atacu
lui tuturor echipelor mari sau mici, 
care nu doresc decît să învingă cam
pioana mondială cu orice preț. Desi
gur, tn primul rînd, este vorba de o 
mare uzură fizică și nervoasă, acu
mulată de jucătoarele de bază Kretz- 
schmar, Richter, Janker, Braun, Hel- 
big, aceleași de aproape 10 ani de 
zile.

Apoi, jucătoarele din formația R.D. 
Germane sînt acum foarte bine cu
noscute în lumea handbalului și jo
cul lor, nici în atac nici în apărare, 
nu mai oferă surprize. Portarul Zober 
— punctul forte al echipei — după o 
serie de accidentări a intrat tn joc 
fără un prealabil „rodaj". în fine 
șocul înfringerii din primul joc (4—7 
cu U.R.S.S., pe care o învinsese co
mod de două ori în acest an) a fost 
greu suportat de jucătoare și chiar 
de antrenori.

Analizînd jocul echipelor, fie numai 
și sumar, observăm pregnant o spe
cializare evidentă pe posturi, în ciu
da unor curente care preconizau 
pentru viitor tipul jucătoarei univer
sale. Desigur, handbalistele de mare 
valoare pot juca pe orice post din 
compartimentul respectiv sau chiar 
din altă linie, dar randamentul lor 
scade, în timp ce pe postul pentru 
care sînt specializate evoluează exce
lent. în primul rînd, m-a impresio
nat valoarea și eficiența extremelor.

Extreme de valoare, specializate pe 
post, ca Palaversa (Iugoslavia), Nvari 
(Ungaria), Bobrusi (U.R.S.S). Petro- 
vici (România), Richter (R.D.G.). Ma
ros . țPplonia) execută pătrunderi și 
depășiri spectaculoase, știu să arunce 
din săritură direct sau cu plonjon, 
cu sprijin pe piciorul stîng sau pe 
dreptul.

Pivoții, din rindul cărora remarc 
pe Ileș (Iugoslavia), Șos (România), 
Zaharova (U.R.S.S.). Andersen (Nor
vegia), cunosc toată gama demarcă
rilor- arunrind cu eficacitate din po
zițiile cele mai incomode. Nu pot să 
nu remarc la acest capitol și pe 
Furcoi (România), care, deși a jucat 
temporar pivot (în cazurile de supe
rioritate numerică în special), a fost 
singura jucătoare care a executat a- 
runcarea cu plonjon sărit de pe pi
ciorul drept cu cădere pe spate si 
evitare, procedeu cu care a si înscris 
două goluri de kinogramă. Pe postu
rile de interi sînt mai multe jucă
toare de valoare, pe stînga — fără 
excepție — „tunari" cu gabarit si sut 
de la mare distanță Makareț (U.R.S.S.). 
Antici (Iugoslavia), Toht-Harsanvi 
(Ungaria), Foltinova (Cehoslovacia), 
Kretzschmar (R.D.G.). De altfel și noi 
respectăm, cu Mikloș, regula. Din pă
cate, Magda Mikloș n-a fost în acest 
C.M. în cea mai bună formă.

Principiul este respectat și pentru 
inter dreapta dacă respectivele jucă
toare sînt stîngace : Arghir (Româ
nia), Csik (Ungaria), Gehlhof (R.D.G.). 
In cazul „dreptacelor", pe acest post 
sînt jucătoare ceva mai mici de sta
tură, care aruncă (din SDrijin) extrem 
de puternic, în general la nivelul 
capului sau mai jos pe la nivelul șol
dului : Litoșenko (U.R.S.S.), Sunrino- 
vlci (Iugoslavia), Cervenkova (Ceho
slovacia) sînt doar cîteva exemple.

Conducătorii de joc — plasați, bi
neînțeles, in^eentru — nu se mulțu
mesc numai cu sarcinile de coordo
nare a atacului, ci sînt, în același 
timp, și foarte eficace : Turcina 
(U.R.S.S.), Parezanovici (Iugoslavia), 
Cojocaru (România), Anemarie Niel
sen (Danemarca), s-au detașat pe a- 
cest post. în general, aceleași jucă
toare au avut și sarcina de conducere 
a apărării, ceea ce face să crească 
importanta și rolul acestui post.

Portarii de valoare sînt în general 
destul de înalți și masivi, cu viteză 
și reflexe excepționale, dinamici 
deosebit de activi.

După părerea noastră, se detașează 
Serștiuk (U.R.S.S.) — ca ' __ : '__
portar al C.M. (deși voturile gazeta
rilor au preferat-o pe Istvanovici 
(Iugoslavia). Am mai putea evidenția 
pe Elisabeta Ionescu (România), 
Faușke (Norvegia) și Bujdoso (Unga
ria) incă nerestabilită după o recentă 
operație.

prof. CONSTANTIN POPESCU
antrenor emerit

știu cît de 
titlu cucerit

și

cel mai bun

DECLARAT DE „MLADA FRONT A “
FRAGA, 5 (Agerpres). — în- 

tr-unul din numerele ziarului ceho
slovac „Mlada Fronta", dr. Rossler, 
fostul căpitan al echipei de tenis a 
Cehoslovaciei, publică clasamente
le celor mai buni jucători din lume 
și din Europa pe anul 1973. Clasa
mentul mondial are următoarea 
configurație: 1. I. Năstase (Româ
nia) ; 2. Newcombe (Australia) ; 3. 
Kodes (Cehoslovacia) ; 4. Smith
(S.U.A.) ; 5. Laver (Australia) ; 6. 
Okker (Olanda) ; 7. Rosewall (Aus-

tralia) ; 8. Ashe (S.U.A.) ; 9. Pilici 
(Iugoslavia) ; 10. Connors (S.U.A.) ; 
11. Metreveli (U.R.S.S.) ; 12. Taylor 
(Anglia) etc.

Clasamentul european : 1. 
se (România) ; 2. Kodes
slovacia) ; 3. Okker (Olanda) ; 4. 
Pilici (Iugoslavia) ; 5. Metreveli
(U.R.S.S.) ; 6. Taylor (Anglia) ; 7. 
Orantes (Spania) ; 8. Hrebec (Ceho
slovacia) ; 9. Borg (Suedia) ; 10. Pa- 
natta (Italia) ; 11. Meiler (R.F. Ger
mania) ; 12. Bertolucci (Italia) etc.

VOR JUCA LA PUEBLA

Năsta- 
(Ceho- 

4.

Ieri, la Paris, tn cadrul ședinței Bi
roului F.I.V.B., au fost repartizate, in 
cele 6 grupe ale viitoarei ediții a C.M. 
de volei (Mexic, 13—19 octombrie a.c.) 
echipele clasate pe primele 12 locuri 
In ediția precedentă a competiției mon
diale. Reprezentativa masculină a Ro
mâniei va juca în grupa de la Puebla, 
alături de formația Cehoslovaciei. Echi
pa noastră feminină va evolua tot Ia 
Puebla, in aceeași grupă cu Ungaria. 
Seriile urmează să fie completate cu alte 
cite două echipe, prin tragere la sorți.

In cursul turneu
lui său prin S.U.A., 
echipa de hochei pe 
gheață a Cehoslova
ciei a jucat în ora
șul Saginaw (Mi
chigan) împotriva 
echipei locale Gears. 
Iatâ-1, în imagine, 
pe atacantul Fran
tisek Vyborny (de 
Ia Dukla Jlhlava) 
mareînd în poarta 
apărată de Sam 
Clegg.

Telefoto :
A. P.-AGERPRES

AUREL URZICA PE LOCUL 8

PENTRU JUNIORI
HAGA. 5 (Agerpres) — La Grâningen 

(Olanda) a luat sflrșit Campionatul eu
ropean de șah rezervat Juniorilor. Titlul 
de campion a revenit jucătorului sovietic 
Makaricev, care a totalizat 7 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat Pinter 
(Ungaria) — 7 puncte, Kullgowski (Po
lonia) — 5Va puncte etc. Jucătorul român 
Aurel Urzică a ocupat locul 8. cu 31/, 
puncte. în ultima rundă, cea de-a 9-a, 
Urzică a remizat cu Koopman (Olanda),

Cu șase luni în urmă, spec
tatorii din sala Giuleștl au ră
mas desigur surprinși cînd' au 
văzut că printre componenții e- 
chipei de haltere a clubului 
Ț.S.K.A. Moscova se află și Leo
nid Jabotinski, fostul recordman 
mondial la toate categoriile. în
tr-adevăr, celebrul Leonid și-a 
făcut atunci reintrarea, după o 
absență de aproape 5 ani 1 Ce 
se întîmplase între timp, cum 
se explica această reintrare ne
așteptată — iată întrebările pe 
care le-am pus atunci renumitu
lui sportiv sovietic. Jabotinski 
ne-a mărturisit că îndelungata 
sa absență se datorește unor co
lici renale care au impus inter
venții chirurgicale. „Nici eu nu 
credeam că la 35 de ani 
mai putea concura. Și iată 
după antrenamente asidue, 
mat de o mare voință, sînt 
la punct cu pregătirea 
Voi încerca să ajung din nou în 
posesia recordului mondial la 
stilul smuls". I-am dorit succes, 
deși, foarte sincer, ne gîndeam 
că o asemenea reușită este des
tul de puțin realizabilă. Și to
tuși, voința nestrămutată a aces
tui sportiv a învins ! Leonid Ja
botinski 
încă la 
prietene 
fășurată 
revăzut 
nai de alarmă în privința puter
nicii sale reintrări. A „smuls"

voi 
că, 

ani- 
pus 

fizică.

180,5 kg — nou record al 
U.R.S.S., cu jumătate de kilo
gram peste cea mai bună per
formanță deținută de compatrio
tul său Vasili Alekseev. Au mai 
trecut cîteva luni — și iată că, 
în decembrie, Leonid Jabotinski 
ridică 183,5 kg — record mon
dial, cu 500 de grame mai mult 
decît reușise vest-germanul Ru
dolf Mang doar cu cîteva zile 
înainte ! Prin urmare, valorosul 
sportiz sovietic a ridicat cu 7,5 
kg peste recordul pe care-1 ob
ținuse în urmă cu 5 ani 1

Leonid Jabotinski a avut o 
carieră sportivă demnă de toată 
lauda. El a fost primul care l-a 
învins pe Iuri Vlasov (la J.O. 
de la .Tokio), cînd a cucerit me
dalia olimpică de aur. „Uriașul 
din Zaporoje" cum era pe bună 
dreptate numit a corectat 17 re
corduri mondiale, iar recent, pe 
cel de al 18-lea — notați, la cei 
peste 35 de ani pe care-i are 
acum !

Ce minunat exemplu de voin
ță și de perseverență oferă Leo
nid Jabotinski! El a dovedit 
încă o dată că cel ce muncește 
rațional, cu mare ardoare și pa
siune este răsplătit, chiar dacă 
vîrsta este aceea la care mul ți 
abandonează activitatea compe- 
tiționaiă. Și sîntem convinși că 
actualul recordman mondial nu 
și-a spus încă ultimul Cuvînt.

s-a ținut de cuvînt. 
Spartachiada armatelor 
din Cehoslovacia, des- 
în luna august, l-am 

dînd un puternic sem-

SCUMP PLĂTITĂ...O AUTORITATE

PE GHEATA Șl PE ZAPADA
• CONCURSUL de sărituri cu 

schiurile „Turneul celor patru 
trambuline" a continuat cu manșa 
a treia, desfășurată la Innsbruck. 
Victoria a revenit lui Hans-Georg 
Aschenbach (R. D. Germană), cu 
251,3 p (sărituri de 94 m și 96 m). 
Pe locurile următoare s-au situat 
Hans Schmid (Elveția) — 244,6 p și 
Walter Steiner (Elveția) — 242,9 p. 
Cea mai lungă săritură a concursu
lui — 97 m — a fost realizată de 
Hans Schmid. înaintea disputării 
ultimei manșe, în clasamentul ge
neral al competiției continuă să 
conducă Hans-Georg Aschenbach, 
cu 735,8 p.
• CAMPIONATUL UNIONAL masculin 

de patinaj viteză (la multiatlon). desfă
șurat pe patinoarul Medeo din Alma Ata, 
s-a Încheiat cu victoria lui Aleksandr 
Vladimirov, student la Universitatea din 
Krasnoiarsk. Aleksandr Vladimirov a to
talizat în cele patru probe 173.786 puncte, 
obținînd următoarele rezultate : 500 m: 
41,26; 5 000 m; 7:26,86; 1 500 m ; 2:04,77 
și 10 000 m: 15:25.00.

• NOUA PISTA de patinaj'vite
ză de la Innsbruck, pe care se vor 
desfășura întrecerile Jocurilor O- 
limpice din anul 1976, a fost dată 
în folosință. Cu prilejul concursu
lui inaugural, cunoscuta campioană 
canadiană Sylvia Burka a realizat 
cea mai bună performanță 
lă a anului în proba 
cu timpul de 5:12,14. 
la Innsbruck vor avea 
de 16 și 17 februarie, 
mondiale rezervate sprinterilor.

• IN CUPA AHEARNE la hochei pe

gheață, care are Ioc la Stockholm, au 
fost programate alte două întîlniri. E- 
chipa London Lions a învins cu 2—1 
(1—0, 1—1, 0—1) pe Dinamo Moscova, 
iar formația suedeză Leksand a întrecut 
cu 7—2 pe Soed.ertae.lje (Suedia).

6 LA WOODSTOCK (Canada) s-iu în
tîlnit într-un meci internațional de ho
chei pe gheață echipa de tineret a ora
șului și o selecționată a Finlandei, care 
se află în turneu în Canada. Ho-cheiștii 
olandezi au obținut victoria cu scorul 
de 5—1 (1—0, 2—0, 2—1).

Pe podiumul 
la Innsbruck, 
prilejul penultimu
lui concurs al „tro
feului celor 4 tram
buline", au urcat; 
cîștigătorul Hans 
Georg Aschenbach 
(R.D.G.)—în dreap
ta și Walter Steiner 
(Elveția) — locul 3. 
Telefoto :

A.P.-AGERPRES

Ion OCHSENFELD

REMARCABILE '
PERFORMANȚE

ATLETICE IN 1973
Anul trecut au fost înregistrate 

performanțe remarcabile în con
cursurile de atletism. După o ul
timă statistică, în anul lf ! au 
fost doborîte 30 de recordu ^mon
diale (18 la masculin și 12 la fe
minin). în probele de 3 000 m 
obstacole, 110 m g, 100 m și 200 m 
plat feminin, recordurile mondiale 
au fost corectate de mai multe 
ori. Marii performeri în probele 
masculine sînt Stones (S.U.A.), 
care a sărit la înălțime 2,30 m, 
Feuerbach (S.U.A.) — 21,82 m la 
aruncarea greutății și sulițașul 
vest-german Wolfermann (94,08 m). 
Atletele Zlateva (Bulgaria) cu 
1:57,5 la 800 m plat și Stecher 
(R.D. Germană) — 10,8 pe 100 m 
și 22,1 pe 200 m plat sînt autoa
rele unor strălucite rezultate.

RETRAGEREA LUI GARRINCHA

mondia- 
3 000 m, 
pista de 
în zilele

de
Pe 
loc, 
campionatele

DERBYUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE BASCHET

...este fără îndoială aceea a arbitrilor 
de fotbal. Pe bună dreptate, ziarul ita
lian „STAMPA" scrie că de foarte 
multe ori, arbitrul de la centru ajunge 
în... centrul conflictelor, mai ales că 
în fotbalul occidental ele s-au înmulțit 
peste limita la care spectatorii pot ră- 
mîne indiferenți.

Pentru a obține un corp de arbitri 
infailibili, federația olandeză a supus pe 

CEI MAI FERIClfl SUPORTERI
Concursurile de pronosticuri sportive, 

introduse recent și în Argentina, au 
multă audiență, mai ales în rîndurile 
suporterilor echipelor de fotbal. Numărul 
jucătorilor crește de la o săptămînă la 
alta, ca atare și cîștigurile, căci mai toți 
participanțil nutresc speranța că, odată 
și odată, tot vor da lovitura, cîștigînd 
premiul cel mare. Cei mal fericiți supor
teri de fotbal din Argentina, cum îi nu
mește un ziar din Buenos Aires pe doi 
dintre cei mai norocoși jucători la 
,.TOTO“, sînt Edgar RenS Satarin si Al
fredo Jose Martinez, care au cîștigat 
sume uriașe, de trei ori consecutiv. Sa
tarin (un funcționar de bancă, în vîrstă 
de 42 de ani, înfocat suporter al echipei 
Independiente) și Martinez (un fost fot
balist profesionist) au declarat că vor 
continua să joace sume mari, pînă cînd 
vor obține din nou premii consistente...

cavalerii săi la o serie de teste 
racter psihotehnic. portretul unui arbi
tru ieșit cu nota 10 din aceste încercări 
conține elemente de stoicism, hotărîre 
inflexibilă, .................................
excelentă 
detaliată 
instantanee a situației și decizie prom
ptă fără a fi totuși pripită etc. Cele 36 
de condiții sînt, într-adevăr, multe și 
grele. Șl dacă s-ar găsi vreun arbitru 
care să le îndeplinească excelent pe 
toate, atunci de bună seamă că ar pu
tea pretinde o soartă mai bună decît 
a fi săptămînal în centrul aprecierilor 
ostile

desăvîrșite calități morale, 
pregătire fizică, cunoaștere 

a regulamentelor, apreciere

ale spectatorilor și ale presei.

PELE, BOMBELE
cîteva zile In urmă, agențiile de. 
au anunțat că un necunoscut a

La finele lunii decembrie, pe gazonul 
Maracanei“, din Rio de Janeiro, spec

tatorii brazilieni s-au despărțit de unul 
dintre cei mai renumiți jucători care 
au evoluat vreodată In fotbal, atacantul 
Marcel Francisco dos Santos, poreclit, 
pentru statura pirpirie și bonomia sa 
— Garrincha. Porecla care i-a adus re- 
numele mondial este numele unei păsări 
tropicale.

Erou al campionatelor mondiale din 
1958 (Suedia) și 1962 (Chile), Garrincha 
a debutat în fotbal, cu 20 de ani în 
urmă, la clubul Botafogo. După 1962, 
faimosul atacant a suferit un serios 
traumatism în cursul unui meci de 
campionat șl a trebuit să stea multă 
vreme pe tușă. Fără să țină seama de 
starea jucătorului, clubul l-a inclus în 
formația care a întreprins un turneu 
de șase jocuri în Europa. El a putut 
juca numai datorită unor injecții spe
ciale, dar starea sa s-a înrăutățit trep
tat și astfel a fost nevoit să părăsească 
marele fotbal.

Pentru a-și cîștiga existența, mai ales 
pentru a întreține o familie numeroasă, 
Garrincha a trebuit să-și ascundă starea 
sănătății și a continuat să joace, mai 
întîi la Corinthians apoi la Fiamengo. 

prac- 
sâ-și 

din 
cate- 
și a 
unde

valoarea sa, ca jucător, a scăzut 
tic la zero, fiind nevoit zadarnic 
caute un angajament la vreunul 
cluburile italiene sau franceze de 
gorla a doua. Nu a găsit nimic 
fost silit să se înapoieze în patrie, 
gloria numelui său l-a ajutat să poată 
trăi din reclame pentru cafea...

Șl RECLAMAI

numeroase ra-

CLUJ — VOIN- 
(27—31).

(Urmare din pag. 1)

TRECERIIOBLIGATIVITATEA
CONTROLPROBELOR DE

Colegiului

nați pentru 5 faulturi. Au înscris 
Braboveanu 30, A. Molnar 20, Szep, 
Berceanu și V. Gheorghe cîte 8, 
Zisu 7 pentru I.E.F.S., respectiv FI. 
Niculescu 17, Tildossi 12, Mălușel 
16, Chiciu și Cîmpeanu cîte 10, 
Bulat și Anastasiu cîte 6. Arbitrii 
G. Dutka și E. Sarossyi au avut o 

dificilă, de caremisiune foarte 
s-au achitat bine.

POLITEHNICA 
TA TIMIȘOARA 56—53 
întilnirea celor două echipe anga
jate în lupta pentru evitarea locu
rilor 11 și 12 a plăcut doar datori
tă spectaculoaselor răsturnări de 
scor. în rest, a fost o partidă de 
slab nivel tehnic, cu

In urma consultării 
central lărgit al antrenorilor și 
pe baza propunerilor făcute. Bi
roul Colegiului central al antre
norilor a hotărit ca Jucătorii e- 
chipelor participante la divizia A 
să participe la probele de control, 
ce se vor desfășura In ziua dina
intea începerii turului 4 al campi- 
onat"lui, in prezența oficialilor F.H. 
Baschet, Sportivii care nu vor 
realiza baremul minim de 32 de 
puncte din 50 posibile (Ia 5 probe 
cu norme deja cunoscute) nu vor 
mai lua parte la meciuri, iar e- 
chipele care nu vor avea cel pu
țin 8 Jucători cu baremul Înde
plinit vor fi eliminate din cam
pionat.

Aruncă la coș A. Molnar, unul dintre cei mai buni jucători ai l.E.F.S.-ului 
în meciul cu I.C.H.F.

Foto : Paul ROMOȘAN
de scor, dovedită decisi-
44—50, elevii antrenoru-

AL TREILEA DANEZ LA BAYERN 
MUNCHEN

Fotbalul danez nu are, după cum se 
știe, o prea mare cotă la „bursa" socce- 
rului european. Dar, nu puțini sînt ju
cătorii care evoluează în echipe străine, 
și cu destul succes. Iată, de exemplu, că 
celebra echipă Bayem Mtinchen, multi
pla campioană a R.F. Germania, a an
gajat de curînd pe al treilea jucător da
nez în lotul său. Este vorba de Torben 
Hansen, de 22 de ani, extremă dreaptă, 
care a jucat pînă nu de mult Ia echipa 
Holbeek B.K. La clubul bavarez el se 
alătură compatrioților săi Jonny Hansen 
și Viggo Hansen, ambii apărători, ca și 
internaționalului suedez Conny Torstens- 
son, care a debutat de curînd în 
echipă a lui Bayem.

Cu 
presă 
tras cîteva salve de pistol în fereastra 
locuinței lui Pele. Celebrul jucător a 
declarat ziariștilor că focurile nu au 
avut nici un efect și că după părerea 
sa. este vorba de cîteva gloanțe rătă
cite în geamul locuinței sale. Poliția 
din Santos este mai puțin optimistă și 
a comunicat că, de fapt, se comite un 
al doilea atentat asupra locuinței lui 
Pele, deoarece în urmă cu două săptă- 
mînl a fost găsită în curtea clădirii 
sale o bombă. Din fericire ambele aten
tate au rămas fără urmări dar cerce- 
tînd situația ziarele au făcut descoperiri 
senzaționale.

De un an de zile, Pele primește zil
nic numeroase amenințări, cereri de 
bani, este șantajat de persoane necu
noscute, care îl amenință cu răpirea sa

și a membrilor familiei. El trăiește în- 
tr-o adevărată fortăreață, casa fiind 
înconjurată cu un zid înalt, deasupra 
căruia noaptea există o rețea de înaltă 
tensiune Sisteme 
instalate peste tot, 
un sistem intern 
aprecierea ziarului 
nici o bancă din 
de bine păzită ca

Desigur că o asemenea pază trebuie 
plătită, dar nu cu bani cîștigați din 
fobtai pe care acum Pele nu-i mal are 
în aceași măsură ca și în trecut, ci 
dintr-o serie întreagă de venituri parti
culare care nu au nimic comun cu 
sportul. El își închiriază numele dife
ritelor companii comerciale, astfel că 
brazilienii beau „cafea Pele“, se rad 
cu „lama Pele", consumă „bomboane 
Pele", se îmbracă cu „vestoane Pele" 
și așa mai departe...

semnalizare sînt 
supravegheate de 
televiziune. După 

„Journal de Debatis* 
Brazilia nu este atît 
locuința lui Pele !

de 
Și 

de

TELEVIZIUNEA DICTEAZĂ .. SANCȚIUNI I

prima

O nouă modă își face apariția în 
echipamentul mal m.ult sau mal puțin 
conservator al echipelor britanice. După 
ce numărul de pe' tricou a fost trecut 
șl pe chlloți pentru exigențele transmi
siilor de televiziune, iată că numărul 
coboară și mal jos — pe... jambiere. 
Faptul ar putea fi socotit un simplu

UN ANTRENOR FĂCUT K.O.
al re-Ignacio Trelles, fostul antrenor 

prezentativei mexicane și actualul con
ducător tehnic al echipei F.C. America 
din Ciudad de Mexico, a fost sancțio
nat de către federația mexicană. Motivul: 
la un 
vin să 
țumit 
tragă 
cului, 
Yamasaki, originar din Peru. Arbitrul, 
om cu prezență de spirit, și-a pus flu
ierul în buzunar și a ripostat la lovitu
rile antrenorului Trelles. Rezultatul a- 
cestui original meci de box, în mijlocul 
terenului de fotbal și în fața unor tri
bune arhipline; Trelles a fost trimis la 
pămînt cu o puternică directă de dreapta 
după care jocul a fost reluat cu o minge 
de arbitru, iar antrenorul scos cu targa 
de pe gazon. Ultimul episod a avut loc 
în fața comisiei de disciplină a fede
rației, care l-a sancționat pe antrenorul 
cu o doză prea mare de temperament 
și l-a achitat, în schimb, pe arbitru, pe 
motiv de... legitimă apărare 1

meci, în care echipa sa a fost în- 
cu 3—2, la un moment dat, nemul- 
de arbitraj, a intrat pe teren să-1 
la răspundere pe conducătorul jo- 
cunoscutul arbitru internațional

capriciu, dar el a fost cerut în mod 
special de către conducerea cluburilor 
britanice, care în procesul de căutare a 
vinovaților, în cazuri de răniri, poate 
desluși mai ușor și să analizeze faza 
respectivă în benzile magnetice, pe care 
este imprimat filmul partidei. Deși a 
existat învălmășeală, la o fază, un sin
gur picior a produs accidentul, dar 
prin noua manieră de așezare a nume
relor jucătorilor este foarte simplu să 
se descopere vinovatul.

Cît de nesigur este ochiul omenesc 
în comparație cu aparatura electronică, 
rezultă din faptul că analizîndu-se un 
număr de eliminări dictate în campio
nat pentru brutalități, s-a constatat că 
35 la sută din ele erau eronate, faultu
rile și accidentările fiind comise de alți 
jucători decît cei sancționați !

Acesta este școlarul Detlef Lange 
care, aseară, la Frankfurt pe Main, 
a tras din urnă numele echipelor 
care alcătuiesc cele patru grupe ale 
turneului final al C.M. de fotbal.

ULTIMELE ȘTIRI « ULTIMELE REZULTATE
____ 1______ A_____________:_________ :___ _____- -__________________ ._______

•AU FOST STABILITE
GRUPELE TURNEULUI FINAL

țări și greșeli de tehnică. Primele 
10 minute au aparținut clujenilor, 
care au condus cu 16—8, dar în 
continuare baschetbaliștii de la Vo
ința au echilibrat jocul, reușind 
chiar să egaleze : 21—21, în min. 
14. La sfîrșitul primei 
mișorenii, beneficiind 
lui Viciu, izbutesc să 
avantaj : 31—27. La
Voința este aceea care

reprize, ti
de precizia 
termine în 
reluare, tot 

___ ______ _____ are inițiati
va, distanțîndu-se în min. 27 la 10 
puncte, diferență ce părea, după 
aspectul jocului, hotărîtoare. însă, 
eliminarea (pentru cinci greșeli 
personale) a celor doi pivoți, Iva- 
nici și lancea, în ultimele 5 minu
te, precum și revenirea clujenilor 
care au fost superiori, mai cu sea
mă în lupta de sub panouri, au 
făcut să asistăm la o spectaculoasă

răsturnare 
vă : de la 
lui V. Mureșan au ajuns la 56—51. 
Procentajul aruncărilor libere: 
Politehnica 53 la sută (a transfor
mat 14 din 26), Voința 55 la sută 
(11 din 20). Au marcat : Crăciun 2, 
Roman 12, Moraru 2, Moisin 16, S. 
Vidican 11, A. Vidican 6, Voicu 7, 
pentru Politehnica, respectiv lancea 
6, Viciu 19, Lup 8, Pescaru 14, 
Csordas 6. Au arbitrat bine I. Pe- 
truțiu și St. Grecu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
- C.S.U. GALAȚI 97—75 (46—33).

RAPID — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 92—77 (50—37).

UNIVERSITATEA CLUJ
RUL 90—80 (52—35).

Azi, de la ora 8,30 pînă la ora 
17, au loc partidele ultimei etape 
a primului tur, după care va fi cu
noscută componența grupelor 1—6 
și 7—12.

FA-

TELEX 9 TELEX 0 TELEX • TELEX 0 TELEX
La Kuibîșev s-au desfășurat recent Cam
pionatele unionale de sărituri în apă. 
în proba masculină de trambulină de la 
3 m, pe primul loc s-a clasat Nikolai 
Matkovski, urmat de Viaceslav Strahov 
și campionul olimpic de la Munchen, 
Vladimir Vasin. La feminin, titlul a re
venit Irinei Kalinina, urmată de Ta
mara Safonova. în proba de sărituri din 
turn, titlurile au fost cîștigate de Vladi
mir Kapirulin și Elena Emilianova.

sament conduce Timman, cu 6'/, p. urmat 
de Kuzmln — 6 p, Szabo — 5V, p, Ador- 
Jan ' 
4*/»

și Tal — cu cite 5 p. Gllgoricl — 
p și o partidă întreruptă.

Guayaquil se desfășoară in prezent

AL CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

In runda a 8-a a turneului de șah de la 
Hastings, olandezul Timman a remizat 
cu maghiarul Szabo. Kuzmin (U.R.S.S.) 
a cîștigat la Hartston (Anglia). Fostul 
campion al lumii M. Tal (U.R.S.S.) l-a 
învins pe Rellstab (R.F. Germania). Alte 
rezultate : Pytel (Polonia) — stean (An
glia) Vj—Vaî Garda (Cuba) - Gllgoricl 
(Iugoslavia) întreruptă ; Keene (Anglia) 
— Basman (Anglia) Va—Va; Adorjan (Un
garia) — Suttles (Canada) 1—0; Benkâ 
(S.U.A.) — Miles (Anglia) Va—Va. în da

La . .
meciul de tenis dintre echipele Ecuado
rului și Republicii Sud Africane, con- 
tînd pentru „Cupa Davis" (zona Ameri- 
cii de Sud) După prima zi, scorul este 
de 2—0 în favoarea jucătorilor oaspeți. 
Bob Hewitt l-a învins cu 6—4, 6—2. 6—4 
pe Miguel Olvera, iar Ray Moore a cîș
tigat cu 6—2, 6—2, 6—1 jocul cu Enriaue 
Andrave.

Finala Campionatului masculin de tenis 
al Spaniei pe teren acoperit s-a dispu
tat la Barcelona Intre Jose Higueras șl 
Juan Gisbert. La capătul unei partide 
spectaculoase, care a durat trei ore șl 
jumătate. Jose Higueras a obținut o 
surprinzătoare victorie tn cinci seturi: 
6—3. 6—3. 4—6. 4—6, 6—3.

Tradițlonalul concurs International 
cros de la Charleville (Franța) a 
cîștigat la actuala ediție de atletul 
gian Willy polleunis, cronometrat 
distanța de 8 km cu timpul de 23:12. 
Pe locurile următoare s-au clasat fran
cezii 
23:37. 
locul

de 
fost 
bel-

pe

Boxberger — 23:17 și Kolbeck — 
Vest-germanul Lusst s-a situat pe 
cinci. In 24:05.

Contlnuîndu-șl turneul în R.F. Germania, 
echipa masculină de handbal a U.R.S.S. 
a întîlnit din nou la Essen formația 
țării gazdă. Handbaliștii vest-germani au 
obținut victoria cu scorul * “
(12—7). Jocul a fost urmărit 
6 000 de r>ectatorL

de 17—14 
de peste

urmărit la 
de fotbal

Peste 5 000 de spectatori au 
Nairobi meciul internațional 
dintre echipa locală Abaluhya șl for
mația vest-germană Mtinchen 1860. Jocul 
s-a Încheiat la egalitate : 1—1.

Aseară, Ia Frankfurt pe Main, au avut loc tragerile la sorți pentru alcă
tuirea celor patru grupe ale turneului finol al campionatului mondial de fotbal.

GRUPA A GRUPA C
CHILE
R. F. GERMANIA
R. D. GERMANA
AUSTRALIA

GRUPA B
IUGOSLAVIA sau SPANIA 
BRAZILIA
ZAIR
SCOTIA

OLANDA 
URUGUAY 
SUEDIA 
BULGARIA

HAITI 
ITALIA 
POLONIA 
ARGENTINA

GRUPA D

Meciul de baraj Iugoslavia — Spania se va disputa la 
Frankfurt pe Main.

Alte amănunte in ziarul de mîine.'

13 februarie ta
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