
ÎN ULTIMELE ZILE ALE VACANȚEI

CÎT MAI MULTE ÎNTRECERI
ALE „CUPEI TINERETULUI"!

OBLIGAȚII NERESPECTATE
Ne-am obișnuit ca, zilnic, scrisorile 

sosite la redacție să ne semnaleze că 
pe tot cuprinsul țării au loc — con- ' 
tinuu și în mod susținut — acțiuni 
sportive programate în cadrul ediției 
de iarnă a competiției republicane de 
masă „Cupa tineretului1*. Intr-adevăr, 
mai ales în zilele de vacanță școlară, 
schiul, săniușul și patinajul, consti
tuie preocupări centrale în activită
țile elevilor. In acest fel, etapele pe 
asociații sportive școlare, cu întreceri 
pe clasă, interclase și pe ani de studiu 
se desfășoară în condiții relativ bune. 
Mai mult, forurile județene și orășe
nești au procedat în cîteva cazuri la 
inițiative demne de laudă, organizind 
în unele regiuni cu profil muntos ta
berele de odihnă și de învățare a 
schiului de către elevi. In acest sens, 
corespondenții noștri din Arad și din 
Brașov ne comunică faptul că sute 
de tineri din învățămînt își dispută 
titlurile pe asociație în cadrul aces
tor tabere de schi, supravegheați și 
bine organizați de către cadre de spe
cialitate. Comitetelele U.T.C. jude
țene, orășenești și pe școală care au 
avut posibilități au venit in întâmpi
narea necesităților materiale ale com
petiției, distribuind tinerilor sportivi 
schiuri, bocanci, echipament specific.

Dar, concomitent, am putut cons
tata și o îngrijorătoare scădere a pre
ocupărilor față de desfășurarea com
petiției în celelalte sectoare ale miș
cării sportive de masă : sindical, co
operatist și rural. Ceea ce ne duce 
la concluzia că „Cupa tineretului" 
este susținută, în general, doar de 
către elevi, deși există suficiente con
diții pentru organizarea unor ample 
acțiuni care să reunească la startul 
disciplinelor specifice iernii tineri sa- 
lariați din întreprinderi, instituții sau 
cooperative meșteșugărești. Iată-ne, 
așadar, în situația de a consemna 
(așa cum, de altfel, au făcut-.o și 
unii dintre corespondenții noștri! ju
dețeni) că în multe orașe — unele de 

, mari dimensiuni — nu se petrece ni
mic, aproape nimic, sau — în orice 
caz — mult prea puțin ca să satis
facă exigențele unei competiții spor
tive de nivel republican. Vina apar
ține. credem, atît diriguitorilor spor
tului de la nivelul acestor localități, 
cit și — sau, poate, mai ales — con
ducerilor de asociații sportive, comi
tetelor sindicatelor și organizațiilor 
U.T.C. din unitățile productive mai 
înainte amintite. Altfel spus, mobili
zarea unui mare număr de tineri, asi
gurarea condițiilor organizatorice și 
materiale ale întrecerilor, populariza
rea „Cupei tineretului" au mult de 
suferit la nivelul nucleelor de bază 
ale mișcării sportive.

„Atenție, start!“ intr-un a din cursele de săniuțe programate în Cupa 
tineretului.

Aceasta fiind situația, nu putem fi 
de acord, în niciun caz, cu modul în 
care-și privesc unii dintre activiști 
și unele dintre organele cu rol deo
sebit de important în această direcție

obligațiile menite să realizeze practic 
și cit mai eficient „CUPA TINERE
TULUI".

Radu TIMOFTE

LA UNIVERSAL-CLUB...
Casa de cultură a tineretului* Uni- 

versal-Club, din sectorul 3 al Capi
talei... în holul mare de la intrare, la 
cele. două mese de joc s-a desfășurat 
turneul final al „Cupei tineretului". 
Cei 22 de participanți, ciștigătorii 
etapei precedente, și-au disputat în
tâietatea cu ardoare. A cîștigat, la 
mare luptă, Stan Gheorghiță, urmat 
de Dan Dragomir, ambii elevi de la 
Liceul nr. 29 și tânărul muncitor 
Petre Palaghiu.

La mesele de șah continuă întrece
rea celor 18 finaliști.

Iată, deci, că în cadrul acțiunilor 
organizate de Universal-Club au loc 
și concursuri, întreceri, campionate, 
„Cupa tineretului" fiind abordată cu

mult interes. Intervine aici și iniția
tiva tovarășului Nicolae Lagu, direc
torul clubului, iubitor și fost practi
cant al sportului.

— De fapt, ne spunea tovarășul 
Lagu, în urma competițiilor organi
zate la noi, în afara tenisului de 
masă și șahului, mulți tineri, reale 
talente, de pildă în fotbal, în volei, 
în tenis de cîmp, au fost îndrumați 
către diferite asociații sportive și clu
buri cu secții de performanță. De alt
fel, așa cum se va proceda cu cîști- 
gătorii Ia întrecerile din cadrul „Cu
pei tineretului"...

Dumitru DUMITRESCU
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Turneul divizionar masculin de baschet:
..............    j

Un singur meci echilibrat: 
„U“ Cluj-Politehnica București 87-86

Primul tur al campionatului republican de baschet s-a încheiat cu 
meciurile desfășurate ieri în sala Floreasca. In urma rezultatelor înregis
trate timp de 11 etape, echipele au fost împărțite în două grupe valo
rice și își vor continua întrecerea începînd de duminică 13 ianuarie 
prin partidele turului secund, care se vor disputa în etape săptămînale. 
In grupa 1—6 s-au calificat DINAMO, STEAUA, UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA, I.E.F.S., UNIVERSITATEA CLUJ și FARUL, iar în grupa 
7_ 12 vor evolua I.C.H.F. București, Rapid, Politehnica București, C.S.U.
Galați, Politehnica Cluj și Voința Timișoara.

Iată acum rezultatele și unele amănunte asupra întâlnirilor de ieri:
C.S.U. GALATI — POLITEH

NICA CLUJ 80—67 (43—34). Re
editând buna evoluție din celelalte 
două partide ale turneului, baschet- 
baliștii-âe la C.S.U. Galați au reu
șit să obțină o victorie clară, pe 
deplin meritată, care le dă speranțe 
pentru evitarea locurilor 11 Și 12. 
întâlnirea a fost dominată în în
tregime de gălățeni, din rîndul 
cărora am remarcat din nou jo
cul bun prestat de (R. Martinescu 
și Magoș, principalii realizatori ai 
succesului (au marcat împreună 
mai mult de jumătate din punc
tele echipei lor). De cealaltă parte, 
clujenii s-au străduit să cucerească 
cele două puncte, la fel de pre
țioase și pentru ei, dar s-au iritât 
de o apărare foarte bine pusă la 
punct, care greu putea fi depă
șită Procentajele aruncărilor li
bere : C.S.U. Galați 71 la sută (a 
transformat 10 din 14 aruncări), 
Politehnica 55 la sută (11 din 20). 
Au marcat Magoș 23, D. Marti
nescu 4, Baltag 10, R. Martinescu
34, Anton 8, Tudose 1 pentru 
C.S.U. Galați, respectiv Crăciun 2, 
Andreițu 2, Roman 2, Moraru 4, 
Moisin Io’, S. Vidican 15, A. Vidi-

CUM SE ÎNDEPLINESC PREVEDERILE HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R.

DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE 1973 ?

in județul 1 BAZA MATERIALĂ 111 CONTINUĂ CREȘTERE 
bacău , STIMULEAZĂ PROGRESUL ACTIVITĂȚII SPORTIVE

• Sprijin substanțial și eficient 
din partea organelor locale de 
partid și de stat • Preocupări 
sporite pentru amenajarea de 
baze sportive in cadrul școlilor, 
pe lingă întreprinderi și instituții, 

la sate

Aspect de la festivitatea de tn- 
chidere a competiției internaționale 
de handbal „Cupa țărilor latine", 
desfășurată anul trecut pe fru
moasa arenă din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej

can 20, Voicu 7. Au arbitrat bine 
N. Iliescu și A. Caraman.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— FARUL 107—79 (50—43). întâl
nirea se anunța echilibrată. Din 
păcate, anticipările au fost confir
mate doar în primele 15 minute, 
cînd scorul a avut o evoluție 
strînsă, iar baschetbaliștii ambelor 
echipe au realizat cîteva faze spec
taculoase. Din min. 15, la scorul 
de 37—35 în favoarea timișoreni
lor, pe teren nu a mai existat decît 
o singură formație — Universita
tea — care, beneficiind și de slaba 
rezistență (am putea spune chiar 
inexistentă) opusă de constănțeni, 
au înscris coș după coș. Procen
tajele aruncărilor libere : Universi
tatea 50 la sută (9 din 18), Farul 
72 la sută (13 din 18). Au marcat:

D. STANCULESCU 
A. VASILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

acăul este unul dintre județele 
care se bucură de o bună a- 
preciere pentru realizările do- 
bindite in domeniul educației 

fizice Și sportului. Determinantă, de
sigur, in privința lor a fost și rămîne 
puternica și neinlrerupta dezvoltare 
economico-socialâ a acestui județ, 
fără de care activitatea sportivă n-ar 
fi beneficiat de condițiile necesare 
progresului ei atît de sensibil din 
ultimii ani. Dar, in bună măsură, di
mensiunile acestui progres au fost și 
continnă să fie favorizate de înțele
gerea pe care o dovedesc față de fe
nomenul sportiv, de sprijinul substan
țial pe care i-I acordă organele lo
cale de partid și de stat — începînd 
de la cele județene pînă la cele din 
comune — de interesul crescînd pe 
care îl manifestă instituțiile și orga
nizațiile obștești cu atribuții în do
meniul sportului, de pasiunea și stră
daniile depuse de majoritatea celor 
ce slujesc mișcarea sportivă.

Rolul tuturor acestor factori locali 
a devenit cu atît mai important și 
mai activ în ultimul an, după apari
ția Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a

B
educației fizice și sportului, document 
de mare însemnătate, ale cărui pre
vederi au fost chemați să le dea 
viață.

Măsurilor politico-organizatorice luate 
imediat după apariția acestei Hotă- 
riri le-a urmat o susținută activitate 
pentru realizarea unor acțiuni practi
ce in spiritul sarcinilor trasate prin 
importantul document de partid, ac
țiuni a căror desfășurare și eficiență 
au fost atent urmărite, făcind obiectul 
unor temeinice analize din partea or
ganelor de partid și de stat locale, 
la toate nivelele, ca și al unei mai 
recente ședințe a Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste.

După cum s-a desprins și cu pri
lejul acestor dezbateri, realizări re
marcabile s-au obținut îndeosebi în 
privința dezvoltării bazei materiale 
destinate educației fizice și sportului, 
capitol la care — cu ani în urmă — 
județul Bacău era net deficitar.

Eforturile mai mult decît meritorii 
depuse în ultimii ani pentru dimi
nuarea acestei rămîneri în urmă față 
de necesitățile actuale au fost sporite 
în 1973, după apariția Hotărîrii de 
partid, din considerentul logic că ac-

și de per-tivltatea sportivă de masă 
formanță nu poate fi suficient de sti
mulată în creșterea ei, nu poate da 
rezultatele superioare ce i se pretând 
fără o bază materială corespunză
toare.

Intervenția Comitetului județean de 
partid și a Consiliului popular jude
țean s-a dovedit, în acest sens, ex

trem de binevenită, hotăririle elabo
rate — care stabileau sarcini precise 
pentru organele și organizațiile in 
subordine — determinind o vie efer
vescență în întreg județul, o preocu
pare mult sporită pretutindeni pentru 
amenajarea de noi baze sportive, sau 
reamenajarea, repararea și buna în
treținere a celor existente.

CONDIȚII BUNE ÎN MAREA MAJORITATE A ȘCOLILOR
Deosebit de pozitiv este faptul că 

această amplă acțiune — care a ne
cesitat cheltuieli destul de restrînse, 
lucrările efectuîndu-se, în principal 
prin munca patriotică plină de entu
ziasm a numeroșilor iubitori ai spor
tului — a fost orientată spre unități
le de bază : școli, întreprinderi și in
stituții, sate.

Atenția prioritară acordată școlilor 
a făcut ca, la ora actuală, in marea 
lor majoritate ele să dispună de baze 
sportive — simple sau complexe — 
care asigură desfășurarea în bune 
condiții atât a orelor de educație fizi
că, cît și a activității sportive de 
masă.

în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej,

spre exemplu, toate școlile generale 
șî liceele — cu excepția, deocamda
tă motivată, a Liceului nr. 2 —

Constantin FIRANESCU

7» CUPA SPERANȚELOR" LA PATINAJ
A EVIDENȚIAT NUMEROASE TALENTE

TUȘNAD, 6 (prin telefon). — 
Din cauza frigului care persistă 
aici, 'mai ales în cursul dimineții, 
cînd mercurul termometrului co
boară la minus 20 de grade, ju
riul de arbitri a amînat cu cîteva 
ore startul ultimei reuniuni a com
petiției republicane de patinaj vi
teză „Cupa Speranțelor**. Spre ora 
prînzulul, cînd gerul s-a mai mu- 

făcut 
> Va-

. au 
. To

iat . și razele soarelui și-au I 
’apariția în depresiunea de pe 
lea Oltului, micii patinatori 
apărut pe „inelul" de gheață.

tuși, gerul a constituit în conti
nuare un adversar neînduplecat, 
atît pentru concurenți cît mai ales, 
pentru arbitri, care au asigurat 
în aceste condiții dificile desfășura
rea ritmică a probelor din progra
mul de duminică.

Confirmînd bunele 
voriții au... încălzit 
spectatori, «.părinții 
și școlari aflați la

aprecieri, ta
pe temerarii 
concurențelor 

și școlari aFlați la Tusnad în va
canță, obtinînd rezultate mai mult 
decît mulțumitoare pentru acest 
început de sezon. Sibienii Carmen

Dragoman șî Ion Opîncaru, bttcu- 
reșteanul Nicolae Terzeanovici, 
mureșencele Iudith Balint și Ibo- 
lya Szatmari, brașoveanul Radu 
Neculicoiu și clujeanul Marius Nona 
au ținut, și au reușit, să urce din 
nou pe podiumul laureaților. Și 
dacă nici unul dintre ei nu a pu
tut stabili vreun nou record, de

Traian IOANIȚESCU
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Cu toată opoziția lut Ivascenco și Purcăreanu, timișoreanul Mănăilă (unul 
dintre cei mai buni jucători ai turneului) va înscrie un nou coș pentru 

echipa sa. Fază din meciul Universitatea Timișoara — Farul.
Foto : Paul ROMOȘAN

O REUȘITĂ DUMINICĂ DE SCHI
LA POIANA BRAȘOV

POIANA BRAȘOV, 6 (prin tele
fon). Ca primă stațiune sportivă 
de iarnă, Poiana a găzduit, sîm- 
bătă, concursuri din toate disci
plinele schiului : slalom uriaș, fond 
și sărituri. Alpinii juniori au con
curat, ca și în ajun, pe pîrtia de 
sub teleferic, unde, pe o peliculă 
dură de gheață, în două manșe a 
700 metri lungime și cu 200 
metri diferență de nivel. au 
făcut dovada unei ridicate

măiestrii și a unei voca
ții speciale pentru probele. de vi
teză. Pentru prima dată în acest 
an s-a organizat, pentru cei aproa
pe 100 de concurenți o întrecere 
de slalom uriaș, ceea ce, pi-in de
finiție, presupune o viteză supe
rioară, un control mai greu asu
pra schiurilor, cunoștințe tehnico- 
tactice deosebite și, mai ales, o a- 
bilitate specială în realizarea vira
jelor, cu păstrarea sau. eventual, 
chiar sporirea vitezei inițiale. Ca

O mare manifestare pionierească la Brașov

„AMBASADORIIPRIEÎENÎEI^
800 de copii din întreaga țară 

și-au dat întâlnire la Brașov și în 
Poiana Brașov pentru a participa 
la o mare acțiune pionierească 
denumiită sugestiv „AMBASADO

RII PRIETENIEI".
în prima zi a acestei manifes

tări — sîmbătă — pionierii au făcut 
un prețios schimb de experiență, 
pe multiple planuri, după care 
s-au reîntâlnit la Teatrul de Stat 
pentru a asista la un spectacol ar
tistic susținut de ansamblul „Crai 
nou“ al Casei pionierilor din Bra
șov.

Duminică dimineață, ambasado- 
rii tineretului din toate județele 
țării și municipiul București au 
urcat la Poiana Brașov pentru a 
participa la o suită de acțiuni spor
tive. Au avut loc dispute intere
sante la patinaj, săniuțe și schi. 
In continuare, tinerii oaspeți ai

Poienii au asistat la o demonstra
ție de patinaj artistic, la care și-au 
adus contribuția cei mai mici spor
tivi ai clubului Dinamo Brașov și, 
de asemenea, au urmărit săriturile 
spectaculoase cu schiurile de pe 
trambulină ale unor tineri din 
Brașov. Cu vii aplauze a fost pri
mită sosirea ștafetei pe schiuri 
,.Săgeata albă" venită de la Pre
deal, Rîșnov, Zărnești, Bran, Sîn- 
petru și Săcele, care a adus tineri
lor oaspeți mesajul pionierilor din 
județul Erașov.

întreaga acțiune, organizată de 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, a fost dedicată celei 
de « 30-a aniversări a eliberării 
țării de sub jugul fascist și îm
plinirii unui sfert de veac de la 
crearfea Organizației pionierilor.

Carol GRUIA, coresp. județean

și la slalom, asistența destul de 
numeroasă a fost plăcut impresio
nată de virtuozitatea acestor copii 
și mai ales a cîștigătorilor, care 
au făcut adevărate demonstrații 
de îndemînare sportivă. Dintre 
cîștigători, în mod cu totul spe
cial, ne-a atras atenția Nandnr 
Szabo, de la categoria juniorilor 
mari, Aurel Albert, de la a celor 
mici, iar dintre fete, Nuți Degera
ta. Acești trei concurenți au con
dus ambele manșe, și-au asigurat 
încă din start ritmul și siguranța 
necesare pentru a controla întrea
ga desfășurare a cursei. Prin ca
lități. ei se anunță, încă din acest 
debut de sezon, drept principali 
candidați la supremația categorii
lor de vîrstă respective. Pe an
samblu, concursurile din acest 
sfîrșit de săptămînă, prin gradul 
lor ridicat de dificultate, servesc 
cauza schiului alpin și demon
strează (dacă mai era necesar) că 
juniorii și copiii se adaptează per
fect și sînt dispuși la orice fel de 
eforturi pentru ridicarea măiestri
ei sportive. O mențiune specială 
am vrea să facem cu această oca
zie pentru schiorii (băieți și fete) 
Școlii sportive din Miercurea Ciuc. 
Ei s-au prezentat impecabil sub 
raport fizic și tehnic, constituind 
nu numai. parteneri de întrecere 
pentru adversarii tradiționali din 
Prahova și Brașov, ci adversari re
dutabili, greu de învins. Vigoarea; 
ambiția acestora ar putea ti citate 
ca exemplu și pentru categorii de 
vîrstă mai mari sau chiar pentru 
alte discipline sportive de iarnă.

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 2-a)

in divizia de hochei $țeaUA, DINAMO Șl I.P.G.G
ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIURILE DE IERI

La București, Galați și Miercu
rea Ciuc, Divizia națională 
de hochei a programat ieri 
partidele unei noi etape a 

acestei competiții. Desfășurate, in ge
neral, sub semnul echilibrului de for
țe. intilnirile au prilejuit meciuri fru
moase și interesante, in care favori
tele au reușit să se impună. Lidera

campionatului națio-

(Continuare in pag. a 2-a)

Cu excelenta sa tehnică de crosă, Ștefanov (nr. 4, I.P.G.G.) rezolvă favo
rabil acest duel direct.

seriei de elită a campionatului națio
nal, Steaua, a cîștigat Ia Galați, iar 
principala sa urmăritoare în clasa
ment, Dinamo, a reușit — de aseme
nea — o victorie la Miercurea Ciuc. 
Formația bucureșteană I.P.G.G. a adus 
prima înfrîngere ’ *
clujeni, Agronomia, deschizînd 
pentru supremație în 
a întrecerii.

Iată scurte relatări 
de ieri :

echipei studenților 
lupta 

grupa secundă

de la întâlnirile

DUNAREA —
0—5 (0—1, 0-

STEAUA 
■1. 0—3)

Partida a adus 
noarului artificial 
1 000 de spectatori 
un joc de bun nivel tehnic, rapid, 
presărat cu multiple faze , spectacu
loase. Deși au dominat, liderii cam
pionatului au întâmpinat o rezistență, 
puternică din partea formației locala, 
trebuind să depună eforturi serioase 
pentru a învinge. După 40 de 
Steaua conducea doar cu 2—0 
traatacurile gălățenilor puneau

■ care dată în pericol poarta 
de .Netedu. Dar, la rîndul lor, local
nicii au avut in portarul Huțan un 
adevărat „înger păzitor", 
multor intervenții deosebit de inspi
rate. în ultimele 20 de minute oas
peții reușesc să se impună parafînd 
un scor care oglindește diferența de 
valoare de pe teren.

Au marcat : Ioniță (2), Kemenessy, 
Herghelegiu și Mircioiu.

Au condus A. Balint și P. Kedves 
(M. Ciuc).

în tribunele pati- 
din Galați peste 

care au urmărit

minute, 
șl con- 
de fie- 
apărată

autor al

SPORT CLUB M. CIUC — DINAMO
3—11 (2—4, 0—0, 1—7)

Localnicii au rezistat onorabil două 
reprize în fața campionilor, reușind 
dese momente de joc egal și chiar

de dominare in fața unei echipe cu 
mari individualități. Repriza a doua 
alba ca rezultat, a. oferit o luptă de 
cea mai mare frumusețe, presărată 
cu faze care au ridicat in picioare 
*rv?y.n?^e . arhipline ale patinoarului 
artificial din Miercurea Ciuc.

Dar, cu această încleștare s-au ter
minat și resursele fizice ale gazdelor. 
In ultima treime dinamoviștii au 
zburdat pe gheată înscriind un gol 
după altul și arătând că un meci de 
hochei are — potrivit regulamentului 
— trei reprize...

Au marcat : Bandas (3). Pană (2), 
Moiș, Axinte, Costea, V. Huțanu, Flo
rian, Gh. Huțanu, respectiv, Pop, 
Kedves, Csasar.

Au arbitrat : M. Preșneanu și O. 
Barbu (București). Doru Tureanu, ac
cidentat (luxație de umăr), nu va ju
ca în partida revanșă.

în fața unei echipe cu

I.P.G.G. — AGRONOMIA CLUJ
5—3 (0—1, 3—0, 2—2)

Echipele și-au împărțit perioadele 
de dominare dar nu și finalizarea ac
țiunilor de atac. în timp ce clujenii 
au ratat foarte multe ocazii de a în
scrie, bucureștenii au știut să le fruc
tifice, asigurîndu-și un avans de go
luri care le-a permis să joace foarte 
deconectați.

Avînd în Mantea un inspirat rea
lizator, I.P.G.G. reușește să aducă 
Agronomiei prima înfrîngere in cam
pionat și să înscrie două puncte deo
sebit de prețioase.

Au marcat : Mantea (J), Marian și 
Dumitru, respectiv, Texe, Csedo și 
Borbath.

Au condus Gh. Mureșan și C. Ște- 
fănescu (București).

Astăzi au loc partidele revanșă.
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Bucureștenîi și-au desemnat reprezentanții la finalele

de juniori mici [pînă la 14
campionatelor republicane 

ani]

ANTRENORI ROMÂNI DISTINȘI 

CU DIPLOMA „PAUL TISSANDIER1'

In „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" LA HANDBAL - SENIOARE

Calificativul .excelent" primului 
concurs de scrimă al anului 1 Sîm- 
bătă și duminică, în «ala C.P.M.B., 
de sub tribuna centrală a stadio
nului Republicii din Capitală, cei 
mai micj scrimerl, cel care vizează 
un loc în finala campionatelor re
publicane ale juniorilor pînă la 14 
ani, și-au desemnat fruntașii. Mai 
întîi băieții, după aceea fetele.

A fost un concurs reușit, ți pe 
plan organizatoric, și sub aspec
tul pregătirii foarte tinerilor trăgă
tori, fapt care denotă o muncă pa
sionantă din partea unor antrenori 
(Cornel Pelmuș, Elena Bejan, Tă
nase Mureșanu, Gheorghe Alexe, 
Constantin Clocîrlie, Jacques 
Istrate, Zoltan Gered, George Bur- 
lea etc.), o parte dintre ei la în
ceputul activității, alții în schimb 
după ce au dat cu generozitate 
scrimei decenii întregi de pasiune 
ți strădanii, cum este cazul neobo
sitului maestru Angelo Pelegrini. 
Mai mult, ceea ce este demn de 
relevat! apreciatul antrenor a adus 
în familia tehnicienilor șl pe fiul 
său, cu care lucrează cot la cot. Un

/

frumos exemplu de devotament față 
de sport I

Concursul în sine a însemnat — 
în cazul probei de floretă băieți — 
un succes prestigios pentru repre
zentanții clubului Steaua, clasați în 
primele trei locuri .• Bogdan Nico- 
lau cu 5 victorii (5—2 la Păunescu, 
Chitaru și Chiculiță, 5—3 la Pre
sură șl 5—4 la Oancea), Dan Chi
taru cu 3 victorii (14:21) și Ga
briel Presură cu 3 victorii (17:18). 
Au urmat în clasament, pe locul 4, 
George Oancea de la C.P.M.B., cu 
2 victorii, și apoi doi reprezentanți 
ai Progresului, Alexandru Chiculiță 
și Splru Păunescu, cu cîte o vic
torie

Din cei 25 de concureriți, cîte 6 
au reprezentat clubul Progresul și 
C.S. Școlar, 4 au fost de la Steaua, 
cîte 3 de la Viitorul și C.P.M.B., 
2 de la „Cutezătorii” și unul 
la Școala sportivă nr. 1.

Pentru finala pe țară, care se 
desfășura «îmbăta și duminică 
București, s-au mai calificat — ... 
afara celor 6 finaliști — alți 7 mici 
trăgători și anume : Gabriel Bu-

de

va 
la 
În

Laurenția Vlădescu, elevă tn clasa a 7-a a Școlii generale nr. 1, radiază 
după frumosul ei succes de duminică — locul I, neînvinsă — în turneul 
micilor floretiste ale Capitalei... Foto : Paul ROMOȘAN

TRISTEȚE IN SEMENIC...
SEMENIC (prin telefon). Comple

xul turistic Semenic, bine cunoscut 
bănățenilor, continuă să atragă sute 
de amatori de turism și schi. Aici te 
Intîmpină o atmosferă de stațiune 
montană, în toată puterea cuvîntului, 
cu cabane confortabile și cu o ali
mentație corespunzătoare. în această 
privință, tovarășul Vasile F 
responsabilul complexului, 
toate aprecierile.

Pe numeroasele pîrtii ale 
cului am întîlnit în aceste 
vacanță o voioșie tinerească 
toare, In ciuda unor perioade

■ ță și chiar cu viscol ; un fel de mic 
avertisment pentru cei care s-au în
cumetat «ă se lanseze pe pirtil. Am 
văzut la lucru pe elevii Școlii spor
tive din Reșița, care activează in 
secția de schi. Două grupe de inițiere 
și începători, copii intre 10—12 ani. 
Profesoara Doina Schweiger ne măr
turisea că are speranțe de promovare 
pe planul performanței a cel puțin 
20 dintre cel peste 30 de elevi venițl 
în tabără. Printre cei vizați — Nico- 
ieta Isvernieeanu, Traian Suciu, Li- 
viu Baiătescu, Eu gen iu Flci, Mircea 
Mutașcu șă. Primul examen va fl 
pe 8 ianuarie, cînd se organizează 
concursul de închidere al taberei...

Cu același interes, prof. Emilia 
Șova și Cîrstea Nicolin de Ia Școala 
generală nr. 22 din Timișoara inițiază 
pe cele 17 eleve ale lotului de bas
chet in tainele alunecatului pe ză
padă, ca un sport complimentar in 
pregătire.

Pasiune am tntilnit ți la alți pro
fesori de educație fizică prezenți In 
Semenic cu elevii lor.

★
Totul ar fi bihe și frumos, privind 

lucrurile la prima lor înfățișare. Dar, 
gtînd de vorbă cu diferite persoane

Rasovan, 
merită

Semeni- 
zile de 
molipsi- 
cu cea-

cu funcții în cadrul complexului, 
rămas surprinși să aflăm că în 
menic n-a avut loc pină acum 
un concurs de schi !... Am aflat că 
prima zăpadă bună pentru schi a 
căzut încă din octombrie anul trecut. 
O.J.T. Caraș-Severin a organizat 
atunci „Balul primei zăpezi". Oare nu 
sc putea organiza — tot atunci — și 
primul concurs de schi ?...

Mai mult : deschiderea sezonului 
sportiv de iarnă, care trebuia să aibă 
loc pe 6 ianuarie, s-a amînat cu o 
săptămină, deoareee secțiile de per
formanță ale unor școli și cluburi se 
găsesc la Sinaia șl Vatra Bornei !? Cit 
despre „Cupa tineretului", nimeni nu 
știe nimic, aici, la Semenic...

La clubul Complexului există o ac
tivitate non-stop. In aceeași sală se 
joacă tenis de masă (Înscrierile se 
fac cu o anticipație de 1—2 zile), bi
liard, șah, table, reallzindu-se un 
veritabil vacarm. Activitatea plină, 
dar nici un concurs de tenis de masă...

In cadrul complexului nu există un 
reprezentant care să răspundă de or
ganizarea activității sportive. Singură, 
responsabila de club, tovarășa Nico- 
leta Gruescu, foarte bine intenționată, 
de-abia reușește să potolească larma 
din club, darmlt.e să se ocupe cu or
ganizarea de concursuri și excursii...

Aceasta, in timp ce natura este 
extrem de generoasă. Pîrtii cu o ză
padă excelentă, tineret dornic să 
schieze. Ce face însă O.J.T.-ul ? Ce 
face C.J.E.F.S. Caraș-Severin ? Din 
colaborarea lor s-ar putea realiza un 
alt aspect sportiv în stațiune. Fiindcă 
se face încă foarte puțin pentru ca 
Semenicul să intre — din toate punc
tele de vedere — în circuitul stațiu
nilor montane de frunte ale țării !

am 
Se
rici

Petru ARCAN
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BAZA MATERIALĂ IN
(Urmare din pag. 1)

terenuri bine amenajate. Iar 
din ele șl săli de spori (cela 
Liceul nr. 1 și școala generală 
date recent In folosință).

acum 
unele 
de Ia 
nr. 5

Și în municipiul Bacău conducerile 
unităților școlare s-au preocupat mai a- 
tent de amenajarea bazelor sportive, 
exemple bune oferind în acest sens 
școlile generale nr. 2, 3, 5, 6, 15, șl 18, 
liceele nr. 1. 2, 3, 4, Pedagogic, Indus
trial, Grupul școlar P.T.T., Școala 
profesională și altele, unde,
prin mijloace proprii, s-au amenajat 
terenuri de handbal, volei și baschet, 
folosite de elevi și In perioadele de 
vacanță. Același interes a existat și 
Ia Institutul Pedagogie din Bacău, 
unde au fost amenajate două terenuri

LETEA BACĂU — UN EXEMPLU 
Șl ALTFEL DE EXEMPLE

O contribuție însemnată la crește
rea numărului de baze sportive l-au 
adus asociațiile sportive din între
prinderi și instituții, cu sprijinul 
substanțial acordat de organele sin
dicale și conducerile acestor unități, 
tn mod cu totul deosebit se disting 
realizările asociației Letea Bacău 
care, continuînd acțiunea inițiată în 
anii trecuțl prin refacerea stadionu
lui, amenajarea unor terenuri pentru 
volei, baschet, handbal și tenis, con
struirea unui poligon de tir, a dat în 
folosință în 1973 un modern ștrand 
(cu două bazine și anexele respecti
ve), toate acestea alcătuind acum 
unul dintre cele mai frumoase ți bine 
utilate complexe sportive din oraș. 
Acțiuni asemănătoare au fost inițiate 
ți de asociațiile Minerul Comănești 
(la al cărei stadion s-au refăcut tere
nul, tribuna și pista de atletism), 
Textila Buhuși. Energia, Constructo
rul și Trotușul din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Petrolul Moinești șl 
altele, care dispun de baze sportive 
mai mari. în funcție de posibilitățile 
mai restrinse pe care le au, o serie de

BAZE SPORTIVE SĂTEȘTI CE 
ORAȘE, INSa Șl LOCURI UNDE

Răspunzînd sarciniiRăspunzînd sarcinii stabilite de or
ganele Județene de partid și de stat, 
consiliile populare comunale au pre
văzut in propriile lor planuri de mă-

v
♦

acoperite cu bitum, unul cu zgură, 
pistă de atletism șl sector de arun
cări, care satisfac necesitățile cate
drei de educație fizică, cit și pe cele 
ale activității de masă și de perfor
manță a miilor de studenți de aici.

Inițiative meritorii s-au făcut re
marcate șl In orașele Buhuși, Comă- 
neștl, Molnești, Siănic și Tg. Ocna, 
ale căror școli generale, licee și școli 
profesionale beneficiază în prezent 
de baze sportive corespunzătoare.

Din păcate, au existat și. unele ex
cepții de la acest larg șl susținut 
efort depus In întreg județul, pe care 
le-au oferit școlile generala nr. 27 și 
28, Grupul școlar comercial șl Școala 
tehnică sanitară 
— și care, deși 
realizările, apar 
bile.

EDIFICATOR,

minore 
cu atît

toate din Bacău 
In raport cu 
mai regreta-

DAR MAI SÎNT

întreprinderi și 
de construcții, 
Combinatul 
lizarea cărnii. Institutul județean de 
proiectări. Școala de partid din mu
nicipiul Bacău, I.G.O. Gh. Gheorghiu- 
Dej și altele — au amenajat pentru 
salariații lor terenuri simple de vo
lei, handbal și în special de tenis.

Fără îndoială că în rîndul exem
plelor pozitive ar fi putut figura și 
fabricile băcăuane de șuruburi și con
fecții dacă acestora Ii s-ar fi atribuit 
— așa cum ele solicită de mai multă 
vreme, în vederea amenajării prin 
muncă patriotică — o suprafață de 
teren în zona Cremenea, unde, deo
camdată, nu există nici o bază spor
tivă. După cum la exemple negative 
trebuie trecută fabrica Partizanul din 
Bacău, al cărei tineret doritor de 
sport n-a fost mobilizat, pînă de cu- 
rînd, la amenajarea ’unui teren desti
nat acestei activități utile, ca și C.P.L. 
Mărgineni sau asociația Unirea C.F.R., 
unde s-au semnalat anul trecut 
tuațil identice.

POT
NU S-A FĂCUT NIMIC

instituții — Trustul 
Vinalcool, Victoria, 

pentru induslgia-

RIVALIZA CU CELE DE

ii*

LA

aleătuite In luna mal a anuluisuri, 
trecut, realizarea a 170 de obiective 
sportive (construcții de noi baze sau 
reamenajarea celor existente), pe care

1

duru (Viitorul), Sorin Vîlcu (Steaua), 
Florin Păunescu șl Viorel Mocanu 
(Progresul), Gheorghe 
Adrian Tican (C.S.S.) 
Teslaru (CPMB).

In proba rezervată 
pe locul I s-a situat 
așteptărilor — laurenția Vlădescu 
de la Școala sportivă nr. 1, da 
asemenea neînvinsă în turneul fi
nal de 6. Tn continuare, clasamen
tul s-a contu^t astfel: 2. Cristina 
Sintilaru (Șc. sp. 1) 4 v., 3. Li
liana Niruiiță (Șc. sp. 1) 3 v., 4. A. 
Stancu (Progresul) 2 v„ 5. J. Bă- 
baru (Viitorul) 1 v., 6. F. Truț 
(Progresul) 1 v.

în cazul micilor floretiste, cele 
mai multe concurente au prezentat 
Viitorul (7), Școala sportivă nr. 1 
(6) și Progresul (2). In schimb, nici 
o sportivă de la clubul .cravatelor 
roșii" din Capitală — .Cuteză
torii" ...

Șl în proba feminină de floretă, 
alături de cele 6 finaliste, pentru 
finala .naționalelor" de la sfîrsitul 
acestei săptămîni s-au mai califi
cat încă două concurente și anume 
Luiza Krateyl de la I.E.F.S. și 
Angela Popa de la Viitorul. O notă 
bună pentru alte două necalificate, 
Cristina Cosma și Florina Mun
teanu, ambele de la Viitorul, 
zinele concursului, care după 
mai 3—4 luni de activitate

Lazăr ți 
șl Mihai

floretlstelor. 
— conform

me
nu- 
pe

planșă promit, chiar în acest an. 
să se detașeze în concursurile pen
tru copil. în acest sens, ar fi de 
dorit ca — așa cum s-a întîmplat 
și în anii prCCedenți — cluburile 
din Capitală cu secții de scrimă 
să nu aștepte doar concursuri ofi
ciale. ci să inițieze, la rîndu-le, 
întreceri cu caracter amical, exce
lentă modalitate de a menține In
tr-o activitate continuă cît mai 
mulți componenți ai secțiilor. Recp- 
mandația se adresează mal ales 
acelor cluburi care au condiții de 
organizare a unor asemenea în
treceri — Steaua, Progresul, I.E.F.S., 
Cutezătorii...

Tiberiu STĂM A

In flecare an F.A.I. atribuie, celor care prin activitatea lor au 
adus un aport deosebit la dezvoltarea sporturilor aeronautice. Di
ploma „Paul Tissandier". Cea de a 66-a Conferință a F.A.I. a acor
dat această distincție antrenorilor români Paul Mânu — planorism 
și Ion Roșu — parașutism pentru rezultatele remarcabile obținute 
de-a lungul carierei lor sportive.

PAUL- MÂNU

VINE CINE VREA, JOACĂ CINE POATE

(planorism)
• Născut 

primul zbor 
® Urmează 
motor devenind pilot în
• După absolvirea cursurilor de
instructori planoriști în 1949, se 
ocupă de instruirea elevilor șco
lii de zbor fără motor ® Con
tinuă activitatea de performan
tă și își înscrie de 3 ori numele 
pe lista recordmanilor naționali 
® Are la activ peste 2 800 de 
ore zbor ® Maestru al sportu
lui în 1966 • Deținător al in
signei „C“ de aur cu un dia
mant acordată de F.A.I. în 1962 
® Arbitru F.A.I. din 1964
• Antrenor al lotului național
• în prezent, șeful sectorului 
de zbor fără motor din cadrul 
aeroclubului „Aurel Vlaicu" 
București.

I

ION ROȘU
• Născut în 1933, execută pri

ma lansare cu parașuta în 1952
• In același an absolvă cursu
rile școlii de instructori parașu- 
tiștî • De-a lungul a peste două 
decenii de activitate competițio- 
naiă a efectuat 2 503 salturi și 
și-a înscris numele de 45 de ori 
pe lista recordmanilor naționali 
și de 5 ori pe cea a recordma
nilor mondiali • Maestru al 
sportului în 1959 și maestru e- 
meriț al sportului în 1906
• Deținător al insignei F.A.I. 
de aur cu 1 șl 2 diamante în 
1966 șl cu 3 diamante în 1968
• Arbitru F.A.I. în 1969 • An
trenor emerit în 1971 • Dis
tins cu Medalia „Meritul spor
tiv’’ cl. I în 1971 • în prezent 
este antrenor al lotului 
țional.

în 1923, efectuează 
cu planorul în 1941 
școala de zbor cu 

1943

Cînd a Inițiat „Cupa municipiu
lui București" la handbal, Comi
sia de specialitate 
C.M.E.F.S. a avut, 
poate, intenția de 
lor divizionare din Capitală (A, B. 
de junioare și juniori) o competi
ție utilă-, care să le asigure un nu 
măr ridicat de jocuri pînă la de
butul (sau reluarea) campionate
lor. Și intenția organizatorilor a- 
cestei cupe s-a dovedit de bun 
augur pentru majoritatea formații
lor. Dar la echipele de senioare 
lucrurile Se schimbă...

în primul rînd, din excesul de 
zel al celor care au inițiat com
petiția, în întrecerile senioarelor au 
fost cooptate nu mai puțin de 8 
echipe (în timp ce la seniori, ju
nioare și juniori participă doar cî
te 5), fapt care a dus la lutftirea 
exagerată a etapelor-fulger, des
fășurate de-a lungul a 8 ore Și 

fel de turneu fulger mal poate 
acela în care o echipă ajunge 
stea în... tribună două ore, 
susțină cel dîntîi meci la 
și cel de-al patrulea la 

21.30 ?!
In această situație, primele 

etape ale competiției, desfășurate 
tn lunile noiembrie și decembrie, 
n-au reușit decit să obosească ex
cesiv echipele, să tracaseze jucă
toarele și să ofere publicului (od 
timist la început) partide de nivel 
tehnic îndoielnic.

Ieri după-amiază, cînd s-au de«-

din cadrul 
fără doar și 

a oferi echlpe-

ce 
fi 
să 
să
14

sau 
ora 
ora

fășurat întîlnirile celei de-a IV-a 
etape a competiției, ne-am dus din 
nou la sala Progresul, sperînd ca 
vom putea urmări, în fine, cîteva 
meciuri adevărate. Dar ne-am în
șelat și de această dată...

La ora 14, cînd a început jocul 
Confecția-Voința, la fluierul unui 
singur arbitru, Voința a trimis în 
teren doar 6 jucătoare. Pentru că 
numai atîtea veniseră ! Cei 40—50 
de spectatori prezenți în tribune 
aveau toate motivele să fie ne
mulțumiți, mai ales că, în frigul 
din sală, nu puteau asista măcar 
la niște faze care să-i... încălzeas
că. Dar. iată că timpul s-a scurs ; 
la Voința a sosit și cea de a șap
tea jucătoare, iar caloriferele sălii 
au început să funcționeze. După 
primul meci, și-a făcut apariția 
încă un cavaler al fluierului (ci
neva a spus : „Se mai întîmplă !“) 
și existau toate premisele pentru 
începerea celei de a doua partide 
în condiții excelente. în loc de 
două echipe, însă, pe teren a apă
rut una singură, Progresul, care 
ne-a delectat timp de 15 minute 
cu un antrenament în toată legea, 
la două porți... Formația adversă, 
I.E.F.S., absenta, fiind plecată în • 
turneu peste hotare. Oare organi
zatorii nu știau din timp acest 
lucru ?

în sfîrșit, după nedoritul an
tract. au urmat cîteva partide ; cu 
loturi complete și arbitri.

Horia ALEXANDRESCU

(parașutism)
trei

CUPA SPERANȚELOR" IA PATINAJ

(Urmare din pag t 1)

TURNEUL DIVIZIONAR MASCULIN DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

Minișcă 6, Rocsin 8, Munteanu 6, 
Mănăilă ,26, Minius 22, Czmor 15, 
Weber 4, Cîmpeanu 20 pentru Uni
versitatea, respectiv V. Ion 2, Ra- 
covițan 6, Ivascenco 26, Pașca 6, 
Purcăreanu 20, Caraion 2, Splnu 
17. Au arbitrat bine C. Negulescu 
și E. Sarossy.

tajele la aruncări libere: „U“ 75 
la sută (15 din 20), Politehnica 83 
la sută (10 din 12). Au marcat: 
Riihrig ? 22, Zdrenghea 19, Roman 
24, Nagy 8, Schuller 14 pentru „U“, 
respectiv Szell 28, Krisbai 2, Șer- 
bănescu 8, Dudescu 10, Anghel 2, 
Molin 28, Rusu 8. Au arbitrat bine 
I. Dinescu și St. Grecii

UNIVERSITATEA CLUJ — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 87—86 
(40—42). După cum începuse par
tida, era clar că favoriții — bas- 
chetbaliștii de la ,U“ (fără De- 
mian în formație) — nu vor avea 
probleme în realizarea victoriei, 
însă, spre surprinderea generală, 
bucureștenil au avut o puternică 
revenire, evoluția lor constituind o 
plăcută surpriză. Elevii noului an
trenor M. Vasilescu au dorit să 
se reabiliteze cu orice preț după 
insuccesul din partida cu Rapid, 
reușind acest lucru printr-un joc 
sigur în apărare și printr-o eficaci
tate ridicată în atac, 
min. 16, cînd scorul 
clujenilor cu 38—24, 
de la Politehnica *u remontat han
dicapul, au egalat, lnîrid la rtn- 
dul lor inițiativă, cdnducînd une
ori Și la o diferență 
(62—48, în min. 27). 
taculoasă răsturnare 
datorat, în special, 
bucureștenil au dovedit o mare 
putere de luptă, ei fiind în ma
joritatea situațiilor primii Ia minge, 
iar Szell și Molin din nou îr» 
„mînă“. într-un final foarte dis{5ti 
tat, jucătorii de la Politehnica nu 
au izbutiț să-și păstreze avantajul, 
comițînd cîteva greșeli, mai ales 
în atac, decisivă fiind aceea a lui 
Rusu din ultimele secunde, la sco
rul de 87—86, cînd acesta a pasat 
mingea unui adversar (!). Procen

I.C.H.F. — RAPID 91—60 (48—33).
Baschetbaliștii de la I.C.H.F. și-au

pedeapsă aspră. Cit privește apor
tul propriu-zis al acestor așa-zîse 
talente, cîteva date vor fi edifica
toare: Vlădescu a aruncat la coș, din 
acțiune de 12 ori și a înscris doar 
de două ori (!), iar Simulescu a 
ratat toate cele trei încercări ... 
Comentariile sînț de 
scris Dika.y 9, Bulat 
lescu 5, Mălușel 16, 
Chiciu 17, Cîmpeanu 
2 pentru I.C.H.F., 
Popescu 12, Predulea 12. Vintilă 
13, Tursugian 8, Bulancea 5, Flo- 
rea 2, Vlădescu 8. Au arbitrat 
bine M. Rizea și A. Atanasescu.

prisos. Au Tri- 
14, FI. Nlcu- 
Anastasiu 10, 
18, Andreescu 
respectiv Cr.

De altfel, din 
era favorabil 
baschetbaliștii

de 14 puncte 
Această spec- 
de scor «• a 
faptului că

CLASAMENT

1. Dinamo 11 11 0 1072-760 22
2. Steaua 11 10 1 997-789 21
3. „U- Timișoara |1 9 2 891-780 20
4. I.E.F.S. 11 8 3 919-809 19
5. „U" Cluj 11 7 4 859-787 18
6. Farul 11 8 6 803-878 16
7. T.C.H.F. 11 4 7 780-797 15
». Rapid 11 3 8 790-907 14
•. Pollt. Buc. 11 3 8 777-863 14

19. C.S.U. Galați 11 2 9 813-994 13
11. Pollt. Cluj 11 29 665-803 13
12. Voința Tmș. 11 2-9 688-887 13

că au deținutamintit probabil
clndva locul 4 In campionatul țării 
și au evoluat mai aproape de va
loarea lor decit în meciurile an
terioare. Rapid, tn schimb, a dezilu
zionat, cedînd net. Supărătoare, 
însă, „maniera” în care au înțeles 
să-și apere șansa unii dintre jucă
torii tineri ai formației feroviare : 
Vlădescu a lovit cu pmnul (!) un 
adversar, Simulescu a protestat în 
repetate rlnduri la deciziile arbitri
lor. Ei au fost sancționați cu eli
minare și, respectiv, greșeală teh
nică, dar sîntem convinși că ges
tul lui Vlădescu îi va atrage o

STEAUA — I.E.F.S. 102—74 
(53—31). Buna evoluție a studenți
lor în partidele precedente promi
tea o dispută echilibrată în acest 
meci în care steliștii evoluau fără 
Tarău și se aflau după eșecul su
ferit în întrecerea cu Dinamo. Dar 
nu a fost 
baliștii de 
sînt prea 
o dispută 
Steaua, 
nică și 
condus 
tegoric, 
tocmai
luptă handicapul de care amin
team mai sus. Au înscris Oczelak 
34, Cernat 21, Ioneci 18. Pirșu 10, 
Savu 7, Poleanu 6, Dumitru 6 
pentru Steaua, respectiv Brabo- 
■C’eanu 21, Nagy 12, Zisu 7, L. Mol
nar 7, Dumitru 1, Szep 6, A. Mol
nar 8, Berceanu 10, Chircă 
arbitrat bine I. Petruțiu 
Iliescu.

așa, pentru că baschet- 
la I.E.F.S. au dovedit că 
fragili pentru a susține 
în fața unei echipe ca

superioară ca' talie, teh- 
experiență. învingătorii au 
de la început In mod ca- 
iar învinșilor le-a lipsit 

ambiția de a suplini prin

2. Au 
și N.

CONTINUĂ CREȘTERE
— fapt deosebit de pozitiv — le-au 
prins și in planurile de sistemati
zare. Cele mai multe dintre obiecti
vele propuse au fost realizate, exem
ple In acest sens fiind comunele 
Negri, Trăiau (satul Prăjești), Buhocî, 
Scorțeni, Ardeoani, Răcăciuni, Cașin, 
Podul Turcului, Itești și altele, ale 
căror baze sportive pot rivaliza cu 
cele din mediul urban. Acțiunea, Insă,

trebuie reimpulsionată, deoarece tn 
unele comune (Gura Văii, de pildă) 
nu s-a făcut nimic din ceea ce era 
planificat, iar in altele (Căiuți, Ște
fan cel Mare, Sănduleni) terenurile 
existente sînt prost întreținute, ca și 
la Sascui, unde frumosul complex 
sportiv din anii trecut! a fost lăsat 
pradă degradării.

IN
MAI

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU-DEJ, UNUL 
MODERNE COMPLEXE SPORTIVE DIN TARA

DINTRE CELE

afara bazelorîn 
jate pe iîngă școli, 
stituțil, la sate, în 
tinuat — beneficiindu-se și de sprijin 
central — acțiunea de construire a 
unor obiective sportive prevăzute în 
planurile de sistematizare ale munici
piilor și orașelor. Astfel, în munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej — prin îm
bunătățirile substanțiale aduse arenei 
de handbal, ce poate găzdui acum în
treceri internaționale de orice nivel, 
ca și prin alte importante amenaiări 
— s-a dat formă

ACȚIUNEA VA

sportive amena- 
Intreprinderi, ih- 
anul 1973 a con-

aproape definitivă

CONTINUA CU

spunea inimosul 
al C.J.E.F.S., Mi-

După cum ne 
prim-vicepreședinte 
hai Grigoraș. acțiunea de dezvoltare 
a bazei materiale destinate sportului 
va continua în județul Bacău cu și 
mai mare intensitate în anul în care 
am pășit, printr-o mai bună conju- 
gai'e a eforturilor tuturor factorilor 
interesați. Se va urmări realizarea 
integrală a obiectivelor restante, ca și 
a altora noi, cuprinse în planurile de 
măsuri ale C.J.E.F.S., consiliilor popu
lare, organizațiilor obșești, asociații
lor sportive etc. Astfel, după cum 
este stabilit în Hotărîrea Consiliului 
popular al municipiului Bacău, numai 
în acest centru al județului se vor 
realiza — cu sprijinul sindicatelor, al 
organizațiilor de tineret și pionieri, 
al conducerilor școlilor, al asociațiilor 
de locatari, al întreprinderilor șl in
stituțiilor din oraș — 52 de noi tere
nuri de sport amplasate in cadrul 
unor unități industriale, al unor școli 
și licee, al complexului .,23 August", 
in cartierele C.F.R. și Cornișa, ia ba
za nautică Șerbănești, la ștrandul Tl-

complexului sportiv 
celor două săli, care 
tre cele mai frumoase și mai moder
ne din (ară.

în municipiul Bacău, a fost refă
cută pista de atletism de Ia stadionul 
.,23 August", și au continuat intens 
lucrările la complexul din Jur pentru 
încheierea amenajării terenurilor 
fotbal, baschet, volei și tenis, a 
cului de joacă destinat copiilor, 
crări Importante de același gen 
efectuat și la complexul din Parcul 
Libertății.

INTENSITATE Șl

realizat in zona 
se înscrie prin-

vlnă este numai gerul tăios din 
timpul concursului.

Nu au lipsit nici surprizele. Ast
fel. Cornel Munteanu (Șc. sp. M. 
Ciuc) Mihail Marian (Dinamo Bra
șov), Eva Molnar (Șc. sp. M. Ciuc), 
Mihaela Timiș (Agronomia Cluj) 
Și Iosif Moldovan (Șoimii Tușnad) 
s-au clasat înaintea unor parteneri 
care emiteau pretenții la un loc 
fruntaș. Se cuvine să subliniem 
munca depusă de cadrele tehnice 
ale secțiilor de patinaj de la Școa
la sportivă Miercurea Ciuc, Mu
reșul Tirgu Mureș, Școala sportivă 
Sibiu, Agronomia Cluj ș! Dinamo 
Brașov care au demonstrat ia a- 
cest concurs că pornesc în noul 
sezon cu o bună producție de vi
itori performeri. Se cuvine să a- 
mintim. în treacăt, și de o serie 
de sportivi mai puțin cunoscuți în 
arena patinajului de performanță, 
cum sînt T. Faraoneanu. A. Biblia, 
St. David (Șoimii Tușnad), Gabriela 
Cherteș, Emil Mureșan și Dorin 
Neamțu (Olimpia Cluj) care, deși 
la prima lor evoluție într-un con
curs cu caracter republican. au 
dat dovadă de frumoase perspec
tive.

n

Ultimele rezultate ale „Cupei 
Speranțelor" : cat. 15—16 ani — 
1580 m fete : 1. Carmen Dragoman 
(Șc. sp. Sibiu) 3:02,0, 2. Ileana
Tompoș (S. C. M. Ciuc) 3:07,3,
Agneș Rusz (S.C.M. Ciuc). 3;07,8 : 
3000 m băieți: 1. N. TerzeanOvici 
(Constructorul Buc.) 5:12.4, ?. C. 
Munteanu (Șc. sp. M. Ciuc) 5:54,3, 
3. M. Marian (Ditiamo ‘Brașov) 
5:55,2 ; cat. 13—11 ani — 1990 ni 
fete: 1. Iudith Balint (Mureșul Tg. 
Mureș) 2:06,6, 2. Eva Molnar (Sc. 
sp. M. Ciuc) 2:13,9, 3. Marcela
Duță (Sc. sp. 2 Buc.) 2:14,6 ; 1000 
m băieți : 1. I. Opincaru (Sc. sp. 
Sibiu) 1:48,2, 2.

■3. Marațla

Z. Adorjani (Mu
reșul Tg. Mureș) 1:55,2, 3. I. Mol
dovan (Șoimii Tusnady 1:57, 8. Iată 
cistigătorii 
11—12 ani
Costaehc
36,7 ; 200 
coiu (Dinamo Brașov) 34,0 
9—10 ani — 200 'm fete : 
Szatmari (Mureșul Tg. Mureș) 25,8 ;
200 m băieți : M. Nona (Agronomia 
Cluj) 27,8; cat. 7—8 ani — 190
m fete: Cătălina Bordei (Dlnamo 
Buc.) 19,2 ; 100 m băieți : A. Fulea 
(Șc. sp. Sibiu) 13.8.

celorlalte probe : 
— 200 m fete: 
(Constructorul 

m băieți — R.

cat. 
Tereza 

Bne.) 
Neeuli- 
î cat. 
Ibolya

0 REUȘITĂ DUMINICĂ DE SCHI 
LA POIANA BRAȘOV

(Urmare din pag 1) I. Șerban (C.S.

juni-
(L.E.S.

REZULTATE TEHNICE: 
oare mici: 1. M. Weber 
Predeal) 95,8 ; 2. D. Frățilă (L.E.S. 
Predeal) 99,1 ; 3. D. Unkrop (Dina
mo) 102,4; junioare mari: 1. Nuți 
Degeratu (L.E.S. Predeal) 85,1 ; 2. 
D. Mii Ier (L.E.S. Predeal) 86,4 ; 3. 
A. Verharzi (Steagul roșu) 87,6; 
juniori mici : 1 .A. Albert (St. ro
șu) 101,8 ; 2. R. Buștiuc (L.E.S. 
- • - g o. Pali (Șc. sp.

juniori mari: 1. N.
89,3 ; 2 M. Barbu

din ajun, 
duminică

fon
ia

DINAMO — VOINȚA 
ȘOARA 110—66 (51—32). Predeal) 103,1 ; 

M, Ciuc) 104.8 ; 
Szabo (Dinamo)

TIMI-

IN ANUL 1974

și în alte locuri, 
prevăzută reanre- 
„23 August" (a

neretuiui, precum 
Tot în Bacău, este 
najarea stadionului 
cărui degradare, prin insuficienta în
grijire de pină acum, a devenit evi
dentă) și vor continua lucrările Ia 
noua sală a sporturilor, imperios ne
cesară acestui oraș cu echipe divizio
nare de volei, handbal și baschet, cu 
gimnaști, boxeri și luptători cunoscuțl 
pe plan național.

Realizările de plnă acum, ca și cele 
din perspectiva apropiată — In mare 
măsură rod al eforturilor locale — 
sint de natură a plasa Bacăul prin
tre județele bine înzestrate din punc
tul de vedere al bazei materiale 
destinate sportului. Ceea ce trebuie 
să-l determine pe sportivii, tehnicie
nii și r stlvlștii sportivi băcăuani să 
depună eforturi sporite pentru înde
plinirea prevederilor Hotărtrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 
martie 1973, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității spor
tive de masă șl de performanță din 
Județul lor.

I

Georgeta Băncilă (Dinamo Brașov) se arată a fi cea mai în formă seni
oară de la începutul acestui sezon. Foto : Paul ROMOȘAN

(Brașovia) 91,0 ; 3. 
Sinaia) 92.4.

★
Pe aceleași pîrtii 

diștii s-au întrecut
tradiționala și apreciata probă a 
ștafetelor, competiție colectivă, ca
re demonstrează publicului prezent 
virtuți individuale în comparație, 
oferite de startul simultan ai mai 
multor schiori. Ștafeta este deo- > 
sebit de gustată și pentru că — în-/ 
tocmai probelor de fond din atle
tism — oferă prilejul unor con
fruntări tactice între schimburile 
individuale și între echipe. Proba 
ne-a dat ocazia să asistăm la re
petate inversări de clasament între 
schimburile de ștafetă, datorate a- 
tît dispoziției deosebite manifestate 
de cîțiva participant!, cît și unor 
defecțiuni de material provocate 
de starea foarte dură a zăpezii. în 
proba juniorilor, de pildă, încă de 
la schimbul I, concurentul V. Ru- 
căreanu (Dinamo) și-a rupt un 
schiu. înlocuirea necesitînd întîr- 
zieri. cu tot efortul excepțional al 
.colegului de echipă F. Forico (care 
a stabilit și recordul categoriei) 
ștafeta dinamovistă nu a mai pu
tut recupera, clasîndu-se, în final, 
pe locul III. Cu toate acestea, este 
corect să amintim combativitatea 
deosebită, forma constantă și a- 
propiată a tuturor 
gători ai ștafetei 
care, pe merit, au

Iată cîștigătorii : 
ori mici — L.E.S. 
km juniori mari — Steagul roșul; 
3x5 km senioare — Dinamo Bra
șov; 4x10 km seniori — Dinamo 
Brașov.

Cîștigătorii concursului de sări
turi de la trambulină sînt urmă
torii : copii — Dan Ivanciu (Șc. 
sp. Rîșnov) ; juniori mici — Vasile 
Andrei (Brașovia) ; juniori mari — 
—Sorin Mitrofan (Viitorul).

celor trei aler- 
Steagul roșu, 
Obținut locul I. 
3X5 km, juni- 
Predeal I ; 3x5

Din 1968, (cînd la antrenori titlul l-a 
cucerit Iosif Szabo, iar la driveri vasile 
Gheorghe), lupta pentru tntiietate în 
clasamente s-a desfășurat numai Intre 
Gheorghe Tănase și Mireea ȘteîĂnescu, 
care, an de an, se impuneau In fața co
legilor de breaslă, îneît se crease o obiș
nuință a publicului cu supremația lor. 
După stagiunea recent încheiată, confi
gurațiile Ierarhiilor s-au schimbat. Dar 
iată clasamentele : ANTRENORI — N. 
Gheorghe 32 victorii, A. Brailowsky șl 
Gh. Tănase 28, G. Avram șl Tr. Marines
cu 27, M. ștefănescu 26, G. Solcan 25, 
V. Gheorghe 24, Tr. Dinu șl I. O ană 23. 
I. Toderaș șl Tr. Maxcu 22, S. Mihăiles- 
cu 15, D. Toduță 1. DRIVERI — N. 
Gheorghe 22. M. ștefănescu 21, V. 
Gheorghe 20, A. Brailowsky 19, Gh. Tă
nase 18, G. Avram 17, Tr. Marinescu șl 
Tr. Marcu 16, I. Oană 15, Tr. Di tu 1S, 
I. Toueraș șl S. Onache 10, eto.

î

DESPRE CLASAMENTE
Ce constatări se desprind din această 

situație 1 Iată cîteva. Mai Intii faptul că 
sporirea numărului de formațiuni de la 
12 la 13 a diversificat lupta pentru In- 
tîletate. Apoi că readucerea pe cîmpul 
de curse a Iul Andrei Brailowsky s-a 
dovedit o măsură lăudabilă a conducem 
hipodromului. Acest priceput pregătitor 
șl driver plin de finețe și cu un lot im
provizat la caii vlrstnlci, dar valoros la 
mtnji — a reeditat numai cu aceștia 15 
victorii — pe lingă că s-a clasat pe 
poziții fruntașe, a adus un real aport 
la calitatea probelor de Calificare. In al 
treilea rînd, că-n afara profesioniștilor 
consacrațl, șl elemente sbeotite mal pu
țin înzestrate, cum este cazul proaspă
tului campion Nicolae Gheorghe sau cu 
Traian Marinescu, se dovedesc totuși 
capabili, printr-o muncă perseverentă șl 
ambiție, dar șl prin creșterea lor valo

rică, să se situeze pe prim planurile 
clasamentelor.

Șl. în sfîrșit. că în configurarea acestor 
clasamente un factor important il con
stituie gradul de disponibilitate fizică al 
căilor din efectivul unei formațiuni. 
Exemplul furnizat in acest sens de cazul 
lui Tănase 11 socotim elocvent Avlnd 
patru indisponibilități — Ral, Fotbalist. 
Oroscop și Episod — el n-a mai fost 
tn stare să-și valorifice integral sansele 
tn lupta pentru titlu.

In Încheiere, menționăm că aceste cla
samente au fost urmărite cu un sporit 
Interes de către public, față de cele ale 
edițiilor trecute, datorită șl faptului că 
au apărut — pentru pritna oară după 
mulțl ani — oglindite in programele re
uniunilor.

Niddy DUMITRESCU



TORULUI

Sportul

PREGĂTIREA PSIHICA - UN ELEMENT DECISIV, ADESEA IGNORAT

SUS! JOS!"
RETROSPECTIVA

DIVIZIEI A ev»

Iubim fotbalul pentru frumusețea ți ineditul fiecărei partide, aplau
dăm și blestemăm jocul acesta nebun, nebun pentru realizările sau 
neimplinirile sale de ordin fizic, tehnic ți tactic, dar uităm adesea 

de dimensiunea sa psihică, ți atîtea bătălii au fost pierdute sau cîștigate . 
tocmai pe acest „cîmp al psihologiei”. Fotbalul e, în primul rînd, un fapt 
de viață ți apoi un joc, și din acest motiv îneîntător de simplu, el nu 
trebuie plasat în afara eticii, în afara psihologiei generale și sociale. Pen
tru că o astfel de omitere nu poate avea decît consecințe grave (lucru 
demonstrat și parademonstrat de majoritatea campionatelor noastre de 
pînă acum !) care includ nu numai o înfrîngere ci ți un impas de fond, 
acum cînd măria sa „sportul rege" s-a supus tot mai mult legilor științei. 
Fotbalul, ca orice sport, de altfel, este, mai ales, un mare „război psiho
logic", astăzi, cînd factorii antrenamentului nu mai au pentru aproape 
nimeni (vrem să credem!) „necunoscute" majore, cînd procesul de in
struire (din care, din nefericire, este adesea exclus elementul psihologic) 
se apropie de perfecțiune. Și, tocmai de aceea, credem că o discuție pe 
tema dimensiunii psihice a fotbalului nostru trebuie să depășească sfera 
excepției pentru că, la urma urmei, toate celelalte elemente (fizic, teh
nic, tactic) pot fi anulate de carențele psihice, decisive.

CONTRASTE PSIHOLOGICE

Pag. a 3-â

Necesitatea transformării pregă
tirii psihice într-o atitudine per
manentă, într-un factor ca toți cei
lalți ai procesului de instruire n-ar 
mai trebui demonstrată. Ar pleda 
suficient de convingător acest ul
tim tur de campionat, cu pleiada 
sa de exemple, pozitive și nega
tive, de sus în jos ți de jos în 
sus. Discuția ar trebui să fie, însă, 
mai gravă, să treacă dincolo de 
eternul „complex al deplasării", 
să nu mai graviteze tot în jurul 
unor rezultate care puteau fi altele 
dacă... și dacă... Necesitatea aces- 
teî’ „aventuri psihologice" ar tre
bui să porneaseă mai ales de la. 
cauze, de la marile cauze care au 
frînat și mai pot frîna ascensiunile 
de fond ale soccerului românesc. 
Am vrea să credem că aceste rîn- 
duri vor declanșa acea investigație 
sinceră și profundă de care are ne
voie... psihicul campionatului nos
tru.

E greu de spus unde anume se 
află „nodul gordian”. Cert este că 
există mari carențe în contextul 
psihologic al campionatului nostru. 
Ceea ce nu înseamnă că negăm șl 
anumite realizări. Probabil că ma
re;^ problemă o reprezintă, de re
gulă, climatul moral al unei echi
pe. E vorba, desigur, de relațiile 
Interpersonal dintre jucători și 
antrenori, dintre jucători ți jucă
tori, dintre acețtia ți diferitele 
persoane din conducerea clubului, 
asociației sau unității tutelare res
pective. Universitatea Craiova, li
derul de toamnă, este unde este, 
în primul rînd pentru că, dincolo 
de valorile sale, a găsit cel mai 
bun liant pentru o echipă, unita
tea sufletească ți respectul reci
proc. U.T.A., cea care s-a menți
nut pe podium în ultimii cinci ani 
tocmai datorită forței sale morale, 
a revenit spectaculos în finalul ul-

timel stagiuni „datorită, renașterii 
sale psihice", cum declară antre
norii și jucătorii săi. Iar Rapidul 
este unde... n-a fost de mal bine 
de un deceniu, numai și numai 
pentru că a fost in acest tur de 
campionat un lot dezbinat. Rapi
dul din acest campionat repre
zintă, cred, cel mai bun exemplu 
despre rolul CLIMATULUI PSIHO
SOCIAL. Pentru că echipa din 
Grant are îh lotul său atîția jucă
tori valoroși, are un Răducanu, un 
Neagu, un Grigoraș, un FI. Marin, 
un Pop, un Nichi Dumitriu, un 
Marin Stelian, un Rîșniță, într-un 
cuvînt un lot demn de invidiat 
Dar lipsa de experiență șl de tact 
â antrenorului și a conducerii 
clubului, în asigurarea acestui cli
mat sănătos, și „ambiția" multor 
jucători de â menține și amplifi
ca anumite contradicții care au 
atins gradul conflictului declarat 
jucători-antrenor, au făcut ca a- 
ceastâ atît de valoroasă și îndrăgi
tă echipă să lupte pentru... evi
tarea retrogradării, în loc să can
dideze la lupta pentru titlu, așa 
cum o obligă talentul și istoria sa.

Climatul psihosocial al echipeldr 
hoastte din prima scenă rămîne 
pentru marea masă o necunoscută, 
s-ar putea crede la o primă ve
dere. Numai că antrenorii și jucă
torii uită adesea că ochiul spec
tatorului este destul de versat, că, 
el, cel din tribună, chiar dacă nu 
știe că Răducanu s-a certat cu 
Neagu, sau Ghiță cu antrenorul 
Radulescu etc., înțelege că s-a pe
trecut ceva, pentru că JOCUL o 
spune convingător. Volens, nolens, 
se ridică și problema pregătirii 
psihice în antrenamente și în joc. 
Metode codificate de observare și 
înregistrare, testele făcute de spe
cialiștii noștri (djn păcate, destul 
de puține la nivelul unui sport de

mare popularitate cum este fot
balul) relevă că există foarte pu
ține cazuri în care luciditatea do
mină disputa, și, de aici, atîta haos, 
atîta mediocritate, atîta joc al în- 
tîmplării. Psihologii explică acest 
fenomen mai ales prin lipsa unei 
stabilități nervoase, prin needuca- 
rea gîndirii tactice, și, în special, 
prin personalitatea săracă a majo
rității jucătorilor. Și, fără să in
trăm într-un cerc vicios, trebuie să 
recunoaștem că aceste carențe de 
atitudine, de acțiune, se datorează 
unei pregătiri superficiale, pentru 
că un jucător care își cunoaște 
modestia tehnică sau tactică, sau 
lipsa de pregătire fizică, un jucă
tor care este conștient de toate 
slăbiciunile sale se inhibă, firesc, 
și plătește tribut greu emoțiilor. 
Ilie Oană a dat o explicație sem
nificativă acestui fenomen : „Știți 
de ce se joacă de regulă Ia noi po 
extreme, fără a se forța frontal 
apărările adverse ? Pentru că ju
cătorii se tem de un asemenea mod 
de exprimare și aceasta pentru că 
nu-1 stăpînesc, pentru că de jos, 
de la virsta copiilor și junioratu
lui nu sint pregătiți multilateral!“. 
Și pregătirea aceasta multilaterală 
— care devine cu atît mai mult o 
necesitate în cazul fotbaliștilor de

primă divizie, dintre care unii in
ternaționali — nu exclude REFA
CEREA și VIAȚA EXTRASPOR- 
TIVĂ. Elemente foarte importante 
care nu se reduc ca implicație di
rectă doar la cele 14 eliminări ți 
246 de cartonașe galbene acordate 
unui număr de 149 de jucători în 
turul acestui campionat. Să ne gîn- 
dim ceva mai departe, la desele 
accidentări (mal exact autoacci- 
dentări !), la evoluțiile șterse, une
ori adevărate figurații ale unor 
jucători cu experiență (uneori chiar 

■ internațională !), Ia oboseala psihi
că prematură. Și aici specialiștii 
invocă autocontrolul, educarea tn 
sensul respectării unor norme ele
mentare de viață, realizarea unui 
adevărat „stereotip al refacerii". 
Specialiștii mal indică ți creșterea 
participării psihologiei în procesul 
de refacere (antrenamentul psiho- 
ton — care de altfel a fost aplicat, 
cîndva, la lotul olimpic de fotbal 
de dr. Nicolae Stănescu — fiind 
metoda cea mai accesibilă !). Dar 
pe primul plan revine RESPONSA
BILITATEA sporită a fotbalistului 
de performanță și a antrenorului, 
conștiința datoriilor și obligațiilor 
lor în raport cu cerințele fotbalu
lui modern șl marile aspirații ale 
soccerului românesc.

ocupați de „fișa multilaterală" 
elevilor lor pot figura la loc de 
frunte Constantin Cernăianu, Ni
colae Proca, Nelu Nunweiller, Ion 
Ionescu, Ion Reinhardt, Ilie Oană, 
Mircea Dridea, Angelo Niculescu și 
Ion Voica, dr. C. Radulescu, Toma 
Jurcă și Emanoil Hașoti, Toți firi 
echilibrate hotărîți să triumfe forța 
argumentului și nu argumentul for
ței (verbale și... fizice), toți oa
meni competenți care știu, însă, că 
au foarte mult de cunoscut și lu
crat în propriile echipe. Și, în pri
mul rînd, toți niște optimiști rea
liști. Ar fi suficient, probabil, să 
amintim că la fiecare antrenament 
al Universității Craiova antrenorul 
ți jucătorii au repetat cu glas tare 
că vor cîștiga titlul în actualul 
campionat! Cum la fel de sem
nificative sînt și convingerile lui 
Nelu Nunweiller („Noi vom cîștiga 
și acest campionat, chiar dacă ne 
despart șase puncte de Universita
tea Craiova !“), ale lui Mircea Dri
dea și dr. C. Radulescu („în retur 
vom juca mult mai bine și vom 
evita retrogradarea 1”). Convingeri 
care pot părea o utopie, dar să nu 
uităm înțelepciunea iscusitului om 
de cultură, G. Călinescu, „cine
are o doză de gîndire utopică, în
seamnă că nu gîndește!“. în cir
cuitul acesta psihologic, unii an
trenori (să nu dăm nume, deși ele 
există!, n-ar fi nici pedagogic și 
nici... psihologic!) unii antrenori, 
spuneam, uită că autoritatea se im
pune prin competență și principia
litate, că acea critică „ex cathedra" 
(abordată, uneori și de anumiți 
conducători de club !) nu-și poate 
găsi ecoul necesar în conștiința ju
cătorilor, că jucătorul trebuie tra
tat mereu cu respectul pe care i-1 
cerem, că încurajarea este un sti
mulent de mare i 
chlunul ți micile 
deeît rău. Și ar 
asemenea „calități 
mate intens de...

nu

ANTRENORUL, UN ENTUZIAST ECHILIBRAT
Am reținut dintr-o lucrare de

dicată „Eticii cercetării științifice", 
de Victor Săhleanu, următoarele 
cuvinte: „Hotărirea, aprecierea,
gestul concret al „șefului” contează 
nu numai prin consecințele de or
din administrativ (sancțiune, pre
miere etc.), ci și direct prin con
secințele psihologice". Un pasaj 
care se potrivește de minune și an
trenorului de fotbal care este și el 
un „șef de serviciu". Pentru că, 
dacă antrenorul este mereu primul 
vinovat, atunci cînd echipa nu 
merge (o eroare de prim ordin în 
circuitul fotbalului, și, parcă, nu 
numai de la noi), trebuie să recu
noaștem că el are marea responsa
bilitate a întregului colectiv cu 
care lucrează. Și tocmai de aceea 
antrenorul trebuie să întrunească 
o serie de calități •— ideal să-și 
educe personalitatea pentru că cu- 
vîntul și comportarea Iui se trans
mit cu o forță anume în psiholo
gia echipei, formată din tempera
mente și caractere diferite. Antre
norul trebuie să fie, în primul rînd, 
un entuziast, un tip echilibrat care, 
analizînd lucid toate șansele să nu 
cadă pradă pesimismului. Pentru 
că, dacă am înțeles realismul cu 
care tînărul antrenor ploieștean 
Gh. Dumitrescu a analizat valoa-

rea modestă a lotului Petrolului, 
n-am putut admite scepticismul 
său la mijlocul turului atunci cînd 
declara că echipa nu se mai poată 
salva de la retrogradare! Cunos- 
cînd foarte bine implicațiile psiho
logice ale cuvîntului său sau ale 
unei' anumite stări de fapt, cunos- 
Cînd ,.en detail" particularitățile 
psihologice ale fiecărui jucător din 
lotul său, antrenorul poate valori
fica la maxim valențele echipei, 
fizice, tehnice, tactice, volitive. Și 
în rîndul acestor antrenori pre-

efect, iar rân- 
răutăți nu aduc 
fi foarte multe 
necesare" recla-

RESPONSABILITATEA JUCĂTORULUI

BILANȚ 1973 AL
In luna august a anului trecut atle- 

țti juniori din Europa și-au disputat 
Ia Duisburg a doua ediție a campio
natelor continentale. Intruclt cei aflați 
acum la virsta junioratului se vor 
număra, cu siguranță, printre protago
niști la J.O. de la Montreal, ara 
considerat util, pentru a vă familiariza 
vu nume care peste. 2—3 ani vor de
veni, poate, celebre, să vă prezentăm 
un bilanț al ceior mai bune rezultate 
obținute de atleți aflați la virsta ju
nioratului la noi și în Europa. Pen
tru a evita unele performanțe mai 
puțin semnificative pentru dumnea
voastră, vt>m menționa numai primii 
5 performeri. în dreptul atleților ro
mâni care sint juniori și in 1974 am 
trecut, în paranteză, anul nașterii. 
Pentru astăzi — bilanțul probelor de 
alergări.

100 metriri.
EUROPA (record 10,1) : 10,2 Kurrat 

(R.D.G.), Lepold (Ungaria), Petrov 
(Bulgaria). CRISTUDOR (ROMANIA), 
10.3:7 alergători.

ROMANIA (record 10,2, Dorel Cris
tudor. 1973): 10,2 Cristudor, 10,6 Emil 
Smuda (1955), Dan Știrbu, Marian 
Siav (1955), Viorel Dumitrescu,?(1956).

200 metr!
EUROPA (record 20,4): 20,7 Kurrat, 

20,9 Brijdenbach (Belgia), 20,9 Petrov 
(Bulgaria), 21,0 Fahndrich (Elveția), 
21,1 CRISTUDOR (ROMANIA).

ROMANIA (record 21,1 Dorel Cris- 
tudor 1913): 21,1 Cristudor, 21,4 Sir.u- 
da, 21,7 Constantin Obreja (1955), 21,8 
Viorel Dumitrescu, 22,2 Virgil Miloiu 
(1955), Dan Ștjrbu și Marian Slav.

<00 metri
EUROPA (record 45,5)i 45,9 Brij

denbach (Belgia), 40,7 Pietrzyk (Po
lonia), 46.7 utikal (R.D.G.), 46,8 Krug 
(R.D.G.), 46.9 Koczian' (Polonia) și 
Cohen (Anglia).

ROMANIA (record 47,2 Constantin 
Stan 1970): 48,0 Wilhelm Kraus (1956), 
48,2 Virgil Miloiu, 48,6 Iosif 
48.8 Cristinel Bîrcă, 49,7 Dorin 
(1955).

Korodi, 
Tănase

800 metri
EUROPA (record 1:45,9): 

GHIPU (ROMANIA), 1:47,3 
(Anglia), 1:47,5 Wiilbeck 
1:47,8 Gohlke (R.D.G.), 
Damme (Belgia)... 1:49,6 
(ROMANIA) locul 8.

ROMANIA (record 1:46,6 
Ghipu 1973): 1:46,4 Ghipu, 
colae Onescu, 
1:53,9 Emil 
Larion.

1:46,4 
Owet 

(R.F.G.), 
1:43,2 Van 

ONESCU

Gheorghe 
1:49,6 Ni- 

1:52,8 Dumitru Stan, 
Adămoaie, 1:54,9 Cornel

1 500 metri

(record 3:39.0):
3:42,0

3:39.0 
Vitian

EUROPA .
GHIPU (ROMANIA),
(Elveția), 3:43,9 Centrowicz (Polonia), 
3:44.5 Weippert (R.D.G.), 3:45.3 Fles- 
chen (R.D.G.)... 3:45,9 ONESCU
(ROMANIA) locul 9.

ROMANȚA (record 3:39,0 Gheorghe 
Ghipu, 1973): 3:39,0 Ghipu 3:45,9 Ni
colae Onescu, 3:51,8 Nicolae 
(1955), 3:53,8 Alexandru Aldea 
3:56,6 Andrei Gyorgy.

Voicu 
(1955),

S 000 metri
13:50,0EUROPA (record 13:37,4):

Cerrada (Spania), 13:57,8 Jenlcejevicl 
(Iugoslavia), 14:01,0 Radostlev 
(U.R.S.S.) și Sellik (U.R.S.S.), 14:03,3 
Ryffel (Elveția).

ROMANIA (record 14:25,8 Gbeor-

Spre jfîrșitul anului trecut a apărut la „Romarta copiilor* un joc 
pentru 7—10 ani. Jocul se numește „Sus I Jos 1" și e la discreția unui 
zar. Copiii (intre 2 și 6) aruncă tu zarul și avansează cîte un pion spre 
pătrățelul 120, Dar, ascensiunea nu e atît de simplă... Pe parcursul dru
mului „spre 120“,- există citeva hopuri care te pot întoarce din drum,
după cum există și citeva trambuline care te pot propulsa. In sfirșit,
zarul surprizelor are haz și e un excelent time-out lingă sobă pentru 
copiii care joacă nesfîrșite reprize de mini-fotbal pe terenurile înghe
țate dintre blocuri.

De ce am amintit de acest joc î Pentru că finalul anului 1973 oferă 
In arena antrenorilor bucureșteni din prima divizie o situație care ține 
foarte mult de „Sus I Jos I". In numai citeva zile, Dinamo, Steaua și 
Rapid s-au dispensat de antrenorii lor principali, care — hai să zicem, 
coincidență — sînt trei dintre puținii maeștri emeriți ai sportului de pe 
„banca suspinelor". In numai citeva Zile, cei trei antrenori — Nunweil- 
ler I!!, Constantin și Macri — care însumează aproape 100 de tdcouri 
în echipa națională, au fost retrogradați (este vorba de primii doi) sau 
puși în indisponibilitate (cum e cazul iui Macri).

In aceste puține rinduri, cronicarul nu are de gînd să fixeze ierarhii 
valorice intre cei de ieri și cei de astăzi. Acdste ierarhii nici nu mai 
sint posibile, pentru că rocadele nesfîrșite care se practică în fotbalul 
nostru nu permit, practic, unui antrenor să-și etaleze posibilitățile.

lată, de pildă, Nelu Nunweiller, care a cîștigat un campionat cu 
Dinamo, preia locul secundului, fiind înlocuit — în stilul celei mai fi
rești rocade șahiste — de Nicușor, pe care la rîndul său il înlocuise, 
acum nici doi ani. Se pune întrebarea : cum se poate califica atit de 
pripit munca unui om care a cîștigat campionatul de anul trecut și a 
reușit, oricît ar^îărea de greu de demonstrat, să aducă la mal, în acest 
tur, o barcă avariată de eforturile ultimilor ani ? (Se știe foarte bine că 
o echipă ca F. C. Nurnberg, după ce a cîștigat campionatul vest-ger- 
man, acum cîțiva ani, a retrogradat in chiar anul următor, descriind o 
curbă descendentă logică In evoluția unei echipe).

Cum se poate califica munca unui antrenor (l-am numit pe Con
stantin) care, în cursul primăverii trecute, a avut de rezolvat o adevă
rată problemă de succesiune la. 
lordănescu și Tătaru, pentru 
șit, înjghebarea unui stil de 
absenței permanente a lui 
Năstdse și lordănescu ?

Cum se poale aprecia, 
în primul rînd pentru că a 
ranța că Rapid va începe să semene, cît de cît, cu un club de

Așadar, cei „trei mari* ai Capitalei și-au schimbat antrenorii. Docă 
mai adăugăm că acum două luni Sportul studențesc a fost cuprins de 
aceeași febrilitate, atunci ne explicăm foarte bine dialogul auzit, acum 
citeva seri, il întreba suporterul pe jucătorul său favorit : „Ascultă, Cos- 
tele, cine vine antrenor la voi ?" La care, jucătorul favdrit răspundea : 
„Nu știu precis cine vine, dar știu precis cît stă 1“

...Am scris aceste rinduri în speranța că noii antrenori vor rămîne 
cel puțin doi ani la noile lor echipe, Invingînd o „tradiție" proverbială...

tron, susținută de triumvirii Dumitru, 
ca, în această toamnă, să încerce, in sfir- 
joc care începea să se profileze, în ciuda 

! ale luiÂelenei și a forfait-urilor repetate

in sfirșit, munca Iul Macri, care a 
circulat la nesfîrșit de la X la Y,

pierdut 
in spe- 
fotbai ?

?T

-
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ATLEȚILOR JUNIORI

Dorel Cristudor — aici pe cea mai înaltă treaptă a podiumului Balcania
dei de juniori — cel mai valoros sprinter român al generației sale.

Foto : Ion MIHAICA
I

Dacă antrenorul este regizorul, 
el, jucătorul, este actorul, cel de 
care depinde, în ultimă instanță, 
valoarea spectacolului prezentat pe 
scenă celor mai mari și mai popu
late teatre din 
El, jucătorul, 
bucură de cele mai multe aplauze 
și cuvinte 
este cazul, 
și, uneori, 
își leagă pasiunea lor pentru fot
bal, și tocmai de aceea, el, măria 
sa jucătorul... nu trebuie să înșele 
fotbalul, să înșele spectatorul, să 
se înșele pe sine. Pentru că succe
sele depind de reușită simbiozei 
antrenor-jucători, de sincronizarea 
la un nivel superior a calităților 
fizice, tehnice, tactice și psiholo
gice, Șl din acest punct de vedere 
al afirmării rolului creator al ju
cătorului, sub aspect psihic, avem 
multe și frumoase exemple în fot
balul românesc. Am putea aminti 
de „generația de pe Wembley", 
dar și de jucători demni în ultimul 
tur de campionat: Oblemenco, An
tonescu. Săimăreanu, Luceseu, A- 
dam, Dudu Georgescu, Pescaru, 
Anghel, O. Ionescu, Anca, Cîmpea- 
nu, Libardi, Georgescu, Czako, 
Vlad, Dembrovschi, Simian, Geor- 
gevici, Broțovschi și mulți alții.

Turul acesta a demonstrat că 
metamorfozele esențiale din punc
tul de vedere psihic trebuiesc rea
lizate, mai ales, în conștiința res
ponsabilității fiecărui divizionar A, 
tînăr sau mai vîrstnic, a răspun
derii fiecăruia pentru antrena
mente, jocuri, refacere ți viața sa 
din afara stadfonului. Iar dincolo 
de aceste direcții trebuie să existe, 
permanent, preocuparea fiecărui ju
cător pentru menținerea 
climat psihosocial sănătos, atît da 
necesar unui sport de echipă și cu 
o foarte mare asistență de public. 
Vom reveni iarăși la exemplul 
oferit anul acesta de fotbaliștii 
rapid iști și aceasta, pentru că, în 
cazul giuleștenilor este vorba de o 
anumită „tradiție”. Acum trei ani, 
jucătorii rapidiștî l-au renegat pe 
antrenorul Marin Bărbulescu. A 
venit Bazil Marian, dar peste un 
an și ceva au început să-i găseas
că defecte și acestuia. A fost 
schimbat și Marian, a venit Tache 
Macri, dar nici acesta „nu-i cores
punzător !“. Cu siguranță că fie
care dintre cei trei a avut defec
tele sale, mai mici sau mal mari. 
Dar dincolo de acestea, „schimba
rea la față" a jucătorilor giuleșteni 
a fost generată, credem, de lipsa 
de caracter a unora, care, în loc 
să recunoască scăderea lor de for
mă, au început să lege totul de 
munca antrenorului, pendulînd în
tre bîrfă și denigrare totală.

*
Fotbalul e un joc pentru ______ ________  _____ _ ______

rate, și fair-playul său trebuie apărat nu numai din considerente etice, 
dar și datorită implicațiilor pe care le are omiterea aspectului psihic asu
pra evoluției generale a acestui sport, a întregului proces de instruire cu 
toți factorii săi, fizic, tehnic, tactic. Fotbalul e un joc care cere o sudură 
sufletească anume, bazată pe înțelegere și unitate de acțiune, între jucă
tori, antrenori ți conducători de cluburi, un joc care presupune o prie
tenie sinceră și o încredere susținută de respect, dinspre fotbaliști, antre
nori și arbitri spre spectatori, și dinspre tribune, spre acest univers plin 
de responsabilități majore. Fotbalul este și trebuie să fie o MORALA 
ACTIVA !...

lume-stadioanele. 
este cel care se

de laudă atunci cînd 
el este cel de care mii 
sute de mii de oameni

acelui

Și o
*

bărbați

ghe Ghipu, 1973): t4:25,6 Ghipu 14:37,0 
Gheorghe Buruiană (1955), 14:42,4 Va
lentin Zatiris, 14:44.2 Francisc Mathe 
(1955), 14:46,6 Aurel Niculescu.

4x100 metri

Record european 39,5 : 39,5 R. D. 
Germană, 40,3 Franța, 40,5 R.F. Ger
mania, 40,8 Polonia, Bulgaria și 
--------- .. 11,3 ROMANIA locul 10.U.R.S.S.

4x400 metri
european 3:04,3:
3:07,l Polonia,

Record
Germană, 
glia, 3:09,3 U.R.S.S., 3:10.3 
mania. 8:11,4 ROMANII,

110 m garduri

3:06,8 R.D. 
3:07.3 An-
R.F. Ger- 
record.

14,1 VtzlnEUROPA (record 13,8):
(Franța), 14,1 Dittrich (R.D.G.), 14,2

asemenea „etică", au relevat-o tn 
ultimul tur de campionat și jucă
tori de la C.F.R. Cluj, de la S.C. 
Bacău, de la Politehnica Timișoara, 
Steagul roșu, de la Dinamo, Steaua, 
Politehnica Iași etc. E

Un psiholog și

un aspect

citeva

sale

Rysavy (Cehoslovacia), 14,3 Amberle 
(Franța), 11,3 Naidenko (U.R.S.S.), 
14,3 Villas (Austria), 14,3 Kaloianw 
(Bulgaria), 14,3 Llovares (Spania), 14.3 
Calleja (Spania).

ROMANIA (record 14,4, Radu Ga- 
vrilaț, 1972): 14,7 Dumitru Stăni'.oiu, 
14,9 Adrian Calimente (1956), 15,0 Io
sif Crișan (1955), 15,1 Gheorghe Pe
trescu, 15,3 Marcel Voicu.

400 ra garduri

EUROPA (record 50,1): 50,1 Pietrzyk 
(Polonia), 50,9 Eckelman (R.D.G.), 
50,9 Nagainik (U.R.S.S.), 51,2 Maroldi 
(Italis) 51,7 KORODI (ROMANIA).

ROMANIA (record 51.7 Iosif Ko
rodi, 1973): 51,7 Korodi, 54,6 Dumitru 
Stănlloluj 54,7 Horia Toboc (1955), 
55,3 Gheorghe .Sfichi, 55,9 Iosif Cri- 
șan.

I
I
I
I
I
I
I
I

Așa arată o variantă cu 
zultate exacte la concursul 
sport, etapa din 8 ianuarie

13 re- 
Prono- 

1974.

I. Cesena —■ Lanerossi
II. Fiorentina — Cagliari

III. Foggia — Napoli
IV. Genoa — La2io
V. Juventus — Internazionale

VI. Milan — Torino 
VII. Roma — Sampdoria 

VIII. Verona — Bologna
IX. Avellino — Temana
X. Bari — Parma

XI. Brindiel — Taranto

x
1
1
2
1
1
1
x
1
X
9

din investigațiile
Florin Vlădescu, 

tor științific la Centrul 
cercetări științifice „"7 __
guși" ne-a oferit o opinie in
teresantă, susținută de teste 
și studii :

— Deși fotbaliștii stau mai 
puțin în cantonament decît 
sportivi din alte ramuri, la 
ei elementele prenevrotice 
sint mult mai numeroase ceea 
ce influențează considerabil 
evoluția în joc. Aceasta se 
explică prin atitudinea față 
de cantonament a jucătorilor 
respectivi, dar și prin felul 
cum este organizată această 
perioadă de pregătire în co
mun. E necesar să se urmă
rească cu o mai mare aten
ție spargerea monotoniei a- 
cestor perioade comune, dar 
ți o responsabilitate sporită 
din partea jucătorilor.

— Credeți că locul ocupat 
de fotbal în ierarhia 
larității sporturilor 
acele elemente prenevrotice 
mai numeroase decît în ca
zul boxerilor sau canotorilor?

— Indiscutabil! Dar toc
mai din acest motiv factoru
lui individual îi revin obli
gații in plus. Acolo unde e- 
xistă personalități definite, 
trăsături de caracter solid 
conturate, unde există un cli
mat sănătos se constată tot 
mai puține dereglări psihice. 
Jucătorul de fotbal care este 
mai mult expus emoției, da
torită numărului imens de 
spectatori care îl urmăresc, 
trebuie, tocmai de aceea, să 
realizeze o corelație optimă 
între sacrificiu și înalta per
formanță.

cercetă- 
de 

„23 Au

popu- 
explică

destul de trist, pentru că e vorba 
de fuga de răspundere personală de 
munca intensă, deși cînd e vorba 
de interese individuale, ceilalți de
vin mijloace pentru atingerea sco
pului propus, egoismul, megalo
mania și egocentrismul fiind căile 
principale de realizare a intere
sului propriu.

★
adevărați, pentru caractere adevă-

Mircea M. IONESCU

loan CHIRILA

in
In

Foto’: V. BAGEAC

Iată-Î pe fotbaliștii de la Sportul studențesc la primul antrenament 
aer liber din acest an, O scurtă încălzire 
plin efort.

după care ei, vor intra

ANTRENAMENTE ZILNICE,
PREGĂTIRI SUSȚINUTE

LA SPORTUL STUDENȚESC 

SÎMBĂTĂ A AVUT LOC PRIMA
ȘEDINȚĂ ÎN AER LIBER

Studenții bucureșteni s-au reunit 
joi, la sediul clubului din calea 
Ștefan Furtună, pentru efectuarea 
controlului medical obligatoriu, 
prevăzut înaintea reluării pregăti
rilor. A doua zi, vineri, întreg lo
tul primei echipe a participat la 
analiza 
lej cu 
culescu 
planul 
ga perioadă de iarnă.

Prima lecție de antrenament, 
programată în aer liber, pe terenul 
de la Regie, a avut loc sîmbătă 
dimineața, la ora 10,30. Au lip
sit — motivat, bineînțeles — jucă
torii ce urmează a-și susține în ca
drul Institutului de educație fizică 
și sport, cursul de schi. Este vorba 
de O. Ion eseu, Chihaia, Leșeanu, 
Lucaci, Cassal și Tănăsescu, care 
împreună cu antrenorul M. Rădu- 
lescu de la tineret, se vor deplasa 
în munții Paring, unde vor rămî- 
ne pînă la 12 ianuarie. Pînă atunci, 
ceilalți component! ai lotului vor 
participa la ședințe zilnice de an
trenament în Capitală, avînd ca 
scop readaptarea organismului Ia 
efort. /

Incepînd din 13 ianuarie, Sportul 
studențesc, cu efectivul complet, se 
va instala în stațiunea Izvorul Mu
reșului, pentru 
struire, care va 
nuarie.

turului campionatului, pri- 
care antrenorii Angelo Ni- 
și Ion Voica au expus și 

de pregătire pentru întrea-

un stagiu de in
dura pînă la 29 la

START LA U. T. A.
_ Vineri, sub conducerea x antreno

rilor Toma Jurcă și Liviu Coman, 
echipa arădeană a făcut mai întîi 
cunoștință cu medicul clubului. A 
răspuns prezent la prima întîlnire

ONOSPORT
XII. Catania — 

XIII. Reggina —
Palermo 
Novara

x 
X 

FOND DE PREMII LEI 283.310. 
Plata premiilor pentru acest con

curs se va face astfel :
In capitală începînd de la 11 ia

nuarie 1974 pînă la 6 martie 1974.
In țară de la 15 ianuarie 

pînă la 6 martie 1974.
NUMERE EXTRASE LA 

GEREA „NOULUI AN” DIN
NUARIE 1974, LA PRONOEXPRES

Extragerea I-a : 37 36 26 
Extragerea a îl-a: 36 10 
11 Extragerea a III-a : 10

1974

TRA- 
6 IA-

43 31 ;
29 28

8 38 3

9 ; Extragerea a IV-a : 11 7 14 
42 24 ; Extragerea a V-a : 28
6 10 39 16 ; Extragerea a Vl-a : 
5 22 19 25.

FOND DE PREMII : (provizo
riu) 2.910.000 lei.

Cîștigurile de Ia
Vl-a se suportă din fond special. 
Plata premiilor de la această tra
gere se va face astfel t în capitală 
de Ia 23 Ianuarie pînă la 6 martie 
1974, în țară de la 28 ianuarie pînă 
la 6 martie 1974.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

15
19
17

extragerea a

Iorgulcscu, Vidftc, 
Popovici, Purima, 
Ghiță, Broșovschi, 
Sima, Trandafilon 
vederea împrospă- 
elemente de per-

întregul lot : 
Kukla, Pojoni, 
Domide, Schepp, 
Axente, Kun II, 
și Munteanu. în 
tării lotului cu 
speetivă, antrenorul T. Jurcă a pro-? 
movat de la echipă de 
zerve pe Matei, Bîtea, 
Tisa.

U.T.A. se va antrena 
pînă în 10 ianuarie, după care se 
va deplasa pentru 12 zile la Pre
deal. Odată cu revenirea în ora
șul de pe Mureș, fotbaliștii arădeni 
își vor continua pregătirea, susți- 
nînd o serie de jocuri de verificare 
cu Gloria Arad. Unirea Arad, Jiul 
Petroșani, Politehnica Timișoara și 
alte echipe. în sinul echipei dom
nește o atmosferă propice de lucru 
și mult ontimism nentnj retur. --

Gh; NTCOtATȚA, coreso.

tineret-re-
Morar ți

la Arad

A.S. ARMATA TG. MUREȘ
A OPTAT PENTRU PREDEAL
A.S. Armata Tg. Mureș se reu

nește astăzi, cînd este programată 
prima parte a controlului medical, 
marți fiind ziua a doua a acestui 
important test asupra sănătății.

Militarii tîrgmureșeni vor rămî- 
ne în orașul lor pînă la 14 ianua
rie, cînd vor pleca, pentru o pe
rioadă de ' două săptămîni la Pre
deal.

în programul de pregătire este 
inclus și turneul din Albania, des
pre care v-a.m mai informat.

OPTIMISM LA MUREȘUL DEVA
Și la Mureșul Deva, una dintre 

componentele seriei a treia a divi
ziei B, se dă astăzi startul pregăti
rilor. „Introducerea" va fi făcută 
prin efectuarea vizitei medicale, 
mai ales Șchiopa, conducătorul de 
joc al echipei, urmînd să fie supus 
unui control minuțios, după cele 10 
zile de tratament pe care le-a efec
tuat la Băile Felix. Pentru perioa
da de pregătire nu a fost încă sta
bilit locul unde se vor desfășura 
acestea, antrenorul L. Vlad urmînd 
să decidă dacă va fi aleasă stațiu
nea Bușteni sau 6e va rămîne a- 
casă, la Deva, și împrejurimii» sale 
oferind bune condiții de pregătire.

„Privim cu optimism returul, pe 
care îl dorim bogat în victorii, în 
partide de calitate. De aceea pe
rioada de abumulări va fi tratată 
cu maximum de seriozitate. Spe
răm, în primul rînd, în omogeniza
rea lotului. Și vrem să devenim 
din nou fruntașă, așa cum am fost 
și anul trecut, de data asta, insă, 
in divizia secundă!“ — ne decla
ra, telefonic, președintele secției 
de fotbal, ing. Dumitru Cepănaru,

r



TREBUIE SA CLĂDIM - CU MAI MULT CURAJ
0 NOUA ECHIPA NAȚIONALA

După C. M. de handbal feminin din Iugoslavia

PATRU BOXERI ROMANI

INDOOR AL S.U.ALA TURNEUL

de dincolo

PE GHEATĂ ȘI PE ZAPADA

localitățile 
se dispute

TURNEUL CELOR 4 
TRAMBULINE

turnee 
gen 

ce 
marilor

După 
diferite- 

au devenit tradiționale 
.Centura de 

bucură

„RING SOFIA
în ultimii ani se constată o 

permanentă modificare a calenda
relor competiționale ale celor 
mai multe federații de box din 
Europa. Locul întîlnirilor bilate
rale, pînă nu de mult foarte frec
vent, este luat,’ treptat, de 
internaționale individuale, 
de concurs asemănător celor 
se organizează cu ocazia 
competiții internaționale, 
ce o serie de turnee ale 
lor țări 
(„Mănușa de aur11, „i 
aur11, T.S.C. Berlin) și se 
în fiecare an de o participare va-

loroasă, în acest an asistăm la a- 
pariția altora. în calendarul fe
derației bulgare și, bineînțeles, și 
în cel al țărilor participante a 
apărut o nouă competiție : „Ring 
Sofia". La prima sa ediție, tur
neul de la Sofia se va desfășura 
la sfîrșitul lunii ianuarie și 
începutul lunii februarie. La aces
te întreceri vor fi prezenți și pa
tru wugiliști români: Petre Ga- 
nea, Teodor Dinu, Nicolae Buti- 
seacă și Vasile Lehăduș. Sportivii 
români vor fi însoțiți de antreno
rul amerit Petre Mihai.

După cum s-a anunțat, Virginia 
Ruzici și Mariana Simionescu vor 
lua parte la circuitul internațional 
feminin de tenis organizat de fede
rația americană de specialitate. 
Este pentru prima oară că jucătoa
rele de tenis din România participă 
la competițiile „indoor" 
de Ocean.

Iată datele de start și 
în care urmează să 
turneele incluse în acest circuit : 
14 ianuarie — San Francisco; 21 
ianuarie — Mission Vejo ; 28 ia
nuarie — Washington ; 4 februarie
— Fort Lauderdale ; 18 februarie
— Detroit; 25 februarie — Chica-

go ; 4. martie — Dallas ; 11 martie 
Boston; 18 martie — Akron; 25mar
tie — New York ; 1 aprilie — Little 
Roclț *■ 8 aprilie — Sarasota ; 15 a- 
prilje •— Petersburg ; 22 aprilie — 
Miaad29 aprilie — Hilton Head.

Primele trei turnee constituie 
probe de calificare, jucătoarele ur- 
mînd să fie împărțite apoi în două 
categorii, care vor evolua separat, 
cu promovări și retrogradări în tot 
cursul circuitului.

13 (din cele 16) jucătoare și antrenorii echipei României, clasată pe locul II la C.M. din Iugoslavia. De la stingă 
la dreapta: antrenorul emerit Constantin Popescu, Constantina Ilie, Rozalia Șoș, Doina Furcoi, Doina Cojo- 
caru, Cristina Petrovici, Hilda Hrivnak, Magda Mikloș, antrenorul Dan Bălășescu; jos: Elisabeta Ionescu, Si
mona Arghir, Viorica Vierii, Maria Boși, Maria Popa și Irene Oancea. Lipsesc: Lucreția Moise, Elena Frlncu 

și Lidia Stan.

Colegiul central de antrenori, tehni
cienii, vor trebui să elaboreze un vast 
plan de acțiuni care să vizeze menține
rea echipei noastre naționale printre 
cele mai bune formații din lume și care 
să ne permită să aspirăm la cucerirea 
primului loc la J.O. și C.M.

Vom prezenta opinia noastră privind 
direcțiile principale ale acestui plan, 
pornind de la o analiză succintă a fac
torilor care au limitat și limitează tocă 
obținerea de mari performanțe.

începem cu pregătirea fizică. Nu fa
cem acest lucru din rațiuni de sistema
tizare, ci din convingerea că la valori 
țennico-tactlce aproximativ egale nive- 

f'Zlce este determinant La 
de bază’ noi Înregistrăm 

frovici ’ In« soccial ’a rezistență (Pe- frovici. Furcoi, Cojocaru, Ionescu, Mic. 
<Popa M- me. Stan) ș viteză (Micloș. Hrivnak. Șos), dar si Ia sunie- 

,eSubHn1ienmre ,fOancea- Frincu, BosIL 
ă,-ne refPrim >a Parametrii 

riindcă itfei cu maraa Performantă, ««ndsatisfăceătoXatla aC PUtea fl 
pemru^1 aScăesSa aTt^
rinRăertnLeya!,°are ’«^«tionalT 
t>iă (tortă uaXxim al caHtâților de 

cătoarelor inseștbCadr;r ^‘trebui* 3“ă 
m^teetodividna?r fOart® muI,te antrena- 
eto?uesivlndrd^ItI- ffl~t aproape 

lot wr fltoSdurt îimp Jucătoarele de 
&T «'■..ri.T
tîțea aaltole)U cî^toțfr^oncrete1 de’ri- 
diyfduale capacității fizice in-Xt r a ,nivel maxim’ O? altfel, a- 
preocunărito^ ÎL T spre intensificarea 
ri atletică pregatirea fizicăst atletică — va trebui să fie sa-cina 

,a handbalului feminin, foce- 
re ptoă' to eeihiPrtt'rt ?e COpli 51 lunioa- rdivizionare.
că<to£rerit’" eeva.'2ai mlc al unor țu- 
rescu RZolnVeferlm ,a ’naițime (io- nescu, Boși, Vieru. Ilie). dar si 
voltarea masei musculare (Popa M Ar- ~ esteP un deza- 
în ~ e^XrieSlmtim Pdrmanent 

Din nefericire, jucătoarele cu un ga- 
5etmvto(Vapmal •!rtare fMlc’0Ș, Hrivnak, 
avtnrt : Furc°i' Plătesc alte tributuri, 

ci nxSUr,i la capitolul de rezistente Și viteză sau an o îngrijorătoare Hp- 
s^^de- suplețe-mobilitate (Frtocu. Oan- 
„„?esisur s.n uneip cazuri (de pildă in 

Privește înălțimea), nu mai pu- 
dJcft prin Promovarea u- FJ’.’’ jucătoare tingre, dar în toate cele- 

put®m interveni metodic pentru 
îmbunătățirea calităților si. mai ales 

Certificarea generală (Colocaru’.
’ T°P? M’’ Stan’ ?i pentru înlocuirea straturilor adipoase cu masă musculară (Petrovici" Hrivnak Mi

cloș. Ionescu).
•Trebuie sa repetăm că toate acestea 
îl’*,se p„ot realiza decît prtotr-o atentă acțiune de individualizare a antrenamen- 

printr-o intensă pregătire in- 
executata de fiecare Jucă- 

♦rnre^„3a« nefe.rtelr« preocupările pentru pregătirea de acest gen sînt scă- 
Putini antrenori sau Jucă- 

fi???. pentru Individualizare SI pregătire individuală, cei mal bun 
~ da®s putem spune așa — fl constituie pregătirea portarilor, care tn «arte puține cazuri se execută în antrenamente parțial sau total separate.Tn eenerat, numărul orelor de antrenament pentru Jucătoarei© fruntașe va trebui să crească considerabil Se recunoaște că un număr considerabil de echipe divizionare abia ating tso—Mă ere de antrenament pe an. eeaa ce este absolut insuficient pentru sportul ne performanță. Va trebui să ajungem fneă tn acest an Ia minimum 450—569 

“•.ore de pregătire. Desigur, vor trebui tnfrfnte anumite inerții la sportive si antrenori. dar fără Îndoială vor trebui crește si condiții pentru a realiza aceste cifre.
țn conținutul acestor antrenamente va 

trebui să operăm unele modificări esen
țiale. iată, sore exemplu, apărarea — 
Cu toate problemele tehnieo-tactice șl de 
pregătire fizică ce le Incumbă — este 
un capitol încă negliiat șl deficitar. A- 
ceasta se datorește fără îndoială pon
derii scăzute tn antrenament a temelor 
șl exercitiilor de apărare în antrena
mentele de la cluburi și. trebuie s-o 
mărturisim, chiar și în pregătirea cen
tralizată. Numai așa ne explicăm de ce

blocarea aruncărilor este o raritate la 
noi, ca de altfel și închiderea brațului 
de aruncare și marcajul eficace al pi
votului.

O problemă esențială este aceea a 
antrenamentului în condiții apropiate de 
joc. Idee teoretic acceptată de toți, dar 
puțin încă pusă In practică. Altfel cum 
se explică faptul că pasarea și arun
carea mingii se execută excelent fără 
opoziția adversarului și scade sub 50 
la sută în eficacitate eînd apare un ad
versar. Iată un singur exemplu : arun
carea Ia poartă In antrenament (Micloș, 
Arghir. Oancea), executată fără adver
sar, are un procentaj de eficacitate de 
92 la sută, cu portar 78 la sută, iar cu 
portar și adversar activ scade pînă la 
32 la sută !

Cred că dintre toate echipele parti
cipante la acest ultim C.M. am fost de 
departe „campionii barelor" (mai exact 
19 bare în 5 jocuri), dintre care numai 
în jocul final 6.. . Și toate acestea fiind
că în antrenament se aruncă la poartă 
fără a se crea condițiile aspre de 
luptă ale jocului, iar barele sînt so
cotite ca o semi-reușjtă.

® Jucătoarele 
sînt deficitare la
Iul pregătirii fizice © Se 
impune dublarea numă
rului orelor de pregătire 
® Multe formații din pri
ma divizie n-au condiții 
de antrenament la nive
lul exigențelor actuale 
® Puteam cîștiga finala 
de la Belgrad ? ® între
bări cu și fără răspuns 
® Fetele pot avea senti
mentul datoriei împlinite

noastre 
capito-

tn timpul jocului apare pregnant fac
torul psihic. în special o exagerată stare , 
de Start și uneori stări de inhibiție de-a 
dreptul periculoase (Miclos. Arghir Oan
cea). Mai avem încă mult de muncit 
pînă cînd toate jucătoarele vor fi stă- 
pme și, sigure pe acțiunile lor, pînă 
cînd vor putea să-și manifeste lucid 
capacitatea combinative și pînă cînd vor 
obține eficacitatea maximă în toate ac
țiunile și. în special. în aruncare,. Un pas 
înainte l-a făcut Doina Cojocaru care 
a reușit să-șî frîneze emoțiile exa
gerate și s-a comportat permanent ca 
o mare jucătoare. Nu trebuie uitat,
însă, că aproape toate jucătoarele din 
lot au o evidentă valoare internațională 
șl posibilitatea de a-șl domina emoțiile 
și adversarii. în ciuda tuturor lipsurilor 
arătate pînă acum (și a altora asupra 
cărora nu mal Insistăm), cel puțin pri
ma formație este alcătuită din jucătoare de mare valoare (Cojocaru, Șoș, Furcoi. Arghir, Petrovici, Ionescu, Stan) șl dacă 
exigența noastră a fost si este maximă am făcut-o numai cu gîndul la medaliile de aur, singurul obiectiv pe care va trebui să nî-I punem tn viitor. Ne-am referit la prima formație fiindcă asupra Jucătoarelor de rezervă avem încă „u- nele rezerve-, poate și din vina noastră.

în orice eaz eate cert că o analiză de perspectivă va trebui să ducă la o remaniere a lotului st la clădirea eu mal mult curaj a unei noi echipe naționale. Toată stima șl recunoștința noastră pentru Jucătoarele care au cucerit medaliile de argint, dar poate unele nu vor mai rezista unul regim Intens de lucru, altele nu vor avea putere șt perseverență să se autoperfeetioneze.în orloe eaz porțile lotului național tint larg deschise oricărei Jucătoare care va dori și se va angaja «ă mufi- eească „total- pentru aceasta.în special ne îngrijorează absența Jucătoarelor de valoare pentru postul de extremă dreapta — unde Și acum am 
improvizat (Furcoi fiind de fapt pivot) 
— și pentru postul de inter stingă unde 
slnt multe candidate, dar nici una de 
excepție. Atenționați asupra acestor ne
cesități va trebui în continuare să ne 
asigurăm rezerve de valoare pentru 
toate posturile șl să căutăm perseve
rent încă un portar cu gabarit cores
punzător.

Ne gîndlm și vom urmări cu mare

TELEX • TELEX • TELEX
In runda a 9-a a turneului de șah de 
la Hastings, olandezul Timman a remizat 
cu polonezul Pytel. Alte rezultate mai 
importante : Gligorici (Iugoslavia) — 
Szabo (Ungaria) %—'/3 I Miles (Anglia) — 
Garcia (Cuba) 1—0 ; Basman (AngHa) — 
Kuzmin (U.R.S.S.) 0—1 ; ReUstab (R-F. 
Germania) — Benkă (S.U.A.) */j—*/2. Pe 
primul loc Iri clasament se află acum 
Kuzmin și Timman. cu cite 7 p, urmați 
de Szabo — 6 p, Adorjan și Keene — 
cite o'/jp.

Finala probei de simplu femei din ca
drul turneului de tenis de la Sydney se 
va disputa între jucătoarele australiene 
Evonne Goolagong și Karen Krantzcke. 
In semifinale, Goolagong a învlns-o cu 
7—5. 6—3 pe americana Peggy Michel, 
iar Krantzcke a dispus cu 7—5. 7—5
de comDatrioata sa Helen Gourlay. în- 
tr-una din semifinalele concursului mas
culin. tenismanul australian Colin Di- 
bley l-a întrecut cu 6—3. 6—4. 6—4 pe 
englezul John Llovct.

„L’Equipe", cel mal bun sportiv francez 
al anului 1973. Clasamentul celor mai 

•buni 10 sportivi francezi. întocmit cu 
acest prilej, are următoarea configura
ție : 1. Francois Cevert (automobilism) : 
2. Daniel Morelon (ciclism) : * ”
chel Rousseau (natație), 
Larrousse 
Spanghero 
letism) ; 7. ivizei țscnuiaj ; n—». ivxaux.y 
(yachting), Thevenet (ciclism); 10. Drut 
(atletism).
H
Campionatul unional de șașkl (dame) 
s-a încheiat la Vilnius cu victoria tînă- 
rului mare maestru Anatoli Gantvarg. 
din Minsk, care a totalizat 13 puncte 
din 19 posibile. Pe locul secund s-a si
tuat Aleksandr Mogilianski — 12 o. Ma
rele maestru Andris Andreiko, fost cam
pion mondial, s-a clasat pe locul cinci, 
în urma acestei victorii. Anatoli Gant
varg va participa la turneul pretenden- 
ților la titlul mondial

atenție evoluția unor jucătoare tinere 
(lordache. Mihăilă. Vasile, Hobincu, 
Rusoiu. Amarandel. Rița, Nițu, Man) 
dar totul depinde numai de acestea, 
de felul In care vor înțelege să se an
gajeze totr-o activitate de pregătire la 
un nivel mult superior celui actual. în 
mod sigur vor mai fi șl alte jucătoare 
care se vor remarca în campionatul intern.

Deoarece tn acest an premergător C.M. 
(1975. Moscova) stagiile de pregătire 
centralizată vor fi foarte scurte. pon
derea pregătirii va cădea asupra ac
tivității jucătoarelor în echipele de club. 
Din acest motiv va trebui să cerem 
tuturor antrenorilor un efort deosebit 
pentru a realiza planul ce ni l-am pro
pus șl slntem siguri de bunele lor tentii.

Din __ __ —
divizionare n-șu condiții suficiente 
pregătire. Unele pur și simplu nu au 
un teren al lor (..U“ București, T.E.F.S. 
și Confecția), iar majoritatea nu pot a- 
sn?ura timoul necesar pentru ca ju
cătoarele să facă numărul corespunză
tor de antrenamente. Altdle nu au con
diții materiale minime pentru a asigura 
° pregătire Ia nivelul marii performan
țe. Aproape, toate echipele din prima 
categorie au Ioturi necorespunzătoare 
valoric șl numeric. încercările de ..com- 
P>tare.‘‘ a loturilor echipelor prin trans- 
^ruri de la echipele fruntașe nu fac 
î?cit • • PefTccască sacul echipelor din vîrfui piramidei.

încă un „amănunt" : to general, 1n 
handbal există o criză acută de mingi 
Și Încălțăminte de calitate. *

desfășurarea /cam"<’onatulul 
totern (în majoritatea tlmnulul în aer 
hber) trebuie reanalizată. deoarece toa
te competițiile mari (C.M. și j.o.i se desfășoară In sală.
slmr°^'j«T’ele ,da bază care ne frămîntă sînt tosă mult mai numeroase, pornind 

prpe”area caracterului sel-cției șl 
conținutul Instruirii la echlnele de jii- n oar© si copii, la sc0DurUe s) e5a^„ 
ni.e concrete s'e loturilor naționale 
seIeeHniO«et s7”?eret *nă la Jele de 
selecție șl instruire a Ioturilor la nive- 
endtofeto„nar S''tUa’e ale «pe “mondiaieZV01tare a 11apdMp’p‘ 

1nehe,a suita acestor arti- toeu/rtîn a spune cîteva cuvinte despre 
să iu™ Jlna!a_.C’M’ ș1 fără a Încerca 
întrebi < d cltorva din zecile de 

e* n s"au P11*- în Primul rînd- 
nalF?mr,-8f”ton" sS această fi-
Ha» « toorte greu, dar puteam ciș- 

•R?’ trebuit Insă să avem o re-
USSt^,nt C fi^!eâ sl nervoasă excepționa- 
ales că fermă că trebule 5’maitoî3 „I -pute,m Învinge, un portar sănă- 
nborrts™” ,mare"- Ar fi trebuit să si ,te^„^PrlZa ® TI’a cu s^’aȘl calm 
e i tSrttoteă„Ca Prima ~ P°ate chlsr 
ar fl „de temporizare — și, m fine. kTs/,- ,Ost: n,ecesar ca Arghir să joace 

Ia \a!oarea ei medie, iar $oș și 
S« nu aIbă ° scădere foarte o- S Primele 7 minute ale reprizei secunde.

r„t?ltlnd Veste situații nu caut scuze. „SSL* Up?.at exceptional, toate Ju- nlîSte1. au **cut o mare risloă de e- PJtotal (atft ctt puteau 
lSud« respectlva’ « U »e cuvin numai 
_Jn schimb, nu mg pot absolvi pe mi- 
m’ „eîwîr,iV*Tl<”'’ <!e un«l© întrebări . de e«"Aa,!feJS!TtZ? P®,SUn *“ poartă 1 (nu era to formă șl echipa nu avea to cred». 

1'L.°r", respectivă) ; de ee pu’ pe cineva s-o supravegheze tnrentru pe Antici T (oare a făcut de 
modus’^*?’'11. •’ **• c« n-am in-,n Wren muJt P« Mieloș 7 dentă « ceva mal slabă tn apărare) ; de ee n-am fost mai dur,' mal exigent 
muUu^R locu’u,(’ sl eu erammulțumit de evoluția din prima renriză): 

.rT,a’*.. ’* as,<"r rezistență In,Jtre®u echipe T (am plecat 
«ut)Pre8Stire d* la Un nlvel foarte scă- 

Deslgur, ar mal fl ti alte Întrebări ia care nici măcar In paranteză n-»s putea răspunde astăzi, fiindcă revăztnd de 2—3 ori filmul finalei am Învățat foarte mult, ca de altfel pe tot parcursul acestei competiții.
Esențial este ca această lecție să ne folosească In viitor.
în Încheiere, as mal dori să arăt că 

rezultatul bun obtlnut s-a datorat si 
faptului că tn cadrul colectivului tehnic 
(medic, antrenor secund si principali a 
existat permanent o unitate de vederi 
absolută si o colaborare excelentă.

Dar. mai ales, doresc să subliniez 
atașamentul total ai întrepii echipe față 
de concepția noastră de pregătire și joc. 
dăruirea și efortul exceptional țn an
trenamente. disciplina denlină care a 
existat în tot timpul perioadei d„ pre
gătire și în competiții, să mulțumesc 
călduros acestor fete care au muncit 
si s-au sacrificat pentru gloria sportu
lui din tara noastră si pot avea senti
mentul datoriei Împlinite
prof. CONSTANTIN POPESCU

antrenor emerit

• Cea de-a 22-a ediție a compe
tiției internaționale de sărituri cu 
schiurile „Turneul celor patru tram
buline" s-a încheiat cu victoria 
Hans-Georg Aschenbach (R. 
Germană) care. în cele patru 
cursuri disputate, a totalizat 
puncte. L-au urmat în clasamentul 
general Walter Steiner (Elveția) — 
927,6 puncte, Bernd Eckstein (R. D 
Germană) — 910 puncte și Hans 
Schmid (Elveția) — 909,8 puncte.

Ultimul concurs, desfășurat la 
Bischofshofen (Austria) a fost cîști
gat de Bernd Eckstein cu 237,4 
puncte și sărituri de 106 m și 98 m. 

....“.1—-a s-au clasat 
— 235.7 puncte și

Aschenbach — 235

Pe locurile următoare 
Walter Steiner 
Hans-Georg 
puncte.

•.CUPA
in-

nefericire majoritate? echipelor 
de

7.

3—4. Mi- 
Pescarollo — 

(automobilism) : 5—6. W.
(rugby), Yves le Roy (at- 
Noel (scrimă) ; S—9. Maury CAMPIONATE

R. F. GERMANIA: BAYERN 
ÎNVINSA LA DUSSELDORF

lui 
D.

con-
970,3

MONDIALĂ" DE 
SCHI

• Cunoscuta schioară 
Annemarie Proll — Moser 
nat învingătoare în proba

austriacă 
a terini- 

. . _ — ..------ de cobo-
nre din cadrul concursului internatio
nal de la Pfronten (Bavaria), obți- 
nind astfel a 11-a victorie consecu
tivă, din .anul 1972, în cursele de 
c,?b.°,rire_ contînt? pentru Cupa Mon- 

— Moser :j 
piftie în 

o diferență 
timpul de 

compatrioa- 
1:14,25. ca- 

- 1:14,38 și 
Theres Nadig —

tlială. Annemarie Proll • 
fost cronometra’ă. pe o 
lungime de 2 022 ' m, cu 
de nivel de. 500 tn. cu 
1:12,93, fiind urmată de 
ta sa, Wiltrud Drexel — 
nadiana Betsy Clifford - 
elvețiană Marie — V.___  ___
1:14,67. Prima cjasată dintre schioa- 
rele franceze a fost Jaqueline Rou- 
vier, care a ocupat locul 7 în 1:14,90.

Clasamentele Cupei Mondiale :

individual feminin : 1. Annemarie
Proll— Moser (Austria) — 75 punc
te ; 2. Marie — Theres Nadig (El
veția) — 57 puncte ; 3. Wiltrud Dre
xel (Austria) — 55 puncte ; pe echi
pe : 1. Austria — 477 puncte ; 2. Ita
lia — 171 puncte ; 3. R. F. Germa
nia — 117 puncte ; 4. Elveția — 73 
puncte... 8. Franța — 19 puncte.

® Proba masculină de slalom spe
cial din cadrul celei d°-a 39-a ediții . 
a tradiționalului concurs internațional 
de schi Arlberg — Kandahar a fost 
cîștigață de sportivul vest-german 
Christian Neureuther, cronometrat 
ir. cele două manșe cu timpul de 
85,07. învingătorul, in vîrstă de 23 
de ani, a ocupat primul loc în pri
ma manșă (43,47) și s-a clasat pe lo
cul 8 in cea de-a doua (41,60), în care 
victoria a revenit italianului Picro 
Gros, cu 41,01.

Au urmat in clasamentul general : 
Gustavo Thoeni (Italia) — 85,11,
Hans Schlagor (R. F. Germania) — 
85,20 și David Zwilling (Austria) — 
85.32. Concurentul polonez Andrzej 
Bachloda, care în manșa a doua a 
realizat cel mai bun timp : 40.78. a 
fost descalificat.

Tn urma acestor rezultate, în cla
samentul individual al Cupei Mon
diale conduce Hans Hinierseer (Aus
tria) cu 52 puncte, urmat de ~ 
Klammer (Austria) — 51
Fiero Gros (italia) — 48
Christian Neureuther (R. F. 
nia), Roland Collombin (Elveția) 
Reinhard Tritscher (Austria) — 
puncte.

HOCHEI

1—1,
Vasiliev (4), 
drov (2) și 
continuă să i 
pa U.R.S.S.

5—0), prin golurile marcate de 
, Hațulev (2), Aleksan- 

Golikov. In clasament, 
conducă neînvinsă

• Echipa
pe gheață ... ________ , ____
în turneu în Canada, a jucat eu for
mația Barrie Flyers, pe care a în
vins-o cu scorul de 5—1 (1—0, 2—0. 
2—1). Punctele oaspeților au 
marcate de Falecek (2), Beranek 
și Hanka.

cehoslovacă de 
Tesla Pardubice,

BIATLON

Franz 
puncte, 
puncte, 
Germa- 

și 
40

• Turneul internațional de hochei 
pe gheață (rezervat echipelor de ti
neret) de la Leningrad a programat 
partida dintre selecționatele U.R.S.S 
și S.U.A. Hocheiștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 9—1 (3—0,

La 9 februarie va avea loc la Paris 
meciul de box’ dintre campionul mondial 
Ia categoria mijlocie, argentinianul Car
los Monzon, și mexicanul Jose Napoleș. 
care deține centura de campion al lumii 
ia categoria semimijlocle. Intîlnirea sus
cită un viu interes, tn cadrul unei con
ferințe de presă, care a avut loc la 
Ciudad de Mexico. Jose Napoles a 
declarat că are mare încredere în po
sibilitățile sale. Monzon nefiind un ad
versar de temut. La rindul său. Mon
zon. care și-a reluat și el antrenamen
tele. a declarat că. învingător sau în
vins. va renunța la activitatea competi- 
tjonală. Organizatorul meciului Mon- 
zon — Napoles. actorul francez Alain 
Delon, nu a stabilit încă sala care 
găzdui acest mult așteptat meci

Celebrul Înotător australian Mike Wen
den, dublu campion olimpic In pro
bele de 100 șl 200 m la Ciudad de Me
xico. și-a reluat activitatea competlțio- 
nală. Cu prilejul unul concurs desfă
șurat la Sydney. Mike Wenden a fost 
cronometrat în proba de 100 m liber cu 
timpul de 54 sec. El va participa la pri
mul mare concurs Internațional 
lui 1974, care va 
lunii ianuarie, la

avea loc la 
Christchurch

’2-a ediție a

va

Automobilistul Francois Cevert. careAutomobilistul Francois Cevert. care a 
decedat în cursul desfășurării ..Marelui 
Premiu al S.U A.“ a fost desemnat, ca 
urmare a unei anchete inițiate de ziarul

al anu- 
mij locul

• Competiția internațională 
biatlon dotată eu Cupa Națiunilor 
continuat la Inzell cu desfășurarea 
probei de ștafetă 
a revenit echipei 
pul de 
mafiile 
di ei — 
04:26,2, 
liei — 2 h 05:52 și R. F. Germania 
— 2h06:06,8.

• Campionatul mondial de biatlon 
se va desfășura anul acesta ps pîr- 
tiile de la Rauvici, în apropiere de 
Minsk. între 26 februarie și 3 martie. 
In vederea acestui eveniment spor
tiv au fost construite pirtii de con
curs și antrenament, instalații meca
nice pentru țintele de tir. pavilioa
ne pentru concurențl, arbitri și zia
riști, precum și tribune pentru spec
tatori.

hochei 
aflată

echi-

lh59:33,2, 
Finlandei 

2hO3:I7,8, 
Franței -

4x7,5 km. Victoria 
Norvegiei cu tim- 
urmată de

— Ih59:35,4, 
U.R.S.S. ■

- 2h05:23.5,

for- 
Sue- 
- 2h
Ita-

Cu săritură de 106 m, care reprezintă un nou record al instalației de la 
Bischofshofen, Bernd Eckstein (R.D.G.) a ciștigat ultima probă a „Tur
neului celor 4 trambuline". Telefoto : A.P.-AGERPRES

ADOLESCENTELE AUSTRALIENE 
CONTINUĂ SERIA RECORDURILOR

MONDIALE LA ÎNOT
SYDNEY, 6 (Agcrpres). — Cu 

prilejul unui cdncurs de natație 
desfășurat la Sydney, tînăra spor
tivă Jenny Turral (Australia), în 
vîrstă de 13 ani. a stabilit un nou 
record mondial în proba de 800 m 
liber cu timpul de 8:50,1. Vechiul 
record era de 8:52,97 și aparținea 
Novellei Caligaris (Italia). Vechiul 
record a fost întrecut și de Sally 
Lockyer (14 ani) — 8:50.3.

în telefotografie : noua record
mană, Jenny Turral, imediat după 
cursă.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
7 SCHI Slalom uriaș bărbați, pentru Cupa 

mondială, la Berchtesgaden (R.F.G.).
7-13 TENIS Turnee internaționale, la Auckland

(Noua zeelandă) și New York.
SĂNIUȚE Campionatele europene de juniori, la

Schlehdorf (R.F.G.).
8— 9 SCHI Slalom și slalom uriaș femei, pentru 

Cupa mondială, la Les ’Gets (Franța) ; 
Slalom și slalom uriaș bărbați, pentru 
Cupa Europei, la Tarvisio (Italia),9 FOTBAL A. C. Milan — Ajax Amsterdam, med 
tur, pentru „Super-Cupa Europei44. ia 
Milano.

10—11 SCHI Slalom și ș^lalom uriaș bărbați, pentru 
Cupa Europei, la Kranjska Gora (Iu
goslavia) .

11—13 Turneu triunghiular de sărituri, la 
Tarvisio (Italia). Villach (Austria) și 
Maribor (iugoslavia).

12—13 Concurs internațional de probe nor
dice, la Le Brassus (Elveția) ; coborîre 
și slalom uriaș bărbați, pentru Cupa
mondială, la Morzine-Avoriaz (Franța); 
slalom și slalom uriaș femei, pentru 
Cupa Europei, la Oberstaufen (R.F.G.).

12—27 PLANORISM Campionatele mondiale, la Waikerie 
(Australia).

13 AUTO Marele Premiu al Argentinei (formula 
I), la Buenos Aires.

13—14 SCHI Coborîre și slalom uriaș femei, pen
tru Cupa Europei, la Grindelwald (El
veția) ; slalom și slalom uriaș bărbați, 
pentru Cupa Europei, la Seila Nevea 
(Italia),

13-1S Concurs internațional de sărituri, la 
Sapporo.

PROGRAMUL TURNEULUI FINAL AL C.M.
Impresii după tragerea la sorți de

Agențiile internaționale de presă 
subliniază în comentariile lor că 
„unul dintre cele mai Importante 
momente ale celui de-al 10-lea cam
pionat mondial de fotbal l-a consti
tuit tragerea la sorți pentru reparti
zarea celor 16 echipe în cele 4 grupe 
ale turneului final". încă în cursul 
dimineții, comitetul de organizare a 

competiții a desemnat 
de serie11 : Brazilia, 

lumii, R.F. Germania. 
Italia și Uruguay, fos- 
ale lumii. Apoi, comi- 
ia bază unele criterii 

a repartizat echipele în 
Brazilia, Uruguay, 

(prima urnă) ; 
Polonia, Iugoslavia

popularei 
echipele „cap 
campioană a 
organizatoare, 
te campioane 
tetul, avind 
geografice, 
urne speciale : 
Argentina și Chile 
R.D. Germană, “ 
sau Spania, Bulgaria (urna a doua); 
R.F. Germania, Italia. Olanda, ația

(urna a treia) ; Republica Zair, Haiti, 
Australia și Suedia (urna a patra).

Odată sistematizată formula, șeara 
tîrziu a avut loc tragerea la 
micuțului elev Detlef Lange, în vîrs
tă de 11 ani, revenindu-i sarcina de a 
scoate din urnă biletele. După 
s-a mai anunțat, in urma tragerii la 
sorți au fost stabilite următoare’e 4

Brazilia isi va oinoaște la 13 februarie

sorți,

cum

în continuare, comisia de organi
zare a alcătuit programul jocurilor 
din grupe. Meciul inaugural va avea 
loc la 13 iunie, Ia Frankfurt pe Main, 
între Brazilia și Spania sau Iugosla
via (reamintim că meciul de baraj 
dintre aceste două formații se 
desfășura la 13 februarie). Iată 
continuare, programul întîlnirilor.

• CUPE • CAMPIONATE • CUPE

va 
în

slmbătă seară
grupe : A). — Chile, R.F. Germania, 
R.D. Germani, Australia; B). — Iu
goslavia sau Spania, Brazilia, Repu
blica Zair, Scoția; C). — Olanda, 
Uruguay, Suedia, Bulgaria; D). — 
Haiti, Italia, Polonia, Argentina.

Din fiecare grupă, pentru grupele 
semifinale se califică primele două 
clasate.

adversarul din meciul inaugural

IAHV8 7-®
GRUPA C : 15 Junta : DUsseldorf : 

Suedia — Bulgaria; Hanovra : Olan
da — Uruguay ; 19 iunie : Dortmund : 
Olanda — Suedia ; Hanovra : Uruguay 

Dortmund : 
Dtisseldorf :

— Bulgaria; 23 iunie :
Olanda — Bulgaria ; 
Uruguay — Suedia ; ,

GRUPA D : 15 iunie :
Haiti — Italia ; Stuttgart : Polonia — 
Argentina ; 19 iunie : Munchen : Haiti
— Polonia : Stuttgart : Italia — Ar
gentina ; 23 iunie : Munchen : Haiti
— Argentina ; Stuttgart : Italia — 
Polonia.

Grupele semifinale vor fi alcătuite 
astfel : în grupa I vor juca echipele 
cîștigătoare ale grupelor A și C și 
formațiile . clasate pe locul doi în 
grupele B și D, iar în grupa semifi
nală a Il-a vor evolua ciștigătoarele 
grupelor B și D și echipele clasate 
pe locul doi in grupele A și C. Jocu
rile se vor juca după sistemul fiecare 
cu fiecare, fiind programate în zilele 
de 26 iunie. 30 iunie și 3 iulie. Echi
pele învingătoare in grupele semifi
nale se vor intilni în finala compe
tiției, Ia 7 iulie. Cu o zi mai înainte 
va avea loc jocul pentru locurile .3—4, 
între echipele clasate pe locui secund 
în crupele semifinale.

Munchen :

GRUPA A : 14 iunie : Chile — R.F. 
Germania ; R.D. Germană — Austra
lia ; 18 iunie : Chile — R.D, Germa
nă, R.F. Germania — Australia ; 22 
iunie : Chile — Australia, R.F. Ger
mania — R. D. Germană, Comitetul 
de organizare comunică că trei din 
aceste partide se vor disputa la 
Hamburg, iar alte trei pe stadionul 
din Berlinul occidental.

GRUPA B : 14 iunie : Dortmund : 
Zair — Scoția; 18 iunie : Gelsenkir
chen : Iugoslavia sau Spania — Zair; 
Frankfurt : Brazilia — Scoția; 22 iu
nie : Gelsenkirchen : Brazilia — Zair; 
Frankfurt : Iugoslavia sau Spania — 
Scoția ;mingham — Cardiff 5—2 ; Carlisle

— Sunderland 0—0 ; Chelsea — 
Queen’s Park Rangers 0—0 ; Crys
tal Palace — Wrexham 0—2 ; E- 
verton — Blackburn 3—0 ; Ipswich
— Sheffield United 3—2 ; Leicester
— Tottenham 1—0 ; Liverpool — 
Doncaster 2—2 ; Manchester Uni
ted — Plymouth 1—0 ; Norwich — 
Arsenal 0—1 ; Newcastle — Hen
don 1—1 Echipele victorioase au 
obținut calificarea pentru turul ur
mător. Meciurile terminate la ega
litate vor fi rejucate, de data a- 
ceasta pe terenurile formațiilor 
care au evoluat în deplasare.

ITALIA : LAZIO DIN NOU 
VICTORIOASA IN DEPLASARE

(Pavone), Genoa — Lazio 1—2 
(Garlaschelli 2, respectiv Corradi 
din 11 m), Juventus — Inter 2—0 
(Altafini și Cuccureddd, din 11 m), 
Milan — Torino 1—0 (Chiarugi), 
Roma — Sanipdoria 2—1 (Cappelli- 
ni și Morini, respectiv Santin), Ve
rona — Bologna 1—1 (Busatta, res
pectiv Bulgarelli).

„Marele meci11 al zilei, disputat 
la Torino, a fost mai simplu decît 
se credea. Cînd Altafini a deschis 
scorul 
nimeni 
asupra 
tinuat . „ ....____
încă două prețioase puncte la Ge
noa. Deși golgeterul echipei, Chi- 
naglia, a fost foarte bine păzit, de 
data aceasta Garlaschelli a reușit 
să aducă victoria echipei romane. 
Iată clasamentul : Lazio — 19 p, 
Juventus — 17 p, Fiorentina, Na
poli și Foggia — 15 p, Inter și Mi
lan — 14 p, Bologna — 13 p etc. 
în clasamentul golgeterilor, condu
ce tot Boninsegna. cu 11 goluri, ur
mat de Cuccureddu și Riva — cîte 
8, Chiarugi — 7 și Chinaglia — 6.

CESARE TRENTINI

Primele ecouri. primele speranțeRezultatele fntregistrate în etapa 
a 18-a a campionatului vest-ger
man : Eintracht Frankfurt pe Main
— F.C. Koln 2—1 ; Fortuna Koln
— Borussia Monchengladbach 3—5; 
Hanovra 96 — M.S.V. Duisburg 
2—2 ; Rotweiss Essen — Kickers 
Offenbach 1—2 ;. Werder Bremen
— F.C. Kaiserslautern 3—1 ; Her
tha B.S.C. — S.V. Hamburg 2—1 ; 
Schalke 04 — V.F.B. Stuttgart 
2—3 ; S.V. Wuppertal — V.F.L. 
Bochum 2—0 ; Fortuna Dusseldorf
— Bayern Munchen 4—2. Clasa
ment : 1. Eintracht Frankfurt pe 
Main — 25 p ; 2. Borussia Mon- 
chengladbach — 23 p ; 3. Bayern 
Miinchen — 23 p.
ANGLIA: MECIURI DE CUPĂ

pentru echipa campioană, 
n-a mai avut nici un dubiu 
învingătoarei. Lazio a con- 
șirul victoriilor, obținînd

După tragerea la sorți, mai mulți 
antrenori, jucători și oficiali din fot
balul internațional au împărtășit zia
riștilor impresiile lor despre alcătui
rea grupelor. Antrenorul vest-german 
HELMUT SCHON a spus, printre 
altele : „Intilnirile se anunță dificile. 
Va trebui să jucăm la adevărata va
loare pentru a ne califica". ARNE 
ESKELD. din partea federației sue
deze, a declarat : „Avem o serie grea. 
Vom intilni adversari redutabili, care 
ne vor solicita la maxim". Reprezen
tantul federației italiene, dr. ARTE- 
MIO FRANCHI. a precizat următoa
rele : „Tragerea Ia sorți nu ne-a 
avantajat. Polonia și Argentina sint 
adversari incomozi. Misiunea noastră 
este grea". La rîndul său, WILLIE 
ORMOND, managerul echipei Scoției, 
a arătat că... „formația se poate clasa 
pe locul doi în grupă, obținînd astfel 
calificarea pentru etapa semifinalelor". 
Antrenorul bulgar HRISTO MLADE- 
NOV a arătat că fotbaliștii săi au 
șanse de a obține calificarea, indi- 

. eînd ca primă favorită in această 
grupă echipa Olandei. Președintele

Confederației sporturilor din Brazilia,' 
JOAO HAVELANGE, a declarat 2 
„Se vor înregistra multe surprize, 
chiar din primele jocuri. Fotbaliștii 
brazilieni se vor califica pentru gru
pele semifinale. Echipele Argentinei 
și Urngnayului au de asemenea mari 
șanse ia această ediție". KAZIMIERZ 
GORSKI, antrenorul echipei Poloniei, 
a declarat, în cadrul unui interviu 
televizat, că ..în grupa a 4-a foaie 
echipele practică un fotbal latin, care 
convine formației Poloniei. Desigur, 
calificarea va fi dificilă, însă vom 
asista la întîîniri deosebit de atrac
tive". In urma unei convorbiri tele
fonice, pe care corespondentul agen
ției France Presse a avut-o la Bar
celona cu cunoscutul jucător olandez 
CRUYFF, acesta a declayat : „Consi
der că în grupa în care joacă echipa 
Olandei evoluează formații redutabile 
ca Uruguay, Suedia și Bulgaria, for
mații robuste care cuprind jucători 
experimentați, cxcelenți luptători. To
tuși, îmi mențin părerea că echipa 
olandeză va obține calificarea, nu fără 
a trece însă prin mari emoții".

Cupei
___  si 
competi- 
Marbella.

S-a stabilit ca a 
mondiale la golf să aibă loc la Caracas.
întrecerile se vor desfășura intre 21 
24 noiembrie. Ultima ediție a 
ției, disputată în Spania, ' 
a revenit echipei S.U.A.

- ■
Campionul mondial de box 
muscă, Chartchai Chionoi . 
acceptat să-1 reîntîlnească pe japonezul 
Susumu Hanagata. Meciul urmează să 
aibă loc la Tokio, la începutul lunii a- 
prilie.

la

categoriala
(Tailanda). a

Iată rezultate din turul al 
III-lea al „Cupei Angliei11 : Oxford 
— Manchester City 2—5 ; Shef
field Wednesday — Coventry 0—0; 
Sauthampton — Blackpool 2—1 ; 
West Ham — Hereford 1—1 ; Wol
verhampton — Leeds 1—1 ; Bir-

BOLOGNA, 6 (prin telex, de Ia 
corespondentul nostru). Iată rezul
tatele și marcatorii golurilor din 
cea de a XII-a etapă a campiona
tului italian : Fiorentina — Cagliari 
4—1 (Saltutti, Caso, Speggiorin și 
Merlo, din 11 m, respectiv Riva), 
Cesena — Lanerossi 2—2 (Savoldi 
II și Toschi, respectiv Vitali și 
Bernardis), Foggia — Napoli 0—1
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