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Raid 
ancheta 

la
Ploiești

Intre 22-30 ianuarie
In cuprinsul ziarului :

• ATENȚIE, AVALANȘE I
• LA MUNTE SAU A- 

PROAPE DE CASA?
• BASCHETBALIȘTII DA

TORI LA TOATE CA
PITOLELE I

• 10 BOXERI ROMANI 
PRINTRE PRIMII 10 
ÎN EUROPA I

• CICLIȘTI LA BIROUL 
DE PLASARE

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL

• Cei 17 jucători selecfionafi

• Clnd elevii erau

CUPA TINERETULUI

Marți 8 ianuarie 1974

STEAUA Șl I.E.E.S. EVOLUEAZĂ
la cursuri, se aștepta vacanța; acum este vacanța

ACALMIE NEFIREASCA 
1NTR-0 ZI RE DUMINICĂ!

se așteaptă... redeschiderea școlilor

ter-Dimineață, în jurul orei 8, 
tnometrele indicau minus 6 grade, 
apoi a început 6ă fulguiască, dar 
ninsoarea s-a oprit după scurt timp. 
Temperatura s-a menținut, însă, 
destul de scăzută pînă către ora 14. 
De ce am înșirat aceste detalii... 
meteorologice ? Explicația este 
una singură : PENTRU A DE
MONSTRA CĂ LA PLOIEȘTI 
ERAU CREATE, IN SFÎRȘIT, 
TOATE CONDIȚIILE PENTRU A 
SE ORGANIZA ÎNTRECERI LA 
SPORTURILE DE IARNĂ, ÎN CA
DRUL „CUPEI TINERETULUI".

Dar una este să ai condiții, și 
alta să treci la treabă. În ime
diata vecinătate a sălii de sport 
„Victoria" din municipiul Ploiești 
a fost amenajat un mare patinoar 
natural. Stratul de gheață, gros de 
cîțiva centimetri, permitea să 
treacă deasupra lui în pas de de
filare... un regiment de tineri, și 
cu atît mai mult să patineze. 
Ne-am fi așteptat, condițiile fiind 
atît de prielnice, ca asociațiile 
sportive din școli, din întreprin
deri și instituții, mobilizate de Con-

pentru educație fi-6iliul municipal 
zică și sport Ploiești, să organizeze 
primele întreceri de patinaj din 
cadrul „Cupei Tineretului". Este, 
însă, sigur că nu astfel au gîndit 
și cei răspunzători de destinele 
competiției, din moment ce supra
fața de gheață a amintitului pati
noar, în loc să fie invadată de 
tineri patinatori, era luată cu a- 
salt de mari... cîrduri de ciori, care 
nu se știe despre ce croncăneau. 
Poate despre lipsa de inițiativă a 
localnicilor !

„Să vedem ce se organizează în 
săli" — ne-am spus. Și am por
nit la drum. Ne oprim la Liceul 
nr. 2. Mare animație în sala de 
sport. Peste o sută_ de elevi și _e- 
leve " - _
rat, 
rau 
seră 
publican de juniori II, la volei. Se 
afla aici și șeful catedrei de edu
cație fizică a Liceului nr. 2, pro
fesorul Mircea Dumitrescu. La ru
gămintea noastră de a ne relata 
despre manifestările organizate du-

din Ploiești, Buzău, Rm. Să- 
Miercurea Ciuc și Călărași e- 
angrenați (întrecerile începu- 
de vineri) în campionatul re

I
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minică în 
lui", șeful 
zică ne-a 
Ioc ultimele întreceri de tenis 
masă. întrucît sala este ocupată cu 
meciurile de volei, am instalat me
sele pe un coridor, 
prinde un număr cit 
elevi la întrecerile 
masă, am conceput 
4 etape, cîștigătorii 
desemnați prin adiționare de puncte. 
Pînă acum s-au desfășurat două 
etape, celelalte urmind a avea Ioc 
în primele zile de după terminarea 
vacanței".

Așadar, la Liceul nr. 2, deși pro
fesorul Dumitrescu (rămas singu
rul cadru 
în școală, 
trebuia să 
a fost) a 
el și-a găsit timp și pentru „Cupa 
Tineretului". Este grăitor, în acest 
sens, nu numai faptul, văzut de 
noi, că o parte a elevilor 
treceau la tenis de masă, 
organizarea, în aceeași zi, 
și în tot cursul săptămînii 
la Sinaia, cu elevii plecați 
bere, a întrecerilor de săniuțe din 
cadrul „Cupei Tineretului". Pentru 
a oferi elevilor liceului și alte con
diții de a deveni prieteni ai exer
cițiului fizic, profesorul Dumitrescu 
a inventat un sport intermediar în
tre badminton și tenis de masă. In 
aer liber, am văzut chiar noi, cum 
se juca pe terenurile bituminate 
ale liceului. Mingea de celuloid se

cadrul „Cupei Tineretu- 
catedrei de educație 
spus : „Chiar astăzi

fi- 
au 
de

Pentru a cu- 
mai mare 
de tenis 
competiția 
urmînd a

de 
de 
în 
fi

didactic de specialitate, 
în perioada vacanței) 

fie gazdă primitoare (și 
campionatului de volei,

Activitatea internațională, pe anul 
în curs, a echipelor de baschet din 
țara noastră va fi inaugurată miercuri 
seară, cînd băieții de la Steaua și 
fetele de la I.E.F.S. vor juca în ca
drul Cupei cupelor. Pentru formația 
Steaua, meciurile disputate în turneul 
divizionar din sala Floreasca au con
stituit verificări utile care au evi
dențiat plusurile și minusurile repre
zentantei României în prestigioasa 
competiție internațională. Steaua va 
întilni la Brno — în cadrul sferturilor 
de finală — redutabila echipă Spar
tak, cunoscută publicului român din 
anul 1969, cînd a eliminat pe Dinamo 
din C.C.E. Desigur, misiunea steliști- 
lor este dificilă, mai cu seamă că din 
rîndul lOr va absenta cel mai bun ju
cător — Tarău, nerefăcut după acci
dentul suferit Ia mina dreaptă. Spe
răm. totuși, ca elevii antrenorului 
Vasile Popescu să aibă o comportare 
bună, care să le mențină șansele de 
a se califica in semifinalele Cupei cu-

e

c. CUȚOV, P, DOBRESCU

Viraj dificil, pe care acest participant la întrecerile de săniuțe din cadrul 
„Cupei Tineretului" reușește să-l ia printr-o evoluție cu adevărat acro

batică.

BOGATĂ ACTIVITATE IN ORAȘELE
Sl COMUNELE JUDEȚULUI SUCEAVA

Asociațiile sportive .de pe melea
gurile sucevene s-au dovedit deo
sebit de active în aceste zile de în
ceput de "an, organizînd numeroase 
concursuri, atît în aer liber cit și în 
săli de sport și cluburi.

In lipsa zăpezii, organizatorii au 
programat întreceri și la alte dis
cipline în afara celor prevăzute în 
regulamentul ediției de iarnă a 
„Cupei Tineretului".

în bazinul Domelor, unde zăpada 
este ceva mai abundentă, sîmbătă 
și duminică au avut loc concursuri 
de schi (330 de participanți) și să
niuțe (224 de concurenți). Totodată,

TIPOGRAFII DIN Tg. MUREȘ

ÎN ÎNTRECERE
Asociația sportivă „Poligrafia" din 

Tg. Mureș a organizat pentru mem
brii săi, concursuri la tenis de ma
să și șah. programate în cadrul 
„Cupei Tineretului". în întreceri au 
fost cuprinși salariații tuturor celor 
opt secții ale întreprinderii.

Pînă în prezent, s-au evidențiat 
prin buna lor comportare reprezen
tanții secțiilor „zețărie 1“ (la șah) 
și linotip (la tenis de masă).

I. PAUȘ — coresp.

PE PiHTIILE Sl PATINOARELE
5

DIN JUDEȚUL BRAȘOV
Elevii din județul Brașov și-au 

dedicat multe din zilele de vacanță 
exercițiului fizic, sportului și, în
deosebi, activităților din cadrul 
„Cupei Tineretului". Astfel, elevii 
Școlii generale nr. 2 din Codlea au 
putut fi întîlniți pe pîrtiile de schi, 
pe patinoare și în sălile de sport, 
unde și-au măsurat forțele la tenis 
de masă și șah. Dacă la aceste ulti
me două discipline numărul com
petitorilor a fost de 38 și respectiv 
40. la săniuș profesorii au înregis
trat nu mai puțin de 323 de con- 
curenți, iar la patinaj viteză 80.

în comuna Ghimbav, unde s-a 
amenajat un patinoar natural pe o 
suprafață de 1400 mp, numărul ele
vilor care au alergat pe gheață în 
cadrul competiției dotate cu „Cupa 
Tineretului", s-a ridicat la 220.

Tot în această perioadă, a fost 
organizat un concurs de schi și în 
orașul Săcele. La startul competi
ției au fost prezenți 70 de elevi. în 
timp ce pe o pîrtie alăturată, 
săniuș, s-au întrecut alți 140 de 
neri și tinere.

Din orașul Victoria sîntem 
formați că pe patinoarul amenajat 
pe lîngă Grupul școlar Petrol Chi
mie a avut loc o competiție de pa
tinaj viteză. _—

se in
elar și 

precum 
trecute, 
în ta-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

SI I. ALEXE
J

VOR EVOUIA IN ITSIU
La invitația federației de specia

litate din Italia, un grup de boxeri 
de la clubul Dinamo București va 
participa la două reuniuni ce se 
vor organiza la Rimini (11 ianua
rie) și Bologna (14 ianuarie). Au 
făcut deplasarea foștii campioni eu
ropeni Calistrat Cuțov și Ion Alexe, 
precum și Paul Dobrescu. Sportivii 
dinamoviști sînt. însoțiți de antre
norul emerit Constantin Dumi
trescu.

24 DINTRE ECHIPELE PARTICIPANTE
LA MONDIALELE DE VOLEI

AU FOST REPARTIZATE IN SERII

pelor. Amintim că din grupa A fac 
parte Steaua, Spartak Brno și Estu- 
diantes Madrid, iar din grupa B Stea
ua roșie Belgrad, Ț.S.K.A. Sofia și 
Sacla Torino. In această a două gru
pă, tot miercuri are loc partida 
Ț.S.K.A. — Steaua roșie Belgrad.

I.E.F.S. va juca cu Hapoel Tel A- 
viv în cadrul „optimilor", urmînd ca 
după întîlnirea retur (la 16 ianuarie 
la București) să se cunoască formația 
calificată pentru sferturile de finală 
ale Cupei cupelor. Echipa pregătită 
de prof. Ioan Nicolau și prof. Teodora 
Predescu a plecat din Capitală după 
ce timp de trei zile a susținut tot a- 
tîtea partide de verificare, în decursul 
cărora a exersat temele ce vor fi fo
losite în compania baschetbalistelor 
din Tel Aviv.

Joi, în sala Floreasca (ora 19,15) va 
fi rîndul studentelor de la Politehnica 
să intre în focul întrecerii, confrun- 
tîndu-se cu M.T.K. Budapesta, în ca
drul sferturilor de finală ale C.C.E. 
Returul se va disputa la 17 ianuarie, 
la Budapesta. Politehnica face parte 
din grupa A, alături de Daugava Riga 
(deținătoarea titlului), Standa Milano 
și M.T.K. Grupa B este alcătuită din 
Slavia Praga, K. S. Lodz, Clermont 
Ferrand și Marita Plovdiv.

ANGHEL1NI BĂLĂCI
Ieri dimineață, F.R. Fotbal, a comunicat, oficial, lista lotului re

prezentativ din care va fi, apoi, alcătuit 11-le ce va aborda sezonul 
internațional 1974.

Lotul reprezentativ, făcut cunoscut nouă de antrenorul Valentin 
Stănescu, este alcătuit din următorii 17 jucători :

RĂDUCANU (Rapid), JIVAN (Politehnica Timișoara) — portari ; 
ANGHELINI (Steagul roșu), NICULESCU (Universitatea Craiova), DINU 
(Dinamo), SAMES (Steaua), FL. MARIN (Rapid), NISTOR (F. C. Con
stanța) — fundași ;

DUMITRU (Steaua), BĂLĂCI (Universitatea Craiova), BELDEANU 
mijlocași ;
Argeș), DOBRIN (F. C. Argeș), M. SANDU (Sportul' 
GEORGESCU (Dinamo), KUN II (U. T. Arad), MAR- 
Craiova) — înaintași.

(C.S.M. Reșița) —
TROI (F. C. 

studențesc), DUDU 
CU (Universitatea

Acești 17 jucători se vor reuni, vineri, 18 ianuarie, la București, 
urmînd ca, după două zile, duminică 20 ianuarie, să se îmbarce pentru 
turneul algeriano-spaniol care prevede în programul lui patru jocuri.

Dar iată programul acestui turneu :
marți, 22 ianuarie, la Alger : cu Selecționata armatei algeriene ; 
joi, 24 ianuarie, la Alger : cu echipa de club N.A.R.
duminică, 27 ianuarie, la Barcelona : cu C. F. Barcelona ; 
miercuri, 30 ianuarie, la Saragosa : cu Saragosa C.F., formație 

care evoluează, de asemenea, în prima ligă a campionatului spaniol.
Lotul reprezentativ se va întoarce în țară vineri 1 februarie, cînd 

componenții lui vor reveni la echipele lor de club cu care își vor con
tinua pregătirile în vederea reluării întrecerii în Divizia A.

STEAUA, DINAMO ȘI AGRONOMIA CLUJ
ÎNVINGĂTOARE IN DEPLASARE

PARTIDELE REVANȘĂ IN DIVIZIA DE HOCHEI

>
s-a jucat hochei și au avut loc con
cursuri la tenis de masă și la șah.

La Cîmpulung Moldovenesc a a- 
vut loc. de asemenea, un reușit con
curs de săniuțe, cu peste 200 de 
participanți, iar pe cele patru pati
noare ale orașului și-au disputat 
întîietatea peste 500 de elevi. în 
organizarea asociației sportive „Sil
vicultorul", numeroși tineri din oraș 
au fost angrenați în drumeții, pe 
itinerariile Deia și pădurea Pinu
lui.

Asociațiile sportive Metalul, 
IPROFIL, Voința ca și nume
roase școli din orașul Rădăuți au 
avut programate concursuri de pa
tinaj și hochei pe toate cele patru 
patinoare amenajate în localitate. 
Și tot la Rădăuți s-au bucurat de 
mult succes concursurile de tenis de 
masă și șah.

La Fălticeni, clubul elevilor s-a 
dovedit neîncăpător pentru nume
roșii participanți la competiția de 
tenis de masă organizată p© catego
rii de vîrstă. După mai multe ore 
de dispute au fost declarați învin
gători tinerii Dan Alexa, Mihai 
Lupu și Paul Suceveanu, iar la fe
te Maria Uniță și Fiorica Olteanu. 
Tot In Fălticeni au mal avut loc 
concursuri la șah, tenis de masă, 
cros și tir în organizarea asociației 
sportive Dinamo.

Constantin ALEXA — coresp.

După cum am mai anunțat, sîm- 
bătă, la Paris, cu prilejul reuniunii 
Biroului Executiv al F.I.V.B., au 
fost efectuate repartițiile a cîte 12 
reprezentative masculine și femini
ne în seriile campionatelor mon
diale de volei ce se vor desfășura 
în perioada 13—29 octombrie 1974, 
în Mexic. Echipa masculină a 
României va juca în seria de la 
Puebla, alături de reprezentativa 
Cehoslovaciei, lată și celelalte for
mații repartizate cu acest prilej: 
Mexic si Ungaria (Ciudad de Mexi
co), R.D.G. sl Iugoslavia (Guada
lajara), Japonia și Belgia (Tijuana), 
U.R.S.S. și Polonia (Tolucal. Bul
garia și R.P.D. Coreeană (Monter- 
ray). Celelalte 12 formații partici
pante la C.M.: Italia. Olanda, Cuba, 
S.U.A., Brazilia, Argentina, Vene
zuela, Coreea de Sud. Taiwan, Ca-

nada. Tunisia și R.A. Egipt vor 
repartizate în serii prin tragere 
sorți. Ia 16 mai 1974, la Ciudad 
Mexico.

Reprezentativa feminină a țârii 
noastre va evolua tot la Puebla, ca 
și cea masculină, alături de echipa 
Ungariei. Celelalte 10 formații sta
bilite în serii au fost astfel repar
tizate: U.R.S.S. și R.D.G. (la Ciu
dad de Mexico), Mexic și S.U.A. 
(Guadalajara), Cuba și R.P.D. Core
eană (Tijuana), Cehoslovacia și Bul
garia (Toluca), Japonia și Polonia 
(Monterray). La Ciudad de Mexico, 
La 16 mai, cele șase serii vor fi 
completate, prin tragere Ia sorti, cu 
următoarele reprezentative: Cana
da, Republica Dominicană. Peru, 
Brazilia, Uruguay, Olanda, R.F. Ger
mania, R.P. Mongolă, Tunisia, Co
reea de Sud, Filipine și Taiwan.

Dispută aprigă pentru puc între hocheiștii de la Agronomia Cluj și 
I.P.G.G.

T. SIRIOPOL — coresp. județean

reșteni, Fodorea 2 și Boldescu pen
tru gazde. Au arbitrat A. Balint și 
P. Kedves (Miercurea Ciuc).

SPORT CLUB MIERCUREA CIUC 
DINAMO 3-10 (0-5, 3—1, 0-4). 

Cea de-a doua întîlnire dintre echi
pa locală și formația campioană s-s 
încheiat la un scor aproape identic 
cu acela al partidei din ajun, gaz
dele nereușind să dea o replică pe 
măsura așteptărilor. Decizia partide 
a fost „semnată" după numai cinci 
minute de joc, la capătul cărora dina- 
moviștii reușiseră să înscrie tot atî- 
tea goluri, fără a primi vreunul. Re
priza a doua are un cu totul al 
aspect, Sport Club joacă mai bine 
(in timp c? Dinamo se menajează) ș 
reușește să reducă din handicap. UI 
tima parte a meciului seamănă ci 
începutul lui. dinamoviștii apasă dii 
nou pe „accelerator", marchează pa
tru goluri succesiv și obțin o victorie 
comodă. Au marcat : FI. Sgîncă, Pană 
Tureanu 3 (accidentul la umăr a fos 
mai puțin grav decît s-a crezut du 
minică seara), Gh. Huțanu 2, Axint ’ 
2 și Pisaru pentru Dinamo, Bașa 
și Kevdes pentru Sport Club. A: 
arbitrat M. Presneanu și O. Barb 
(București).

Disputate Ia 
Ciuc, și București, 
ale etapei campionatului de hochei 
au purtat, niai pregnant decît pri
mele întilniri, amprenta echilibrului, 
a dîrzeniei, în special înecurile de 
la București și Galați fiind caracte
rizate printr-un mare consum de e-

Calați, Miercurea 
partidele revanșă

nergie. Iată scurte relatări de la 
partidele de ieri.

V

LA ORA BILANȚULUI, IN PRIMA ȘCOALĂ SPORTIVĂ
BUCURESTEANA

Sfîrșitul de decembrie, cu cer 
cenușiu, umezeală și cețuri insi
dioase, fără zăpadă și fără com
petiții, a chemat la vacanță mai 
toate lăcașurile bucureștene ale 
sportului. Ca de obicei la cumpă
na anilor, cohortele performerilor 
școlari au pornit asaltul munților, 
al împărăției zăpezilor... E atîta 
liniște în curțile școlilor, cu asfal
tul lor ud, brăzdat de linii albe 
conturînd terenuri, e liniște pe 
toate bazele sportive descoperite, 
și chiar în sălile pînă mai ieri su
prapopulate. în ■ zilele premergă
toare ca și în cele imediat urmă
toare Anului Nou, este vacanță 
sută la sută, așa că ar fi fost lip-

lucrează

• 33 de sportivi nominalizați pentru J.O
• Un bilanț rodnic în 1973 • 12 secții

pentru îmbunătățirea performanțelor
sit de sens să 
reportajului bucureștean la 
nele sportive... Am intrat, așadar» 
într-una din dimențile trecute în 
clădirea din Calei Victoriei, care 
poartă însemnele Școlii sportive 
I. Ne-au întîmpinat însă liniștea, 
sălile goale și... prof. Valentin 
Dăscălescu, directorul școlii, aflat 
la rîndul său, în concediu. Nu se 
putuse abține să nu treacă totuși 
pe la birou. Și, pe urmă cîte nu 
sînt de făcut, de pus la punct 
pînă se vor întoarce de la tabe-

mai căutăm „eroii" 
are

in-

de 
ti-

rele de iarnă sportivii și profesorii 
lor. Orice sfîrșit de an are mo
mentele sale de bilanț, cînd se 
trage linie sub tot ce s-a agonisit 
în douăsprezece luni: izbînzi, tro
fee, valori ; momentele de trecere 
în revistă a tot 
lizat 
ceea 
anul 
acest 
la o 
simțea de bună seamă, 
verificării propriilor 
deja formulate dar neîmpărtășite 
altcuiva. Ne angrenăm cu plăcere 
in discuție, mai ales după ce 
aflăm că nu-i chip că dăm de 
vreo grupă de sportivi ai școlii, 
întrucît toate erau risipite în ta
bere organizate prin mijloace pro
prii sau de către M.E.I., în zone 
montane la Tușnad, Brașov, Tg. 
Secuiesc etc. începem convorbirea 
cu prima întrebare care ne vine 
pe moment în minte: ce semnifi
cație deosebită a avut anul ’73 
pentru Școala sportivă 1 ? Interlo
cutorul nostru își începe răspun
sul fără a sta o clipă pe gînduri, 
ca și cum nu făcea altceva decît 
să repete ceea ce își răspunsese

ceea ce s-a rea- 
meditație la tot 
trebuie făcut în 
Ne mărturisește

sau nu, de
ce și cum
ce începe.
lucru, îndemnîndu-ne parcă 
retrospectivă pentru care 

nevoia 
concluzii,

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Reprezentanții primei școli sportive bucureștene într-unul din momentele festive ale lui 1973 : defilarea la 
derea anului sportiv școlar, la începutul vacanței de vară

închi-
Foto : Paul ROMOȘAN

DUNĂREA GALAȚI — STEAUA 
3—6 (2—2, 1-3, 0—1). În ciuda
eforturilor depuse în meciul an
terior, ambele echipe au pres
tat în cea de-a doua întîlnire un joc 
extrem de interesant, cu multe faze 
spectaculoase și punctat cu nu mai 
puțin de nouă goluri. Gălățenii au 
fost de această dată mult mai. atenți 
în apărare iar atacanții au dovedit 
o incisivitate remarcabilă care le-a 
permis să străpungă deseori apăra
rea militarilor, ei reușind să înscrie 
trei goluri, ratînd și alte citeva si
tuații favorabile. Pînă la urmă, însă, 
experiența competition al ă și, desigur, 
valoarea jucătorilor au făcut ca
balanța victoriei să se Încline de
partea liderei clasamentului. Autorii 
golurilor : Bucur, Szabo, Herfhelegiu, 
Gheorghiu 2 și Varga pentru bucu-

I.P.G.G. BUCUREȘTI — AGRONO 
MIA CLUJ 3—6 (1—4, 0—1, 2—1). A 
gronomia a jucat mai bine decît î 
meciul de duminică și, cu gîndul re ' 
vanșei, a început excelent, dominîn.. 
chiar din primele minute. în opoziții 
prea siguri de ei, bucureștenii a 
abordat meciul neconvingător, lips 
lor de organizare — evidentă și î 
jocul precedent, pe care îl cîștigase 
ră — făcindu-se de data aceasta m; 
mult simțită. Soarta partidei a fos 
hotărîtă încă din primele 10 minut 
cînd clujenii au înscris patru golu: 
(minutele 4, 5, 6 și 7) ! în continuat 
meciul a fost ceva mai echilibrat dt 
gazdele nu au putut reface în între 
gime greul handicap, în ciuda efot 
turilor depuse.

Au marcat Stefanov 2 și Nuțesc 
pentru I.P.G.G., Borbath 2, Dene 
Imreh, Tamaș și Texe pentru Agronc. 
mia. Au arbitrat C. Sgîncă și E. M 
hoc.

ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE SCHI 
NECESITĂ 0 ATENȚIE SPORITĂ

Organizarea ultimelor întreceri de 
schi, în special a celor de la Poiana 
Brașov, a ridicat cîteva probleme 
care, făcîndu-le publice, ne gîpdim că 
își vor găsi soluții imediate. Prima 
dintre ele ar fi :

Publicitatea concursurilor. Oricît de 
interesante sînt uneori concursurile 
din Poiana Brașov, publicul nu poa
te lua parte la ele dacă data, locul 
și ora de desfășurare nu sînt cunos
cute. Este foarte important ca la sta
țiile de plecare-sosire ale autobuzelor 
Brașov—Poiana, la stațiile de telefe
rice și chiar în Poiană să se facă 
un afișaj corespunzător, cu un mini
mum de informații. Noi credem a fi 
util, pentru formarea gustului publi
cului, ca la anumite probe (sărituri, 
slalom) să existe un crainic și o stație 
de amplificare, care să prezinte con
curenții, performanțele lor anterioare, 
cîteva date de regulament etc. In 
absența acestora, concursurile de 
schi se vor desfășura în continuare 
intr-un dezolant anonimat.

Cazarea concurenților. Poiana Bra
șov este prima stațiune sportivă a 
țării. Ea găzduiește majoritatea între
cerilor din calendarul competițional 
intern. Sportivii angajați în aceste 
competiții constituie o clientelă per-

CAMPIONATUL DE UNDE SCURTE AL RADIOAMATORILOR
Prima competiție internă din acest an 

a radioamatorilor, campionatul republi
can de unde scurte, se va desfășura în 
două etape după cum urmează:

Juniorii (stații de clasa a Hl-a) vor 
concura în telegrafie, duminică 13 ianua
rie și în telefonie, duminică 10 februa
rie.

Seniorii (stații de clasa r și a Il-a) 
vor avea etapa de telegrafie duminică 
20 ianuarie și etapa de telefonie duminică 
10 martie.

Orele de concurs sînt... destul de ma
tinale : între 6.00—9.00 a.m., iar benzile 
de frecvențe: 3.5 și 7 megahertzl.

Concurenții vor trebui să realizeze — 
în intervalul de trei ore — legături cu 
radioamatorii din cit mal multe județe. 
După cum se vede condițiile de lucru 
sînt destul de grele. Pentru a se realiza 
performanțe de valoare este necesară o 
participare masivă. Deci, nici o stație 
YO să nu absenteze de la start 1
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mamentă și importantă a organizați 
comerciale și hoteliere din Poiai 
Brașov. Cu toate acestea, schior 
sportivi aflați în plină activitate < 
performantă, întimpină mari dificu 
tați în rezolvarea cazării, în preajn 
și chiar în zilele de concurs. Exen 
piele sînt foarte numeroase. Ne vo 
referi, totuși la numai două dint 
ele: înșiși membrii lotului olimp 
de biatlon, în preziua unor întrece 
au trebuit să părăsească spațiile i 
cazare în favoa ea unor turiști oc 
zionali. Schiorii din Miercurea Cit 
participanți la „Cupa Brașovia", r 
au putut fi găzduiți nici în Poiai 
nici în Brașov și astfel au fost nev 
iți să facă zilnic naveta pînă la f 
Gheorghe. După opinia noastră, 
ceastă lipsă de atenție și solicitudi 
este total greșită, cu atît mai mult 
cit manifestările sportive reprezin 
una dintre motivațiile agrementul 
turistic pentru care vizitatorii vin 
stațiunile de iarnă.

Desfășurarea propriu-zisă a Intr 
cerilor ridică unele probleme lega 
de materialele sportive și cronom 
traje. De pildă, am putut observa c 
ficultățile pe care le-au întîmpin 
schiorii fondiști de la A.S.A. Braș 
obligați, în cursa ștafetelor (în ca 
au avut și echipe de juniori și de s 
niori), să alerge trei schimburi cu 
ceeași pereche de schiuri. La pro 
alpine, sportivii Liceului experime 
tal de schi din Predeal, deși au fc 
dotați cu schiuri de la I.P.L. Reghi 
nu au avut material pe măsura di! 
cultăților de concurs, deoarece o ma 
parte din aceste schiuri s-au deteri 
rat și nu au fost reparate. Noi cr 
dem că întreprinderea producătoare 
trebui să asigure și un . Service" r

Mihai BARA

(Continuare în pag. a 2-a)
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ATENȚIE, AVALANȘE!
r Aprecierea științifică a pericolului 
avalanșelor nu-1 decit la începuturile 
«ale. Practic, fără o vastă rețea de 
informații, foarte costisitoare, acest 
lucru nu este posibil. In orice caz, 
riscurile de a greși sînt foarte mari, 
iar aprecierea devine mai mult o 
chestiune de experiență și de obser
vare. De aceea, este mai nimerit să 
supraestimăm pericolul decit să-l sub
estimăm.

Iată cîteva reguli, care trebuie res
pectate, cînd pericolul de avalanșe 
este probabil.

Să evităm ascensiunile pe zăpadă 
în timpul ninsorilor abundente și după 
ce acestea încetează, cel puțin 48 de 
ore. Nu uitați că, pe vreme rea, și 
cele mai blînde pante pot deveni pe
riculoase. O avalanșă se poate declan
șa începînd cu pantele care au o în
clinație ce depășește 17 grade.

La o temperatură ridicată, tașarea 
zăpezii și cu ea gradul de periculozi
tate atinge rapid, un nivel maxim ; 
către seară, o dată cu scăderea tem
peraturii, stratul de zăpadă se conso
lidează. Pericolul însă nu trece : sub 
stratul consolidat pot fi alte straturi, 
lubrifiante, care să provoace avalan
șa. Deci, chiar dacă zăpada este ta- 
sată, pericolul persistă. De obicei, spe
cialiștii fac sondaje înainte de a în
cepe ascensiunea.

Conducătorul sau capul de coardă, 
care urcă la munte este obligat să cu
noască evoluția vremii din ultimele 
48 de ore. Pe baza datelor culese stu
diază traseul, hașurindu-și pe hartă 
locurile periculoase, întocmește pla
nul ascensiunii, calculează timpul de 
mers, în așa fel încit să ajungă prin 
zonele periculoase la orele cele mai 
bune, de preferat dimineața sau că
tre seară.

Măsuri de precauție. în timpul as
censiunii, conducătorul este obligat să 
la măsuri de precauție. El va prefera 
ocoluri în locul traversării pantelor 
periculoase. Dacă totuși nu se poate, 
grupează colectivul într-un loc sigur 
și, însoțit sau asigurat de secund, re
cunoaște panta. El va alege un itine
rar care să treacă cît mai sus posibil, 
adică prin zona de ruptură și nu prin 
cea de mișcare a avalanșei. Itinerarul 
va evita culoarele înguste, pantele 
convexe, zona de cornișe de pe li
nia crestei etc. Urcarea în sepentine 
■e interzice categoric ! In caz de ne- 

• ' voie absolută, se urmează linia de 
cea mai mare pantă.

Revenind la grup ori echipă, con
ducătorul stabilește regulile și com
portarea în timpul mersului, numește 
unul sau două ajutoare care să su
pravegheze trecerea pasajului. Dacă 

. zăpada este prăfuită, recomandă liniș- 
T j te ; orice zgomot face aerul să vi

breze și poate produce dezechilibrul
■ zăpezii. Traversările pe pantă se fac 
i în fir indian, păstrindu-se distanța 
j indicată inițial. Toți participanții vor 
1 călca în aceeași urmă, fără să bată 

trepte cu bocancii sau să deranjeze
' zăpada din jur.

Procedlnd astfel, pericolul de a de
clanșa o avalanșă este substanțial re
dus. Dacă totuși avalanșa se produce, 
căutați să ieșițl cît mai repede din 
traiectoria ei. Folosiți bețele de schi 
pentru frînare, dacă nu aveți piolet, 
dar degajați curelele lor din jurul 
mîinilor. Curerele bețelor de schi vă 
pot imobiliza brațele în cazul cînd vă 
acoperă zăpada.

Eliberați, dacă aveți timp, schiurile 
de la picioare. Aceasta este posibil 
numai în avalanșa cu zăpadă udă, 
cînd alunecarea este lentă. O avalanșă 
de zăpadă pulver, nu permite aceas
ta, ea atingînd în alunecare 80—350 
km/oră. Nu vă pierdeți nici un mo
ment sîngele rece ; panica, frica, nu 
vă sînt decit inamici în această si
tuație. Agătați-vă de blocuri de stîn- 
că sau arbuști lăsînd să curgă zăpada 
în vale.

In timpul alunecării împreună cu 
avalanșa, faceți mișcări de înot cu 
brațele din poziția șezînd, încercați 
să rămîneți la suprafața zăpezii ! Nu 
înotați împotriva curentului, pentru că 
vă veți răsturna sau îng'ropa mai a- 
dînc in zăpadă. Țineți gura închisă 1

Cînd v-ați oprit, ghemuiți-vă în 
așa fel, încit spatele să fie în partea 
superioară a pantei și încrucișați bra
țele pe piept, pentru a rezista presiu
nii zăpezii. Această poziție permite, 
în caz de acoperire, păstrarea unei 
pungi de aer. Dintr-un grup îngropat 
de avalanșă, cei care s-au lungit pe 
spate au fost găsiți asfixiați după 
30 minute, în timp ce alții, care se 
ghemuiseră, erau vii după mai multe 
ore.

La avalanșa de zăpadă prăfuită, 
cînd sînteți în apropiere dar fără pe
ricolul de a fi tîrît, întoarceți spatele 
suflului, acoperiți capul cu ranița, pu
neți -o batistă la gură și la nas, stați 
cu fața la pămînt !

Este știut, că pe măsură ce zăpada 
se transformă, greutatea ei specifică 
(densitatea) crește. In legătură cu a- 
valanșele, găsim că este interesant să 
prezentăm în cifre greutatea speci
fică a zăpezii, exprimată în kilogra
me pe metru cub. Dintre cele întîl- 
nite mai frecvent în Carpații noștri, 
enumerăm :

— zăpadă dezordonată
rece.......................

— zăpadă proaspătă și

— zăpadă cu aspect de

— zăpadă viscolită
— zăpadă granuloasă .
— zăpadă înghețată
— zăpadă udă . . .
— gheață . . . . .

și foarte
25— 30 kg 
pufoasă . 
50—150 kg 
flori . .
100—200 kg 
150—250 kg 
150—500 kg 
600—800 kg 
150—700 kg 

917 kg
Intervenția de salvare în caz de 

avalanșă. Cînd a fost îngropat un om 
de avalanșă, operația de salvare tre
buie desfășurată urgent și metodic. 
Orice minut pierdut micșorează șan
sa de supraviețuire a celui acoperit. 
Cum această șansă subsistă timp de

Braboveanu (unul dintre jucătorii de bază ai formației I.E.F.S.), prin evo
luția sa constant bună, a adus o mare contribuție la frumoasa performanță 

a echipei sale: locul 4 în clasament, la încheierea primului tur.
Foto : P. ROMOȘAN

ore, uneori chiar zile, căutarea trebuie 
făcută continuu, pînă ce victima a 
fost găsită. Pentru reușita intervenției 
de salvare, tovarășii de drum, mar
tori ai evenimentului, au obligația 
să-i urmărească cu privirea aluneca
rea, observînd precis : locul de unde 
s-a rupt avalanșa, locul unde a dispă
rut victima Inițial sub zăpadă, direc
ția în care a fost tîrîtă și punctul de 
oprire probabil. In funcție de aceasta 
și numai după ce s-a asigurat că pe
ricolul de avalanșă a trecut. însoțito
rul determină și stabilește prin ja
lonare zonele primelor căutări, pre
supuse cu cele mai mari șanse de a 
găsi dispărutul.

Cum procedăm. Jalonăm cu schiu- 
rile, bețele sau alte obiecte, locul unde 
a fost atinsă victima de avalanșă, 
unde a fost observată dispariția ei 
inițială, unde presupunem că s-a o- 
prit. Căutarea începe pe linia jalo
nată.

Sînt situații cînd mișcarea zăpezii 
și locul de oprire a victimei nu au 
putut fi urmărite. Ceața, viscolul, pul
berea de zăpadă în atmosferă împie
dică adeseori observarea. în această 
situație rămînem numai cu două cu
noscute, adică locul unde a fost atin
să victima de avalanșă și locul unde 
a fost observată dispariția victimei, 
în astfel de cazuri căutarea inițială o 
executăm pe linia centrală de scur
gere. Ultima situație, și cea mai di
ficilă, o avem cînd, din lipsa indici
ilor, sîntem obligați să căutăm întrea
ga suprafață a avalanșei.

Căutarea sumară. După ce avalanșa 
s-a oprit, ascultăm cu atenție pentru 
a recepționa eventualele chemări de 
ajutor. Cercătăm cu privirea întreaga 
suprafață a avalanșei, pentru că s-ar 
putea ca dispărutul să nu fie acoperit 
complet, răminîndu-i afară rucsacul 
sau șnurul de avalanșă, dacă l-a avut.

Obiectele sau lucrurile pierdute de 
victimă reprezintă un indiciu asupra 
locului unde s-ar putea găsi. Ținînd 
seama că obiectele sînt situate întot
deauna în aval de locul unde se află 
dispărutul, căutarea o vom face de la 
acestea în amonte. Pentru ușurarea 
căutării prin sondaj, locurile unde 
s-au găsit lucrurile sau obiectele vor 
fi jalonate.

Bazîndu-ne pe datele preliminare, 
raportate la una din cele trei situa
ții în care un om poate fi îngropat 
de o avalanșă, organizăm căutarea 
sumară, care reprezintă urgența în- 
tîi, adică căutarea pe linia de cen
tru a avalanșei. Dacă după o căutare 
sumară, nu am găsit nimic, exami
năm atent marginea exterioară a co
nului de acumulare, cuprins între 
pantele de scurgere ale avalanșei. 
Dacă nici aceste cercetări nu au dus 
la un rezultat pozitiv, mărim perime
trul zonei de căutare, împărțind co
nul de acumulare al zăpezii în trei 
sectoare. Cel de jos, avînd forma u- 
nui triunghi, va fi cercetat cu mai 
multă insistență. In caz de nereușită, 
vom proceda La sondaje sumare, son
daje sistematice și în final la săparea 
tranșeelor în direcția longitudinală a 
avalanșei.

Măsuri de luat în cazul descoperirii 
victimei. Se va degaja în primul rînd 
capul. Dacă au fost îngropați mai 
mulți oameni în zăpadă, li se va de
gaja fiecăruia mai întîi capul și pe 
urmă va începe dezgroparea. Este bine 
să rămînă lingă fiecare accidentat cîte 
un salvator, să-i scoată zăpada din 
gură și nas, să-i facă respirație gură 
la gură. Se va proceda apoi la dega
jarea completă a corpului, dîndu-se 
după aceea îngrijirea urgentă de re
animare prin respirație artificială, 
masajul inimii, încălzirea cu pături, 
băuturi calde, frecții ușoare etc. în 
caz de răcire sau degerături locali
zate, se vor pansa eventualele răni, 
iar dacă victima are fracturi, acestea 
se vor imobiliza. în timpul evacuării, 
este de dorit să se continue, dacă ne
voia o cere, masajul inimii sau res
pirația artificială.

EMILIAN CRISTEA 
maestru emerit al sportului

PRIMII SPORTIVI Al JUDEȚELOR
ARAD : Elisabeta Laiăr (U.T.A.)

ARGEȘ: Ion Duliei (C.S. Cîmpulung Muscel) 
BACAU : Anca Grigoraș (Liceul cu program de 

gimnastică municipiul Gh. Gheorghiu Dej)
BIHOR : Sorana Prelipceanu (Crișul Oradea) 
BISTRIȚA-NASAUD : Dorin Moruțan (Școala 

sportivă Bistrița)
BRĂILA : Vasile Iorga (Progresul Brăila) 
BRAȘOV : Emilian Cristian (Dinamo Brașov) 
CARAȘ-SEVERIN: Gheorghe Megelea (Școala 
sportivă Reșița)
CONSTANȚA : Alexandru Constantin (Școala 

sportivă 2)
COVASNA: Erzsebet Ambruș (Tractorul Tg. 

Secuiesc)
HARGHITA : Ion Bașa (S. C. Miercurea Ciuc) 
HUNEDOARA : Leontin Ciortan (Jiul Petroșani)

ÎN PRIMA PARTE A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

ÎN ANUL 1973
— canotaj
— lupte greco-romane

— gimnastică
— sărituri în apă

— atletism
— lupte libere
— lupte libere

— atletism

— lupte greco-romane

— atletism
— hpehei
— navomodelism
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NĂZUINȚE PENTRU PERFORMANȚE VALOROASE 
ÎN ÎNTRECERILE INTERNE SI INTERNATIONALE
GAVRILA BARANI — vicepreșe

dinte al U.I.T., președintele Confedera
ției europene de tir, secretar general 
al F. R. Tir : „Anul 1974 va fi consacrat, 
in întregime pregătirilor minuțioase 
pentru J. O. 1976. Toate eforturile 
sportivilor noștri, ale antrenorilor și 
membrilor comitetului federal vor fi 
canalizate numai în această direcție. 

■ Iar obiectivul principal intermediar, 
în 1974, va fi întrecerea pentru cam
pionatele lumii, unde vom urmări să 
,se realizeze rezultate cifrice la cel 
mai înalt nivel, în perspectiva J. O. 
Specialiștii armelor de vînătoare (ta
lere) și cu aer comprimat vor avea 
de trecut și testele campionatelor 
Europei, programate tot în acest an. 
Ca o cerință pentru atingerea valo
rilor superioare, am inclus în pla
nurile de pregătire creșterea volumu
lui de lucru, de la 300—500 de ore la 
800—1000, în 1974. Cu o pregătire 
continuă, variată și metodică, avem 
toate motivele să așteptăm cu În
credere viitoarele evoluții ale țintași- 
lor români în competițiile internațio
nale de anvergură, inclusiv cele ' de 
la Montreal".

PETRE DUMITRESCU, președintele 
Federației Române de Volei : „De 
anul 1974 îmi leg — ca atîția alții 
care activează în mișcarea voleibalis- 
tică — speranțe multe și mari. Anul 
pe care îl începem aș vrea să repre
zinte o cotitură în activitatea inter
națională, la toate nivelele, a echipe
lor românești, o fereastră deschisă 
spre Jocurile Olimpice. Este anul 
campionatelor lumii, Ia care repre
zentativele noastre trebuie să încerce 
șansele de calificare pentru J.O. de 
la Montreal, este anul multor altor 
competiții internaționale de prestigiu, 
al fazelor finale ale cupelor europe
ne, în care aș dori ca toate cele trei 
echipe rămase în întrecere să se gă
sească în situația de a emite preten
ții la cucerirea trofeelor. Vreau să 
cred că toți activiștii noștri, con- 
știențl ’ ........“
care le 
trenorii, 
uni eforturile, se vor mobiliza într-un 
front larg spre a participa la pregă
tirea succeselor pe care le așteptăm11.

DAN IUGA (Dinamo) — triplu 
campion al României la pistol liber, 
cu aer comprimat și revolver : „1974, 
an deosebit de încărcat : campiona
tele continentale la pistol cu aer 
comprimat, apoi campionatele mon
diale cu cinci probe de pistol. La com
petiția supremă, întrezăresc șanse la 
primele trei locuri Ia pistol viteză, 
liber, ‘calibru mare și pistol cu aer 
comprimat. Avem posibilități și spe
ranțe și la probele pe echipe — pis
tol viteză și cu aer comprimat. In 
pregătirile mele viitoare, care se vor 
desfășura la indici de mare intensi
tate, ponderea va cădea asupra pis
tolului viteză, proba cea mai com
plexă. In suita mea de performanțe 
îmi lipsește una singură, o medalie 
la campionatele mondiale. Voi face 
totul ca ,1a finele acestui an palmare-

sul meu să fie complet. E^te dorința 
mea cea mai arzătoare în 1974“.

NICOLAE VOICU (Dinamo) — an
trenor emerit : „Anul 1974 trebuie să 
reprezinte pentru ciclismul românesc 
anul unei puternice ascensiuni. Doresc 
să-mi aduc contribuția — in măsura 
posibilităților mele — la progresul său. 
Ținînd seama de faptul că acum 10 
ani am fost foarte aproape de me
dalia de argint la campionatul mon
dial și, mai ales, că atunci sportul 
nostru cu pedale a dovedit evidente 
resurse la contratimp, mă voi strădui 
să pregătesc o echipă pentru proba 
de 100 km care să cîștige Jocurile 
Balcanice și să-și cucerească drgptul 
de a participa la camnionatele mon
diale. F. R. Ciclism depune serioase 
eforturi pentru a asigura lotului con
diții de pregătire și dacă va reuși să 
ne asigure și un calendar competițio- 
nal la nivelul exigențelor nu ne va 
rămîne decit ca noi — antrenorii și 
rutierii — să ne dovedim posibilită
țile, să facem totul ca printr-o temei
nică activitate de pregătire să ne si
tuăm la înălțimea încrederii ce ni se 
acordă".

de responsabilitățile sporite 
revin in 1974, sportivii, an- 
secțiile și cluburile își vor

In prim-plan, juniorii

PE GHEAȚĂ Șl PE (mai puțină) ZĂPADĂ!
De mai multe zile, meteorolo

gii ne asigură că — în pofida ab
senței stratului de zăpadă — 
temperaturile scăzute corespund 
anotimpului în care ne aflăm, 
iarna. Deci, cu ger și fără pla
pumă de nea, noul sezon al spor
turilor de iarnă era pregătit 
să-și intre în drepturi, ceea ce 
a și făcut, patinatorii avînd la 
dispoziție patrulaterele de ghea
ță artificială, iar schiorii ureînd 
pe munți cu cîteva sute de me
tri mai sus, acolo unde mult râv
nitul strat de zăpadă există.

Și. ca la fiecare început de se
zon. cei dinții care au intrat în 
focul (rece!) al întrecerilor au 
fost juniorii, schimbul de mîine 
al schiului și patinajului nostru, 
de viteză, copiii temerari care. în 
aceste ultime zile de vacanță, în 
loc să se cuibărească la gura 
sobelor departe de gerul pătrun
zător, se avîntă pe luciul gheții 
și pe coamele înzăpezite ale 
munților. în căutarea afirmării, 
a marilor performanțe.

Pe gheața naturală a lacului 
Ciucaș din Tușnad, 130 de elevi 
între 7 și 16 ani, prozeliți ai pa
tinajului viteză, s-au înscris cu 
dîrzenie pe pistele lucitoare, lup- 
tînd pentru titlurile de campioni 
republicani ai anului abia în
ceput. îmbărbătați de mîinile (a- 
proepe înghețate în mănuși) ale 
spectatorilor de aceeași vîrstă cu 
ei (elevi aflațl în tabere de odih
nă la Tușnad). micii patinatori 
s-au întrecut pe ei înșiși și în 
această întrecere pătimașă, 
splendidă, prichindeii au între
cut și cîteva vechi recorduri ale 
țării. La categoria 7—8 ani, 
bucureșteanul Dan Tăutu ame
liorează recordul țării pe 50 m 
cu aproape o secundă, după ca

re două fete (nici ele nu se lasă 
mai prejos!) Tereza Costache și 
Mariana Constantin — îmbună
tățesc un alt record, cel de la 
100 m, categoria 11—12 ani. A- 
celași lucru l-a făcut și Ibolya 
Szatmari (9 ani), precum și Ra
du Nicttlicioiu. Mai ales acesta 
din urmă a impresionat prin am
biția lui. La capătul cursei pati
natorilor de 11—12 ani (100 m) 
a obținut vie! oria clar, fără pro
bleme dar. aflînd timpul cu care 
cîștigase, a cerut să mai alerge 
încă o dată. în afară de concurs, 
pentru a îmbunătăți recordul ță
rii. Tentativa a fost încununată 
cu o frumoasă reușită, iar puș
tanul de sub Tîmpa felicitat de 
toată lumea...

în același timp, pe coama 
Postăvarului, acoperită cu o poj
ghiță de gheață, câțiva dintre cei 
mai buni juniori ai țării s-au 
întrecut în cadrul „Cupei Bra- 
șovia" la schit Ca niciodată, a- 
ranjamentul porților a fost foar
te dificil lucru care venea să 
sporească asprimea concursului 
(dată de înclinația pantei și de 
starea zăpezii), dar „copiii mun
ților1, ambiționați și mai mult 
de aceste lucruri, s-au angajat 
cu curaj pe pîrtia ademenitoare. 
Mulți n-au reușit să termine 
cursele, abandonînd sau» fiind 
descalificați, dar nu puțini au 
fost cei care au reușit să treacă 
cu brio acest veritabil test. Prin
tre ei, Monica Weber, Monica 
Balaș, Dagmar Miiler, P. 
Ștef, M. Mânu și N. Sza- 
,bo. Cîteva nume de copii, de 
elevi, de schiori, despre care — 
cu riscul de a repeta o expresie 
consacrată — se va mai vorbi...

Gheorghe Megelea — recordman european de juniori și recordman de 
seniori al României la aruncarea suliței.

Foto : Petre NAGY
ÎNĂLȚIME

rin Iordan, 1972) : 16,32 m Paul
Neagu, 15,57 m Vasile Mocanu, 
14,88 m Cornel Preda (1956), 14,40 
m Victor Grigore (1956), 14,21 m 
Gheorghe Crăciunescu.

DISC

EUROPA (record 61.30 m) : 61,30 
m Gar
ni Bey- 

Vihor 
(R.D.G.).
m Iosif

m Schmidt (R.D.G.), 58,12 
denkrans (Suedia), 57,78 
rowski (Polonia), 57,10 
(U.R.S.S.), 55,32 m Beyer

ROMÂNIA (record 53,09
Naghi, 1965) : 43,82 m Ștefan Gaja, 
43,74 m Paul Neagu, 43,18 m Gheor
ghe Megelea, 42.88 m Nicolae Du
mitrescu, 42,88 m Vasile Mocanu.

SULIȚA
ț

experiență (Novac, Diaconescu, Ocze- 
lak) este contaminant în ceea ce pri
vește indisciplina...

Referitor la jodul propriu zis prac
ticat de formațiile noastre fruntașe, 
vom repeta că el s-a situat la un ni
vel modest. In această privință, efi
ciența scăzută a aruncărilor libere 
este elocventă. Deși ultima modificare 
a regulamentului a sporit considera
bil ponderea aruncărilor libere, pu
ține din cele 12 formații divizionare A 
îi acordă însemnătatea cuvenită și 
obțin procentaje bune sau măcar sa
tisfăcătoare. In turneul încheiat du
minică, au fost realizate următoarele 
procentaje : „U“ Cluj 77,7% (din 54 
de încercări, 42 realizate), C.S.U. Ga
lați 73,5% (34—25), Rapid 71,40/0 (42 — 
30), Farul 71,1% (52—37), Dinamo 70% 
(40—28), Politehnica București 69,3°/0 
(62—43), I.C.H.F. 67.8% (56—38), Steaua 
67,6% (68-46), I.E.F.S. 65,2% (72 —
47), Voința Timișoara 60,8% (46—28). 
Universitatea Timișoara 59,1% (56—33) 
și Politehnica Cluj 53% (66—35). Față 
de primul turneu, disputat tot ia 
București, se constată un regres : 
67,2% față de 67,6% !

MASCULIN DE BASCHET

ECilIPELE AU RĂMAS RATIIAIlt IA TOATE CARTOLEEE!
Trecînd prin...... sită“ cele 66 de

meciuri desfășurate în primul tur al 
campionatului republican masculin de 
baschet, constatăm că mult prea puține 
iu fost cele care s-au ridicat la nivelul 
mloric pretins de cea mai importantă 
rompetiție internă. Chiar și partidele 
■are au opus echipe fruntașe (în acest 
Sens, derbyul Dinamo—Steaua nu a 
constituit din păcate o excepție, ba 
•biar dimpotrivă) au dezamăgit, asu- 
>ra lor iasînuu-și amprenta o insufi
cientă pregătire, concretizată în gre
sii de tehnică și ratări. însăși con
cepția antrenorilor și a componenților 
ormațiilor asupra jocului s-a dovedit 
iemodată, depărtată de solicitările 
baschetului modern. Acțiunile lente în 
■fensivă și agresivitatea re lusă în de- 
ensivă au caracterizat majoritatea în- 
îlnirilor și au f":ut să scadă mvelul 
e:.nic al întrecet.lor. Doar cînd și 
ini am înregistrat meciuri dinamice
I. E.F.S. 11 a fost sir.gvra echipă care 
. insistau asupra practicării unui joc 
nodern), în rest imeresul fiind men- 
inut prin evoluția strînsă a scorului 

■i răsturnările de situații ivite în de- 
ursul unei partide.
Despre cauzele acestei valori scă

zute a primei părți a campionatului 
nasculin, se pot spune multe și, în 
ceastă privință, motivările antreno- 
ilor ar umple pagini întregi. Dar, în 
sență, apreciem că vina unei aseme- 
ec. îngrijorătoare stagnări o poartă 
umai antrenorii și jucătorii, obișnuiți 
ă găsească scuze în orice, însă ni- 
iodată hoiărîți să-și recunoască inca- 
lacitatea de a munci așa cum o fac 
aschetbaliștil din alta țări, ajunși 
runtași In Europa și chiar în lume, 
lai m'ult chiar, actele de indisciplină 
u creat și ele momente neplăcute, 
ăsind să se vadă că nici Ia capitolul 
ducație baschetballștli nu strălucesc.
II, din păcate, chiar reprezentanții ti
arei generații s-au aflat printre cei 
hemați mai des în fața Comisiei cen- 
rale de educație și disciplină sau

sancționați pe teren de arbitri (Vlă- 
descu, Simulescu de la Rapid, Barna 
de la Politehnica Cluj, Dumitru de 
la Steaua sînt doar cîteva din nume
roasele cazuri). Se vede treaba că 
„exemplul11 oferit de atitudinea uno
ra dintre jucătorii cu reputație și

In afara ratării situațiilor clare, 
cum sînt aruncările libere, aceeași ul
timă modificare a regulamentului a 
avut o consecință nefastă asupra com
bativității în apărare. Dorind să a- 
jungă cît mai tîrziu la cele 10 faul
turi înregistrate într-o repriză (după

care adversarii beneficiază de două 
aruncări libere la fiecare fault), echi
pele noastre s-au apărat cu o exa
gerată grijă, cu teamă, bineînțeles in 
detrimentul agresivității, uneori „mi
nțind" aplicarea unui sistem defensiv, 
și omițînd că tocmai această „eco
nomie" permite celeilalte formații să 
înscrie fără a fi stînjenită. Cum s-ar 
spune, „scumpul mai mult păgubeș
te"...

In aceste condiții (ne referim la 
toate cele relatate mai sus), apreciem 
că măsura Biroului Colegiului antre
norilor de a considera obligatorie tre
cerea probelor de control este bineve
nită și poate determina ca cele 12 
participante la primul campionat al 
țării să se pregătească din vreme și 
cu seriozitate pentru ridicarea gene
rală a valorii lor tehnice șl fizice. 
Probele de viteză, detentă, rezistență, 
îndemînare și precizie în aruncările 
la coș vor obliga pe baschetbaliști să 
se pregătească multilateral și cu se
riozitate, deoarece neindeplinirea ha
remurilor va atrage excluderea din 
divizia A.

Desigur, obligativitatea realizării 
haremurilor nu va soluționa întreaga 
problemă a nivelului valoric al cam
pionatului masculin. De aceea, este de 
așteptat în primul rînd din partea an
trenorilor și jucătorilor mai multă 
conștiinciozitate, mai mult spirit de 
răspundere, mai multă fiărnicie și se
riozitate la pregătiri, incit în timpul 
intrecrilor să etaleze cu adevărat 
frumusețile baschetului, așa cum aș
teaptă cu încredere și răbdare publi
cul spectator. Implicit, atunci și re
prezentativa țării va avea componenți 
de valoare, capabili să facă față ma
rilor confruntări internaționale.

EUROPA (record 2,25 m) : 2,17 m 
Patronis (Grecia), 2,16 m Bonnet 
(Franța), 2,16 Martin (Franța), 2,15 
m Peramau (Spania), 2,15 m Ka- 
ceev (U.R.S.S.), 2,15 m Karlsson
(U.R.S.S.), 2,15 m Doczi (Ungaria).

ROMÂNIA (record 2,12 in Con
stantin 
stantin 
(1956), 
2,07 m 
Victor

Cirstea. 1973) : 2,12 m Con- 
Cî rețea, 2,08 m Dbru Oprea 
2,07 m Mihai Zară (1955), 
Carol Antal (1955), 2,06 m 

Lazarciuc (1955).

(U.R.S.S.), 16,06 m Cid (Spania),
16,02 m Stievenart (Franța), 16,04 
m Ogandzanov (U.R.S.S.j.

ROMÂNIA (record 15,47 Bedros 
Bedrosian, 1973) : 15,47 m Bedro
sian (1955), 15,23 m Octavian Olaru 
(1955), 15,20 m Adrian Marinescu, 
15,12 m Doru Francu, 14,96 m 
Adrian Ghioroaie.

EUROPA (record 82,26 m) : 82,28 
m GHEORGHE MEGELEA (ROMÂ
NIA),
73,28
78,22 
Clover (Anglia).

ROMÂNIA (record 82.28 m Gheor
ghe Megelea, 1973) : 82,26 m Me
gelea, 70.00 m Viorel Munteanu, 
03,52 m Gheorghe Ion (1955), 62,18 
m Sorin Pescaru, 61,50 m Ion Ma
tei (1956).

78,68 m Doninș (U.R.S.S.), 
m Avramenko 
m Elze (R.D.G.),

(U.R.S.S.),
77,44 m

LUNGIME

EUROPA (record 7,96 m) : 7,86
m Stievenart (Franța), 7,85 War- 
tenberg (R.D.G.), 7,78 m Deroche
(Franța), 7,66 m Hludinski (Polo
nia), 7,65 m Krivka (Cehoslovacia).

ROMANIA (record 7,59 m Mihai 
Shnionescu, 1962) : 7,39 m Tudorel, 
Vasile (1956), 7.31 rn Ion Scarlat, 
7,30 m Marius Scoarță, 7,22 m Be- 
dros Bedrosian (1955), 7,15 m Carol 
Olah (1955).

. CIOCAN

GREUTATE

m) : 69,06 
m Beyer 
(U.R.S.S.), 

63,24 m

ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE SCHI
(Urmare din pag 1)

reparații cu materiale de bună cali
tate, mai ales atunci, cînd deterioră
rile au intervenit în termenul de 
garanție sau chiar înainte de folo
sire (!).

Probele de coborîre și de slalom u- 
riaș presupun cronometraje electrice 
sau manuale, dar cu o aparatură a- 
decvată. Din acest punct de vedere, 
comisia județeană de schi Brașov face 
mari eforturi, dar nu reușește totdea
una a fi la înălțimea cerințelor. Sar
cina de cronometrare revine arbitrilor 
și nu credem că este bine ca ea să 
fie preluată de diferiți antreno-’ care 
a" sportivi în concurs, chiar dacă sînt 
reuniți într-un colectiv de cronometraj

de 4—5 oameni. Dar „soluția" este im
pusă de lipsa de cronometre a co
misiei județene de schi.

Săriturile de la trambulină. Du
minică, numeroși spectatori și-au rea
mintit cu regret de săriturile de 90 
de metri de la trambulina mare și de 
60 de metri de la trambulina mijlo
cie, pe care le vedeau cu 10—15 ani 
în urmă la Poiana Brașov. In absența 
trambulinelor, degradate și neîntreți
nute, spectatorii de duminică au pri
vit cu nostalgie și poate cu speranțe, 
la o întrecere-demonstrație de sări
turi pentru copii și juniori. Nivelul 
calitativ și distanța săriturii (circa 
30 m) destul de modeste, reclamă so
luții pentru această disciplină ce in
tră, treptat, într-un trist anonimat.

„CUPA C.S.O. SINAIA " LA SCHI
SINAIA, 6 (prin telefon). Dumi

nică, pe trasee amenajate în Valea 
Scîndurarilor din Bucegi, au conti
nuat întrecerile contînd pentru 
„Cupa Clubului sportiv orășenesc 
Sinaia". Așa cum relatam și în 
transmisia noastră anterioară, or
ganizatorii au renunțat — din cau

za lipsei de zăpadă — la slalomul 
uriaș programat în a doua zi a con 
cursului. S-au disputat în aceste 
condiții două manșe de slalom spe
cial, ale căror rezultate, cumulate 
cu cele ale „specialului11 de sîm- 
bătă, au determinat clasamentele 
finale. Dorin Munteanu a cîștigat

EUROPA (record 19,65) : 
Bayer (R.D.G.), 19,19 m 
(R.D.G.), 18,35 m Jahl
17,58 m Tisenko (U.R.S.S.), 
Brebzewski (Polonia).

ROMANIA (record 16,86

19.65 m 
Schmidt 
(R.D.G.),
17,42 m

m Ma-

EUROPA (record 69.06 
m Sedîh (U.R.S.S.), 66,84 
(R.D.G.), 66.18 m Repin 
64.16 m Sens (R.D.G.), 
Reismuller (R.D.G.)..., 60,24 m ZAM- 
F1RESCU (ROMANIA) locul 10.

ROMÂNIA (record 65,84 m Tudor 
Stan, 1972) : 60,24 m Mircea Zam- 
firescu, 59,02 m Gabriel Călin, 58,88 
m Petru Lenghel (1956), 57,02 m 
Nicolae Bîndar (1956), 53,40 m Cor
nel Nedelea.

TRIPLUSALT

D. STĂNCULESCU
EUROPA (record 16.29 m) : 10.29 

m Gora (R.D.G.), 16,11 m Brisadni

m Krivo- 
Walturgis 
(U.R.S.S.). 
.), Voetri-

PRĂJINA

Gh. IRIMINOIU

apreciabilă, disputa 
sale adversare.
TEHNICE : seniori 
manșe): 1. Dorin

Erdely (Azuga), 2. MarceiTa Simon (Azu- 
ga). 3. Georgeta Alexandru (Azuga): ju
niori mici, 5 km: 1. A. Pîrvuleț (L.E.S.), 
2. L. Poșdian (L.E.S.), 3. C. Dog (Buș
teni); junioare mici, 3 km: 1. Marcela 
Țeposu (L.E.S.). 2. Nicoleta Stanciu
(L.E.S.), 3. Marilena Benga (L.E.S.); ju
niori mari, 10 km: 1. C. Savu (L.E.S.), 
2. Șt. Pințol (Azuga); junioare mari, 5 
km: 1. Coralia Gepoianu (Azuga), 2. 
Cornelia PLnțoi (L.E.S.), 3. Renate Cai
man (Azuga).

I, CODLEANU, coresp.

EUROPA (record 5.40 
m Abada (Franța), 5,10 
zub (U.R.S.S.), 5,10 m
(U.R.S.S.), 5,05 m Lindal
4.90 m Ghesquire (Franța! 
cov (U.R.S.S.), Sestier (Franța). To- 
nev (Bulgaria), Pubanz (R.D.G.).

ROMANIA (record 4,87 m Cor
nel Anton 1972) : 4,80 m Marian
Voicu, 4.00 m Alexandru Rogojan 
(1956), 3,90 m Marcel Raaboi (1955),
3.90 m Kurt Titles (1955), 3,85 m 
Ion Dumitru (1956), 3,80 m D. Lo- 
vinescu.

din nou întrecerea, arâtîndu-se a 
fi la această oră cel mai în formă 
schior senior. Ne bucură să re
marcăm din nou evoluția dinamo- 
vistului Ioan Cavasi, care a recon
firmat, clasîndu-se din nou în pri
mii șase. Aceeași constatare lău
dabilă se impune și în cazul lui 
Alexandru Manta care, împreună 
cu Cavași, se situează în imediata 
apropiere a plutonului de schiori 
consacrați. în disputa senioarelor, 
Georgeta Băncilă și-a asigurat, la 
rîndul ei, locul întîi în „Cupa C.S.O. 
Sinaia", cîștigind și de această dată, 
la o diferență 
cu principalele

REZULTATE 
(ultimele două

Munteanu (C.S.U. Brașov) 74,9, 
Virgil Brenci (A.S.A.) 75,0,
Gheorghe Vulpe (C.S.U. Brașov) 
76,7, 4. Marin Focșăneanu (C.S.O. 
Sinaia) 77,0, 5. loan Cavași (Di
namo) 77,3, 6. Alexandru Manta 
(A.S.A.) 77,4, senioare: 1. Georgeta 
Băncilă (Dinamo) 73,2, 2. Maria 
Cristea (I.E.F.S.) 75,2, 3. Daniela 
Munteanu (I. P. Oradea) 76,6. 
CLASAMENTE GENERALE: se
niori: 1. Dorin Munteanu 151,4,
2. Virgil Brenci 153,1, 3. Marin 
Focșăneanu 154,5 ; senioare: 1.
Georgeta Băncilă 148,4, 2. Daniela 
Munteanu 157,2, 3. Ioana Ghia
Belu 163,8.

UN REUȘIT CONCURS DE SCHI FOND 
PENTRU COPII Șl JUNIORI

Duminică, pe pîrtia Poliștoacă din Pre
deal. a avut loc un interesant concurs 
Ie schi fond rezervat copiilor șl juniori
lor. La siartul numeroaselor probe au 
rost înscriși aproape 200 de concuronțl. 
1ATA REZULTATELE ÎNREGISTRATE : 
copii, 2 km: 1. R. Teleanu (Azuga), 2. 
C. Dobre (Azuga), 3. V. Pință (Azuga) ; 
fetițe, 2 km: 1. Elena Cojocaru (Șlmea), 
2. Petruța Constantin (Azuga), 3. Maria 
Voicu (L.E.S. Predeal); băieți, 4 km : 
1. r. Cioacă (L.E.S.), 2. I. Sumedrea 
(L.E.S.), 3—4. Șt. Tocitu șl M. Bunea 
(ambii Azuga); fete, 3 km: 1. Magdalena
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IA MUNTE SAU APROAPE DE CASA? ANTRENAMENTELELIDERUL A ÎNCEPUT

DE TURNEU IN BRAZILIA

ianuarie 1974 studenții cra- 
vor pleca la Herculane pen-

DINAMO: PROIECT

fiintem la ora cînd, aproape pes
te tot, la echipele din primul nos
tru eșalon divizionar, au început 
pregătirile. Și, exceptînd pe F. C. 
Constanța, al cărui turneu în „țara 
soarelul-*răsare“, a impus formației 
de pe litoral o devansare a pro
gramului de antrenamente, cu a- 
proxlmativ două săptămîni față de 
data de start a perioadei de iarnă 
precizată de F.R.F., în rest celelal
te echipe se găsesc în așa-zisă e- 
tapă a readaptării organismului la 
efort, în care deocamdată princi
pala grijă a tehnicienilor noștri 
este aceea a depășirii fără compli
cații a inevitabilului prag al fe
brei musculare.

Paralel Insă cu acțiunea aceasta 
de Instruire, cu caracter de reve
nire, de „încălzire" în vederea vi
itoarelor solicitări de Intensitate 
progresivă, au loc și preparativele 
vizînd deplasarea loturilor de ju
cători în diferite regiuni ale țării 
care să permită acumulări maxi
me, de conținut, fundamentul pre
gătirii ulterioare specifice și rezer
va de energie necesară disputei 
competiționale din primăvară. Șl 
pentru că, de fapt, etapa aceasta 
a marilor acumulări fizice ne inte
resează In mod deosebit acum, 
ne-am propus în rîndurile de față 
o scurtă incursiune în sfera inten
țiilor divizionarelor A pa tema lo
cului ales pentru efectuarea pre
gătirii de bază din această lamă. 
Rezultatul unei astfel de Investi
gații ne oferă, oricum, o mal mare 
varneiate de preocupări și soluții 
decit In anii precedențl dar *1 □ 
clasificare foarte Interesantă a e- 
chipelor în funcție de răspunsul 
lor la o întrebare care presupune 
o opțiune foarte precisă și, fără 
îndoială, bine întemeiată : la munte 
sau aproape de casă ?

Slntetizlnd proiectele, In curs de 
realizare, vom distinge mal lntii 
o primă grupă a formațiilor bucu- 
reștene Steaua, Dinamo, Rapid că
rora li se adaugă U.T.A. și Steagul 
roșu, și care preferă pregătirea în 
condițiile diferenței de altitudine, 
după o sumară instruire organiza
tă acasă. Urmează un al doilea 
grup, foarte numeros, de formații 
(Universitatea Craiova, F. C. Ar
geș, Sportul shidențesc, A.S.A., 
C.S.M. Reșița, Universitatea Cluj, 
Politehnica Timișoara, Jiul și Poli
tehnica Iași) care-și propun un 
stagiu ceva mal îndelungat de an
trenamente nespecifice în orașele 
de reședință și apoi deplasarea în 
stațiuni balneo-climaterice situate 
în general la distanțe mari de 

'casă : Băile Herculane, Călimă-

nești, Poiana Brașov, Izvorul Mu
reșului, Piatra Neamț. In sfârșit, 
cea de a treia categorie, în care 
sînt cuprinse ultimele clasate la 
sfirșitul turului, Petrolul, C.F.R. 
și Sport Club Bacău, optează pen
tru efectuarea unei importante 
părți din pregătirea de bază pe 
teren propriu și completarea aces
tei pregătiri, ulterior, in localități 
foarte apropiate de casă (Slănic 
Prahova, Borsec și respectiv Slă
nic Moldova) acestea păstrînd ca
racteristicile aceluiași microclimat 
și avind posibilități de folosire a 
unui spațiu de antrenament conve
nabil pentru etapa instruirii spe
cifice.

Care dintre aceste trei variante 
esta cea mai bună 1 Răspunsul 
exact la o asemenea întrebare nu-1 
poate da decit finalul acestui cam
pionat cînd, la ceasul bilanțului 
și al scadenței, se va aprecia cine 
a avut cu adevărat dreptate. Pînă 
atunci însă să facem loc părerilor 
a doi antrenori, ce susțin, cu 
argumente demne de luat în sea
mă, soluții diferite. Prima este a- 
ceea a prof. Angelo Niculescu, 
care spune : „Pregătirea, într-o 
altă localitate decit cea de bază, 
oferă marele avantaj al organizării 
mai judicioase a timpului pe fac
torii antrenamentului sportiv. La 
munte există, in plus, avantajul 
ozonificării, iar în cazul nostru, Ia 
Izvorul Mureșului, al balneotera- 
piei". Cea de a doua părere apar
ține fostului internațional Mircea 
Dridea — Petrolul : „Din expe
riența mea ca jucător, am obser
vat că. de regulă, după o pregă
tire de iarnă la altitudine, nivelul 
comportării In retur era într-o e- 
videntă scădere. Și cum pentru noi 
sezonul de primăvară este hotăritor 
am renunțat la tradiție și am pre
ferat de astă dată Slănicul Praho
va, aproape de casă, cu un mi
croclimat favorabil instruirii, cu 
un teren de antrenament pe care-1 
putem folosi fără restricții. Și sînt 
sigur că am făcut o alegere bună".

Așadar, soluții și soluții. Dinco
lo, însă, de ceea ce numim acum 
o preferință sau alta, reținem pre
ocuparea lăudabilă a unor antre
nori de a se desprinde de tipare 
vechi, de a evita șabloane ame
nințate de rugină, de a încerca 
ceva nou pentru a putea depăși 
momentele de criză și a cîștiga 
bătălia campionatului pe searpa u- 
nui permanent conflict cu inerția 
și cu automulțumireâ. 
este, poate, lucrul cel 
tant de menționat.

Mihai

Sîmbătă după-amiază, la sediul 
Comitetului județean U.T.C. Dolj, 
a fost organizat un simpozion la 
care au participat secretari ai or
ganizațiilor U.T.C. din întreprinderi 
și instituții din mai multe județe 
ale țării. Invitați de onoare, fot
baliștii craioveni Oblemenco, De- 
selnicu. Oprea șl Niculescu, care 
— timp de aproape două ore — 
au răspuns la întrebările puse de 
asistență cu privire la activitatea 
și viața echipei.

Această întîlnire a fost un pre
ludiu la pregătirile care au început 
luni, cînd a fost convocată prima 
întîlnire a întregului lot la stadio
nul Central. După vizita medicală 
urmează o perioadă de pregătire, 
timp de o săptămînă, la Craiova. 
La 13 ' 
ioveni

tru' un stagiu de pregătire centra
lizată timp de două săptăimÎTii șl 
vor reveni la Craiova pentru se
siunea de examene de la începu
tul lunii februarie. în jurul datei 
de 10 februarie este posibilă ple
carea într-un turneu peste hotare, 
probabil în Liban.

Șt. GURGUI — coresp. județean

Dinamoviștii bucureșteni au în 
proiect un turneu în Brazilia, în 
perioada 25 ianuarie — 25 fe
bruarie.

Programul prevede 6—7 jocuri.
Turneul urmează să fie definitivat 

în zilele care urmează.

F.C. CONSTANȚA PLEACA IN JAPONIA
la prânz, fotbaliștii de la F. C.Ieri

Constanța au efectuat, pe stadionul 
„1 Mai", ultimul antrenament din ci
clul de pregătiri prevăzut pentru a- 
ceastă etapă. După aceea, jucătorii 
și-au făcut bagajele și au plecat spre 
Capitală, unde au ajuns aseară, fiind 
cazați la „Hotel Nord".

După o noapte de odihnă în Bucu
rești, fotbaliștii eonstănțeni urmează 
să plece azi în Japonia, unde vor 
susține în perioada 13—20 ianuarie, 
trei jocuri, la Osaka și Tokio alături 
da formațiile Juventus Sao Paulo, re
prezentativa Japoniei și de Selecționa
ta olimpică a țării-gazdă. Este cea 
mai lungă deplasare a fotbaliștilor de 
pe litoral. De fapt, e vorba și de o 
premieră, pentru că F. C. Constanța 
este prima echipă de club din Româ
nia care va evolua în „Țara soarelui 
răsare".

Apoi, turneul lui F. C. Constanța 
deschide seria eelor pe care 
chipe de club le vor efectua 
rioada de pregătire pentru 
competițional din primăvară.

Așteptăm ca F. C. Constanța 
o figură ’Onorabilă în meciurile pe 
care le va susține, dovedindu-se o

bună ambasadoare a fotbalului româ
nesc pe stadioanele din Japonia. Vor 
face deplasarea, printre alții, Ștefă- 
nescu. Stoica, Vigu, Tănase, Mărcu- 
lescu, Caraman și Lică, însoțiți de 
antrenorii — ~ -
precum și

E. Hașoti și P. Comăniță, 
de medicul N. Andreescu.

Șl DELTA TULCEA 
ȘI-A RELUAT ACTIVITATEA

control medical,obișnuitul
au răspuns prezent toți ju- 
inclusiv Șerban, Bădescu și 

(noi transferați), ~

•»

Și acesta 
mai impor-

IONESCU

alte e- 
în pe- 

sezonui

să facă

După 
la care 
cătorii, 
Milicenco (noi transferați), Delta 
Tulcea șl-a reluat pregătirile în 
aer liber sub conducerea antreno
rilor V. Copil și A. Kemaledin. 
Pină în jurul datei de 20 ianuarie 
1974 antrenamentele au loc 
Tulcea, după care echipa se va 
plasa într-o stațiune montană 
pe Valea Prahovei, unde va 
mine 12 zile.

Pregătirile vor continua apoi la 
Tulcea,

la 
de- 
de 

ră-

DIVIZIONARELE B DIN BRAȘOV LA START
Cele trei divizionare B din orașul 

de la poalele Timpei, Tractorul, Me- 
trom și Carpați, și-au reluat activi
tatea.

Primii s-au prezentat la echipă 
componenții formației Tractorul, săp- 
tămina trecută, și, după ce au efectuat 
o amănunțită vizită medicală, care nu 
a relevat nici o indisponibilitate, ele
vii antrenorului Dragoș Cojocaru au 
început de ieri pregătirile concrete.

Jucătorii celorlalte două echipe de

Divizia B au răspuns prezent la apel 
sîmbătă dimineața. Metromul a efec
tuat vizita medicală și, probabil, de 

. astăzi vor începe antrenamentele. Mai 
dificil a fost programul fotbaliștilor 
de la Carpați, deoarece ei au fost pro
gramați pentru vizita medicală în zi
lele de 10 și 11 ianuarie la dispensa
rul pentru sportivi, dar ei au început 
antrenamentele.

Lotul de juniori II, la Brașov, într-o scurtă pauză... acti vă, după o „porție" de alergare pe o distanță de 2 000 m. 
Foto: V. BAGEAC

Dialog, dar nu de vacanță, eu proS. Mircea Rotarascu

S-A LUCRAT MAI BINE,
MAI APROAPE DE PARAMETRII ȘTIINȚIFICI

• Lotul juniorilor-mici, supus unei pregătiri

complexe, în orașul de sub Tîmpa

Brașov, str. Lungă, Complexul 
studențesc al Institutului Politeh
nic, căminul 10. Discutăm, într-una 
din camerele de la etajul patru, cu 
prof. Mircea Rotărăscu, antrenorul 
principal al lotului secund de ju
niori. Primele întrebări au un ca
racter... pur informauv: de cînd 
se află lotul, acolo, în orașul de 
sub Tîmpa, cîți jucători au fost 
convocați, cum au fost selecționați, 
care este scopul pregătirilor etc. ?

— Am sosit aici chiar din a 
doua zi de vacanță, 23 decembrie. 
Au fost convocați 26 de jucători ;■ 
juniori-mici, născuți după 1 august 
1956, cel mai mic dintre toți fiind 
V. Chitaru, de la Sport Club Ba
cău, născut după 1 august 1958 !

Este vorba, deci, de juniorii echi
pei de perspectivă, aceea care se 
pregătește pentru ediția din 1975 a 
Turneului U.E.F.A. Cei mai multi 
dintre ei au fost selecționați din 
tabăra de la Rm. Vîlcea, organizată 
în vara anului trecut; alții, ca ur
mare a evoluțiilor bune din cam
pionatul republican de juniori și 
din echipele de tineret-rezerve, de 
Divizia B sau Divizia C. Scopul al- 

cunoaște 
unei pre
da cerin- 
calor mai 

acce-

GRUIA-coresp. județean

(Urmare din pag. 1)

unde există excepții de

întîlnit cu 
marii per
ne vorbea 
după cape 
plămăditor

izvor la 
cluburi din

pentru marile 
a-și desăvîrși 
Ne dăm seama

Elena Bejan (scrimă), V. 
I. Stoica, C. Baciu (ci-

de perfor
in re-
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sieși ceva mai înainte. „Prin tot 
ce am dat marii performanțe prin 
numărul de „nominalizări" olim
pice, precum și prin rezultatele 
obținute în competițiile republi
cane socotesc că producția anului 
'73 a fost de bună calitate, cum 
de puține ori ne-am 
ea". Prin tot ce a dat 
formanțe... în timp ce 
apoi despre criteriile 
colectivul acestui lăcaș 
de viitori campioni își apreciază 
activitatea și anume numărul va
lorilor autentice lansate, încer
cam să adunăm în minte cîteva 
nume de mari sportivi porniți din 
această pepinieră. Mulți. Dacă ar 
fi să punem la socoteală doar vo
leibaliștii crescuți de prof. Paul 
Brașoveapu, prezenți azi în rîn
dul und* echipe fruntașe ale di
viziei A, .țau de voleibalistele lui 
Sandi Chiriță care au urcat (fapt 
fără precedent), ca junioare, echi
pa lor în fruntea ierarhiei națio
nale a diviziei școlare, apoi în di
vizia B și în A, sub blazonul... Con
structorului, dacă am mai adăuga 
scrimerii, canotorii, cicliștii ne-am 
da seama că prima școală sportivă 
bucureșteană este un 
care se adapă 
Capitală și din

Ne interesăm 
manțele acestui 
colte. Directorul Școlii sportive 1 
face apel, de data aceasta, la un 
dosar voluminos de unde dictează 
în grabă, scuzîndu-se pentru e- 
ventuala impresie de birocrat: 
„și totuși hîrtiile au rostul lor — 
convine după o clipă de gindire 
— trebuie să le prezentăm la 
vreo... 5—6 instituții cu drept de 
control asupra noastră". Din do
sar rezultă că școala a cucerit în 
1973 35 de titluri de juniori, că 
70 din cei peste 1800 de elevi 
sportivi dețin aceste titluri, că 33 
sînt i 
fac
ale
35 
că 
23 
de 
fia _ - 
nale elevii școlii au cucerit 8 tit
luri balcanice ,trei sportivi au luat 
parte la campionate mondiale și 
continentale, iar 
Viorica Draga) <
dial universitar echina de flo
retă.

Pentru a se 
cărții de vizită a acestui nucleu 
de inițiere în marea performanță, 
directorul adjunct, prof. N. Oțe- 
leanu, care sosise între timp aș
terne pe covor în așa fel îneît să 
nu se scape nici un amănunt, un 
tablou-oglindă al activității, de la 
înființare (1958) pînă în pragul 
lui 1974. El se deschide cu lista 
profesorilor care au activat și ac
tivează în toate secțiile pe ramură 
de sport, cu participanțli la Olim
piadele din 1964, 1968 și 1972 și 
continuă cu cei ce au reprezentat 
tara la campionate mondiale, eu
ropene, în cupele continentale, cu 
cei 20 de maeștri ai sportului dați

multe 
țară...
apoi
an bogat

; nominalizați pentru J.O., 10 
parte din loturile de seniori 

țării, 17 din cele de tineret și 
din reprezentativele de juniori, 
există 3 maeștri ai sportului, 
de sportivi de categoria I; IU 
categoria a 11-a, 161 de catego- 
a III-a... Sub culorile națio-

unul (scrimera 
deține titlul mon-

completa imaginea

scurs 
primele afirmări, cu cam- 
țării. Sînt prea numeroși 
a nota numele lor, de, 

ne mulțumim să privim 
i“ prin prisma cifrică

de școală în anii care s-au 
de la 
pionii 
pentru 
aceea
„oglinda" prin prisma cifrică a 
fiecărui capitol al său. Și din scur
ta istorie a celor 16 ani de ac
tivitate revenim la cel din urmă : 
„care au fost satisfacțiile cele mai 
mari pe care le-ați avut de la 
sportivii dv. în 1973 ?“

Ni se vorbește cu căldură des 
pre campioana mondială universi
tară și balcanică la scrimă (echi
pe), Viorica Draga desemnată și 
cea mai bună sportivă a 
unități de performanță, 
floretistul Petrică Buricea, 
înotătorul Adrian Horvath, 
man republican de juniori 
recordman de seniori la 200 
spate, despre Luis Șoptereanu, fra
tele lui Angel, despre un alt scri- 
mer de perspectivă, loan Panteli- 
monescu, despre mulți alți „tineri 
de excepție", cum îi place prof. 
V. Dăscălescu să numească vîr- 
furile sportive ale școlii. Mulți 
dintre ei — voleibaliști, canotori, 
scrimeri, cicliști, înotători — au și 
primit dezlegare 
cluburi, pentru 
măiestria sportivă.
că rostul unei unități de perfor
manță ia nivelul juniorilor nu este 
acela de a-i ține legați de ea pînă 
la absolvire pentru simpla satis
facție de a obține rezultate în nu
mele școlii, ci acela de a-i face 
cît mai grabnic apți de a aborda 
marea performanță. De aceea, noi, 
îndată ce îi considerăm buni 
tru marile cluburi, le dăm 
mul să activeze acolo, dat 
că și condițiile de pregătire 
care le oferă acestea sînt propice 
afirmării lor mai rapide. Credeți 
că nu putem, de pildă, să mai ți
nem echipa de volei a prof. Chi- 
riță încă un an-doi, ca să mai do- 
bîndim alte titluri naționale ? Dar 
nu am făcut-o, tocmai din rațiu
nea mai înainte menționată. Așa 
cum nu o facem nici actualelor 
elemente de mare perspectivă. De 
curînd am îndrumat spre Dinamo 
(clubul cu care am făcut recent o 
convenție) cîțiva sportivi de pers
pectivă neîndoielnică, iar pe Vio
rica Draga am dat-o Stelei, club 
Ia care dispune de condiții foarte 
bune..."

Trecem apoi în revistă cele 12 
secții ale Școlii sportive 1. și in
terlocutorul nostru are aproape la 
fiecare cuvinte de laudă la adresa 
sportivilor și a antrenorilor. Unul 
din criteriile care au stat la baza 
încadrărilor la catedre a fost și 
cel al legăturii pe care 
au avut-o cu sportul în 
tivează. Ne-am convins 
care au fost, la rîndul 
tivi de mare performanță dau re
zultate mai bune, poate și pentru 
faptul că de sportul respectiv îi 
leagă o pasiune adîncă, poate și 
pentru că îl simt mai bine, știu 
de ce mijloace să uzeze pentru a 
grăbi ascensiunea tinerilor. Și ne 
enumeră o listă întreagă de foști 
sportivi, acum specializați în edu
cație fizică încadrați la diverse 
catedre. Reținem din înșiruire, nu
mele profesorilor Irina Klimovs-

acestei 
despre 
despre 
record- 
și fost 

m

pen- 
dru- 
fiind 

pe

profesorii 
care ac- 
că cei 
lor spor-

în condiții foarte grele, pe zăpadă. 
In plus, un turneu fulger de minî- 
fotbal, în sală, mult dorit de cele 
patru echipe ale taberei, „Ardea
lul", „Muntenia", „Moldova" și 
„Bucureștiul". S-a jucat cu o mare 
ardoare. Cine credeți că a cîș-

chi, I. Căliman (handbal), S. Chi- 
riță, P. Brașoveanu (volei), D. Io- 
nescu — fost înotător și campion 
național de pentatlon modern, M. 
Olaru (înot), Ana Pascu, Cornel 
Pelmuș, 
Burlacu, 
elism).

„Acolo
Ia această regulă, nu prea se văd 
nici roadele. Așa de pildă, în sec
ția de înot din cei 6 profesori de 
specialitate doar doi (D. Ionescu 
și M. Olaru) dau elemente de va
loare" — recunoaște puțin stin
gherit.

Continuăm convorbirea încă 
mult timp despre performanțele 
fiecărei ramuri, despre echipele 
ajunse pină la nivelul diviziei A 
sau B, despre ideea înființării 
secției de pentatlon modem, des
pre producția viitoare a Școlii 
sportive 1 care se anunță și în 
1974 promițătoare despre, baza 
materială, din păcate, insuficientă 
de care dispune această unitate în 
comparație cu a unor cluburi 
care, la nivel de juniori sînt de
parte de rezultatele școlilor spor
tive, deși beneficiază de condiții 
net superioare...

Trecem apoi în revistă panou
rile de onoare, unde figurează fo
tografiile antrenorilor și sportivi
lor care s-au distins prin munca 
și rezultatele lor, vitrinele cu fa
nioane și trofee cucerite în diverse 
competiții interne 
nale. Sînt mărturii, 
tigioase, ale unei 
frumoase roade în 
de performanță...

cătuirii acestui lot se 
foarte bine : efectuarea 
gătiri, cît mai aproape 
țele fotbalului actual, a 
buni juniori-mici din țară,
lerarea ritmului de formare a lor 
ca jucători, în așa fel incit, atunci 
cînd Ie va veni rîndul să repre
zinte fotbalul nostru îs» confrun
tări oficiale, s-o facă mult mai 
bine decit generațiile care i-au 
precedat.

— Cum au dwars'pregătirile, pe 
ce anume s-a pus bază Ia orele 
de antrenament ?

— S-a lucrat mai bine și mai 
aproape de parametrii științifici, 
decit în anii trecuți. Antrenamen
tele au avut un volum mare și o 
intensitate mai mică, fiind, în a- 
cest fel, mai adecvate caracteristi
cilor de 
deosebi, 
rale și 
niez, în 
tul că
Alexandru Dan și Francisc Fabian 
și cu doctorul Cristache Ștefănescu 
— am urmărit evoluția fiecărui ju
cător în parte, căutînd, pe cît po
sibil, să corectăm o parte din defi
ciențele existente în pregătirea lor. 
Au fost susținute și cîteva jocuri,

vîrstă. Ne-a preocupat, în- 
îmbunătățirea forței gene- 
specifice. Vreau să subli- 
această ordine de idei, fap- 
— împreună cu antrenorii

tigat ?...
— „Bucureștiul", probabil...
— Nu. Ardelenii antrenorului 

Dan : Leac (Unirea Arad), Vaczi 
(„U" Cluj), Cardoș (Olimpia Satu 
Mare), Manta (Nitramonia Făgă
raș), Karponay (U.T.A.), Bichescu 
(„U“ Cluj). Și era de așteptat să 
cîștige „Ardealul", din moment ce 
în această miniechipă au jucat doi 
dintre cei mai buni 
tului, Bicheșcu și 
împreună cu Zahiu 
Potopea (Sportul 
Nemțeanu (Ceahlăul Piatra Neamț) 
formează nucleul lotului de per
spectivă. Sînt cinci nume care ne 
dau, cu adevărat, mari speranțe. 
De altfel, în linii mari, s-a și con
turat o echipă, alcătuită din cei 
mai buni jucători ai taberei. Iat-o : 
PORTAR : M, Ene (.Liceul „Mihaî 
Viteazu"). FUNDAȘI : Grecu (Li
ceul „M. Viteazu"), Potopea (Spor
tul studențesc), Cardoș (Olimpia 
Satu Mare) și I. Ene (C. S. Tîrgo
viște). MIJLOCAȘI : Zahiu (F. C. 
Buzău), Leac (Unirea Arad) și Bi
chescu („U“ Cluj). ATACĂNȚI : 
Ilie (S. C. Bacău), Nemțeanu 
(Ceahlăul Piatra Neamț) și Olteanu 
(Politehnica Iași). Acestei echipe — 
desigur, cu unele îmbunătățiri vi
itoare, în funcție de noi descope
riri făcute în masa mare a junio
rilor, căutările permanente fiind 
una din preocupările noastre de 
bază — trebuie să i se acorde o 
mare atenție, dacă vrem să devină 
cu adevărat o echipă de... per
spectivă.,

jucători ai lo- 
Leac. Aceștia, 
(F. C. Buzău), 
studențesc) și

Laurențiu DUMITRESCU

La telefon antrenorul Petrică Rădulescu

și intemațio- 
multe și pres- 
activități cu 
sfera sportului

ÎNTR-O
(Urmare din pag. 1)

deplasa pe traiectorii destul de cu
rioase (tocmai acestea îi făceau pe 
elevi cînd să alerge, cînd să se 
oprească brusc și iar să alerge), 
lovită cu racheta de badminton. îl 
felicităm, pe această cale, pe pro
fesorul Dumitrescu pentru pasiunea 
cu care s-a apropiat de „Cupa Ti
neretului", pentru rivna cu care a 
mobilizat elevii la această compe
tiție de masă cu caracter republi
can. Dar să... developăm și alte 
secvențe înregistrate 
Ploiești.

La Liceul 
că au loc 
masă, ne-a 
care, aflînd 
la sala de sport, ne-a invitat să 
renunțăm, întrucît aceasta era în
cuiată. I-am mulțumit și am in
trat la secretariatul liceului. Era 
ora 10,10. „Noi sîntem de la ora 8 
aici, avem alte treburi — ne-a în
tâmpinat secretara liceului — și 
pînă acum nu am văzut nici un 
profesor și nici un elev intrînd în 
sala de sport. De altfel nici nu 
sîntem informați că va avea loc 
vreo 
prin 
n-am

La Școala generală nr. 21 poarta 
de la intrarea în curte era descu
iată. Am intrat, am găsit totul fe-

duminică la

unde aflasem 
de tenis de 

elev

nr. 1,
întreceri

întâmpinat un 
că dorim să mergem

întrecere". Am trecut, totuși, 
fața sălii de sport și, cum 
fi dorit, am găsit-o încuiată.

gr - M S
vl

Echipa de floretă a Școlii sportive 1, recent promovată în prima divizie 
a țării (de la stingă la dreapta) : prof. Elena Bejan, antrenoarea echipei, 

Viorica Draga, Luminița Popa, Adriana Băcioi și Florica Radu 
Foto : R. PAUL I

ZI DE DUMINICA
zăbovit cîteva minute 
bază sportivă bitumi- 
în curtea școlii. Am 
pentru a avea un do-

recat și am 
pe splendida 
nată, aflată 
fotografiat-o 
cument al goliciunii ei, dar și pen
tru a le... reaminti profesorilor de 
educație fizică de aici că, pe ci
mentul uscat din cauza vîntului. 
se putea foarte bine amenaja un 
patinoar natural.

Duminică, elevii se mai aflau în 
vacanță. Dar, conform informațiilor 
pe care le aveam, pe întreaga pe
rioadă a acestui repaus, sălile de 
aport urmau să le fie puse la dis
poziție, pentru a se întrece atât în 
cadrul „Cupei Tineretului", cît și 
în alte competiții, sau pur și sim
plu pentru a face sport de dragul 
sportului. Cum am văzut, însă, în 
afară de activitatea de la Liceul 
nr. 2 și de turneul de handbal din 
divizia școlarilor, ce se disputa în 
sala sporturilor „Victoria", nimic 
altceva nu li s-a oferit elevilor 
ploieșteni, duminică 6 ianuarie.

Ne-am oprit, de asemenea, la 
clubul „23 August" al T.C. 1 și la 
clubul U.J.C.M. Lacătele și porțile 
încuiate ne-au barat calea și 
ne-au convins că, nu numai pentru 
elevi, dar nici pentru tinerii din 
întreprinderi și instituții nu s-au 
creat condiții de a participa la în
trecerile „Cupei Tineretului" într-o 
zi de duminică. Abia după ce am 
făcut aceste constatări, ne-am a- 
mintit de cîteva. cuvinte ce nj le

spusese profesorul Dumitrescu : 
„Cei care răspund de „Cupa Tine
retului" la Ploiești, nu prea... răs
pund. Organizează cite o acțiune 
destul de anemică, se grăbesc, a- 
poi, să informeze presa, și cine știe 
dacă altă manifestare va mai a- 
vea loc". Că exact așa stau lucru
rile, ne-am convins siguri.

★
Raidul întreprins la Ploiești, în

tr-o zi 
despre 
cadrul 
treilea 
tem în 
pe scurt, cîteva 
tendința, care, din păcate, este pe 
cale de a deveni O PRACTICĂ, 
aceea de a se organiza cîteva în
treceri, cu participare destul de re
dusă și a se raporta, apoi, cifre 
umflate. Am constatat acest lu
cru și cu ocazia raidului efectuat 
la Tîrgoviște,. dar și la Ploiești. Ni 
s-a spus, pe de altă parte, în pri
mele zile după lansarea „Cupei Ti
neretului", că elevii sînt ocupați cu 
școala, dar că în vacanța de iarnă 
nu numai că vor avea loc zilnic 
întreceri, dar se va recupera și ceea 
ce nu s-a făcut în timpul cursuri
lor. Acum, cînd este vacanță, ni 
se spune că se așteaptă cu nerăb
dare... redeschiderea cursurilor, 
pentru ca elevii să poată fi mo
bilizați la întreceri. Ce să credem 
din toate ațesstea ?,

de duminică, pentru a scrie 
manifestările ce au loc în 
„Cupei Tineretului", este al 
de acest fel. De aceea sîn- 
măsură să exprimăm, foarte 

concluzii. Există
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prânzului zilei de 
a sunat prelung, 
capăt al firului, 
urat tradiționalul 
antrenorul Petrică 
rugat 
despre

Cam spre ora 
marți telefonul 
De la celălalt 
după ce ne-a 
„La mulți ani", 
Rădulescu ne-a 
noutățile la zi 
băcăuanilor. Iată-le :

— Sîntem tare grăbiți 
perioadă. Practic, echipa 
nat efectivul încă din 3 ianuarie 
cînd, timp de două zile, a efectuat 
examenul medical necesar perioa
dei pregătitoare. Primul antrena
ment de reacomodare a avut loc 
la 7 ianuarie, în aer liber, timp 
de 90 de minute, fără balon.

— Care este planul de pregătire 
pentru atacarea cu succes a re
turului ?

— Pină la 20 ianuarie rămînem 
în localitate; după aceea mergem 
la Slănic Moldova, vechiul nostru 
loc de pregătire, unde vom rămîne 
pină în jurul datei de 5 februarie. 
La 18 februarie vom pleca într-un

să notăm 
pregătirile

în această
și-a adu-

turneu de trei jocuri în Iugoslavia 
la invitația clubului Velej Mostar.

— în privința lotului, ceva mo
dificări... ?

— El este același care a evoluat 
în toamnă; i-am adăugat cîteva 
talente autentice pe . care sperăm 
să le aruncăm în viitoarea asprelor 
bătălii care ne așteaptă. Este vorba 
de portarul Ursache, 
Soșu, fundașul central Carpuci și 
înaintașul vîrf Botez — toți pro- 
venlți de la echipa de 
zerve. Și încă ceva. Să 
noi vom fi aceia care 
gura sezonul meciurilor

— Cum adică ?
— Foarte bine. Intrucit intrăm 

la 6 martie în „Cupa Balcanică", 
jucînd cu Spartak Lcvski Sofia, am 
solicitat federației de specialitate 
ca meciul de campionat cu Rapid 
să aibă loc la 2 martie.

— Vă mulțumim pentru infor
mațiile date și succes 1

mijlocașul

tineret-re- 
știți că tot 
vom inau- 
oficialc.

S. T.

LOTO —PRONOSPORT
ATENȚIA CÎȘTIGATORILOR 
LA TRAGEREA EXTRAOR-

ÎN
DE
DINARĂ PRONOEXPRES A NOU

LUI AN — 6 IANUARIE 1974

* Pe toată durata întreruperii 
campionatului nostru programele 
concursurilor Pronosport vor fi a- 
sigurate cu meciuri din campiona
tul italian.

cîștigă-• Depunerea biletelor 
toare se va face pînă în ziua de 
joi 10 ianuarie 1974 în orașele 
reședință de județ și pînă miercuri 

în celelalte loca-9 ianuarie 1974 
lități.

• Omologarea 
efectua în ziua 
nuarie 1974.

• Tragerile obișnuite Loto 
Pronoexpres vor fi televizate direct 
din studioul de televiziune în tot 
cursul anului 1974 la ora 19,10.

• Și în anul 1974 continuă a- 
tribuirea de 
tragerile și 
Pronoexpres, 
pentru luna 
câștigători putînd opta pentru un 
autoturism „Dacia 1 300“ și even- 
tuala diferență în

autoturisme la toate 
concursurile obișnuite 
Loto și Pronosport: 
ianuarie pairticipanții

câștigurilor se
de sîmbătă 19

AUTOTURISME
Rubrică redactată de 
LOIO-PRONOSI’OKT



CLASAMENTELE TRADIȚIONALE ALE ZIARULUI „PRZEGLAD SPORTOWY
Cotidianul polonez „PRZEGLAD 

SPORTOWY- publică tradiționalul 
clasament al celor mal buni 10 bo
xeri europeni ai anului 1973, la 
fiecare categorie In parte, menți- 
nînd condiția (nu totdeauna justifi
cată) a prezenței dte unul sportiv 
doar din fiecare țară. Ca de obi
cei, colegul nostru Jerzy Zmarzllk 
a luat drept etalon rezultatele cam
pionatelor europene, modificînd 
lista campionilor continentali în- 
tr-un singur caz și trecind în frun
tea categoriei pană pe anul 1973 
pe boxerul român Gabriel Pometcu 
— ceea ce onorează pe pugilistul 
nostru și repară nedreptatea de 
C.E.

Criteriile colegului polonez — 
ceea ce ne privește — provoacă

la

în 
.. o 

singură surpriză, aceea a prezenței 
lui Marian Constantinescu pe locul 
7 în ierarhia semigreilor europeni, 
deși boxerul român nu a prticipat 
la campionatele europene.

într-un clasament mai larg, desi
gur mai dificil de întocmit, în lipsa 
unor întâlniri directe, și-ar putea 
găsi fără îndoială locul printre pri
mii 10 „continentali" : Calistrat 
Cuțov, Gheorghe Ciochină (campion 
balcanic și cîștigător al „Centurii 
de aur"), Remus Cozma (campion 
balcanic), Marian Lazăr (cîștigător 
al turneului Armatelor prietene), 
ba chiar și Ștefan Florea (învingă
tor în două mari turnee internațio
nale: „Centura de aur" și Sparta- 
chida militară).

Totalizînd locurile ocupate. în cla
samentele pe categorii, ziarul polo
nez situează în fruntea boxului eu
ropean: U.R.S.S. cu 83 de puncte, 

U.A 77 p, Polonia 76 p, 
63. Ungaria 47, Iugoslavia 

Bulgaria 32 etc.

Gabriel Pometcu și antrenorul
8.
9.

10.

Kuncev (Bulgaria)
Lundby (Suedia)
Weller (R.F.G.)
CATEGORIA SEMIVȘOARA

ROMÂNIA
R.D.G.
45.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

S. CUȚOV (ROMÂNIA) 
Tomczyk (Polonia) 
Radowski (R.D.G.) 
Schoth (R.F.G.) 
Solomin (U.R.S.S.) 
Orbăn (Ungaria) 
Kaspar (Cehoslovacia) 
Van Eck (Olanda) 
Nash (Irlanda) 
Gillan (Scoția)

CATEGORIA UȘOARĂ

CATEGORIA SEMIMUSCĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.

Gedo (Ungaria)
Zasîpko (U.R.S.S.) 
Fucedjiev (Bulgaria)
Bambric (Scoția)
Rodriguez (Spania)
Abrams (Anglia) 
BĂIATU (ROMÂNIA) 
Schultz (R.D.G.)

9. Czerwinski (Polonia) 
Alișanovici (Iugoslavia)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Beneș (Iugoslavia)
Kamnev (U.R.S.S.)
Beyer (R.D.G.)
Iuhăsz (Ungaria)
DOERESCU (ROMÂNIA) 
Petek (Polonia)
Douglas (Scotia)
Iliades (Grecia)
Gambini (Franța)
Watts (Țara Galilor)

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE

CATEGORIA PANĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

GRUIESCU (ROMÂNIA) 
V. Rodriguez (Spania) 
Lodin (U.R.S.S.) 
Blazynski (Polonia) 
Schubert (R.F.G ) 
Tatar (Cehoslovacia) 
Kisnămeth (Ungaria) 
Khaloufi (Franța) 
Sonunur (Turcia) 
Asanovicî (Iugoslavia)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Csjef (Ungaria)
Jelesievici (Iugoslavia)
Weidner (R.D.G.)
Kolev (Bulgaria)
Stachowiak (Polonia)
Lifanov (U.R.S.S.)
Kalevi (Finlanda)
Miinchow (R.F.G.)
Huussen (Olanda)
Burcu (Turcia)

CATEGORIA MIJLOCIE MICA
1. Klimanov (U.R.S.S.)
2. Rudkowski (Polonia)
3. Tiepold (R.D.G.)CATEGORIA COCOȘ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Cosentino (Franța)
TONE
Madej
Milev
Hocke
Levișcev (U.R.S.S.)
Cowdell (Anglia)
Eroglu (Turcia)
Bahtiarevici (Iugoslavia)
Dowling (Irlanda)

(ROMANIA) 
(Polonia) 
(Bulgaria) 
(Cehoslovacia)

CATEGORIA PANĂ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

POMETCU (ROMÂNIA) 
Forster (R.D.G.) 
Kuznețov (U.R.S.S.) 
Gotfryd (Polonia) 
Kovâcs (Ungaria) 
Tovanovici (Iugoslavia) 
Vilander (Finlanda)

HANDBALIȘTII DE LA MINAUR BAIA MARE

I.E.F.S., pe

In concursul de la Suhl

TURNEUL DE LA ROSTOCK BIATLONIȘTii ROMÂNI PE LOCUL DOI
ultimul loc, la fete I

Ion Popa între două „gonguri'’..
4. TÎRÎLĂ (ROMÂNIA)
5. Kernel (Cehoslovacia) 

Ottosen (Suedia) 
Jensen (Danemarca) 
Maxwell (Anglia)

9. Papageorgiu (Grecia)
19. Hayden (Irlanda)

6.
7.
8.

CATEGORIA MIJLOCIE

1. Lemeșev (U.R.S.S.)
2. NĂSTAC (ROMÂNIA)
3. Stachurski (Polonia)
4. Wittenburg (R.D.G.)
5. Knudsen (Danemarca)
6. Gomez (Franța)

Lucas (Anglia) 
Vujkovici (Iugoslavia) 
Rapcsăk (Ungaria)
Elliott (Irlanda)

7.
8.
9.

10.

1.
2.
3.

CATEGORIA SEMIGREA

Parlov (Iugoslavia)
Gortat (Polonia)
Karataev (U.R.S.S.)

4. Sachse (R.DG.)
Verstappen (Olanda)
Knight (Anglia) 
CONSTANTINESCU (ROMÂ
NIA)
Peters (R.F.G.)
Kaijanlaakso (Finlanda)
Pruchler (Austria)

5.
6.
7.

8.
9.

10.

CATEGORIA GREA

1. Ulianici (U.R.S.S.)
2. Bussing (R.F.G.)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

ALEXE (ROMÂNIA) 
Suvandjiev (Bulgaria) 
Treia (Polonia) 
Fanghănel (R.D.G.) 
Mateici (Iugoslavia) 
Edocs (Ungaria) 
Thoonen (Olanda) 
Ozbey (Turcia)

„CUPA DAVIS"

ARGENTINIENII NU VOR JUCA 
ÎMPOTRIVA ECHIPEI R.S.A.

GUAYAQUIL, 7 (Agerpres). — 
Meciul de tenis dintre echipele F- 
cuadorului și Republicii Sud-Afri- 
cane, disputat la Guayaquil în ca
drul turului II al 
a „Cupei Davis", 
scorul de 5—0 în 
rilor sud-africani.

în ultimele două
înregistrat următoarele rezul-

zonei americane 
s-a încheiat cu 
favoarea jucăto-

zile de întreceri
s-au
late; Bob Hewitt, Frew McMillan.

—Miguel Olvera, Francesco Guz
man 6—3, 6—3, 6—2 ; Bob Hewitt 
—Enrique Andrade 6—0, 6—0, 6—0; 
Ray Moore—Miguel Olvera 6—2, 
6—3, 6—2.

în turul următor al competiției, 
echipa R.S.A. ar urma să întâlnească 
selecționata Argentinei.

★
Din Buenos Aires se anunță că 

guvernul argentinian a interzis e- 
chipei de tenis a Argentinei să sus
țină meciul cu formația Republicii 
Sud-Africane, din cadrul „Cupei 
Davis", Această hotărire a fost lua
tă în semn de protest împotriva 
politicii de discriminare rasială în 
sport practicată în Republica Sud- 
Africană.

Cursa velierelor în jurul lumii continui... Imaginea alăturată a fost prinsă 
imediat după momentul startului în noua etapă a competiției, care se 
dispută între Sydney și RiQ de Janeiro. Telefoto : A. P. — AGERPRES

CICLIȘTI
Mai mult ca oricind, ci

clismul profesionist va avea 
nevoie probabil în curînd de 
birouri de plasare. Aceasta 
este ideea la care conduc 
tristele povești ce ne parvin 
în ultima vreme și care 
menționează un număr tot 
mai important de alergători 
plătiți, rămași fără coman
ditari, adică fără finanțatori.

lată o știre recentă din 
Zurich anunță că patru din
tre cei mai cunoscuți cicliști 
profesioniști elvețieni 
Spahn, Louis _ T'_

i (Erich 
_t___ _ __ Pfenninger,
Weli Sutter și Fritz Wehrli) 

drumuri 
patron, 
reînnoit

au fost lăsați pe 
de către fostul lor 
care nu le-a mai 
contractele pe 1974. Cazuri 
similare de șomaj în rîn- 
durile cicliștilor profesioniști, 
se semnalează și în Franța.

Fenomenul ne apare a- 
proape normal dacă luăm 
în considerare situația ac
tuală a ciclismului profe
sionist, tributar integral 
cesitătilor de publicitate 
industriei șî comerțului 
„societatea de consum” 
lumii occidentale. Nu
alergătorii pot fi eficace pe 
plan sportiv și cu ecou pe 
planul faimei, ca Merckx sau 
Ocana. Și atunci, firește, de

ne- 
ale 
în 
a 

toți

ROSTOCK, (prin telefon). Timp 
de două zile, frumoasa sală a spor
turilor din localitate a găzduit tra
diționalul turneu internațional de 
handbal organizat de clubul S. C. 
Empor Rostock ia fiecare început de 
ianuarie. De această dată, la star
tul întrecerilor s-au aliniat 5 for
mații masculine și 4 feminine, par
tidele desfășurîndu-se după un sis
tem turneu-fulger.

La capătul celor două zile, trofe
ele puse în joc au revenit echipe
lor (masculină și feminină) clubu
lui organizator, care au încheiat 
turneul neînvinse. Este de notat 
faptul că. Ia masculin, formația 
Minaur Baia Mare a ocupat locul 
secund, fiind învinsă numai de e- 
chipa gazdă. în același timp, însă, 
am reținut slaba comportare a for
mației I.E.F.S. București, campi
oana feminină a României, care s-a

clasat pe ultimul loc, nereușind să 
cîștige nici un joc. în întrecerea fe
telor au mai participat S.C. Empor 
Rostock, Jalkiris Kaunas și I.F. 
Frederiksberg. care — chiar dacă 
sînt destul de puternice — nu ating 
nivelul valoric al formației S.C. 
Leipzig, campioana R.D. Germane, 
pe care handbalistele de Ia I.E.F.S. 
o vor întîlni duminică în cadrul 
Cupei Campionilor Europeni, la 
Leipzig.

Iată, însă, clasamentele finale ale 
turneului de la Rostock: MASCU
LIN: 1. S.C. Empor 8 p: 2. Minaur 
Baia Marc 6 p: 3. Stadion Copen
haga 2 p: 4. Selecționata orașului 
Oslo 2 p; 5. Selecționata orașului 
Goteborg 2 p; FEMININ: 1. S.C. 
Empor 6 p; 2. Jalkiris Kaunas 4 p; 
3. F. Frederiksberg 2p; 4. I.E.F.S. 
București 0 p.

BERLIN, 7 (Agerpres). — Con
cursul internațional de biatlon des
fășurat la Suhl (R. D. Germană) a 
fost cîștigat de echipa U.R.S.S. în 
proba de ștafetă 4x7,5. km schiorii 
sovietici au ocupat primul loc cu 
2hl5:52,8. O frumoasă comportare

Românie
Gîrniță ș 

Fontana), care s-a clasat pe locu 
doi cu 2h 16:11,4. Au urmat în cla 
sament: Polonia — 2hl8:10,5, Sue 
dia — 2hl8:32, R. D. Germană — 
2hl8:40 și Cehoslovacia —2h20:40,7

a avut reprezentativa 
(Cristoloveanu, Voicu,

PE GHEAȚA
Șl PE ZAPADA

• Proba feminină de slalom 
special, disputată La Les Contami- 
nes (Franța) în cadrai Cu paf Eu
ropei la schi, a revenit sportivei 
franceze Agnes Vivet Gros cu 
timpul de 1:34,63. Pe locul secund 
s-a clasat Conchita Puig (Spania)
— 1:34,95. iar locul trei a fost ocu
pat de Dorothee Danuser (Elveția)
— 1:35,18

în clasamentul individual al Cu
pei Europei pe primul Ioc se află 
Christina Tisot (Italia) cu 42 n, ur
mată de Conchita Puig — 23 p și 
Valentina Ilife (Anglia) — 27 p.

® în continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în Canada, selecțio
nata de hochei pe gheață a Polo
niei a întîlnit formația „Kangarus". 
Hocheistii polonezi au obținut vic
toria cu scorul de 10—4 (5—0, 2—0, 
3-4).

• Turneul internațional de ho
chei pe gheață rezervat echipelor de 
tineret (jucători pînă în 21 de ani), 
desfășurat la Leningrad, s-a înche
iat cu victoria reprezentativei 
U.R.S.S., care a terminat neînvinsă 
competiția, totalizînd 10 puncte și 
un golaveraj de 36—12. Pe locurile 
următoare s-au clasat selecționatele 
Finlandei — 6 p. Canadei — 6 p, 
Suediei — 4 p, S.U.A. — 2 p și 
Cehoslovaciei — 2 p.

în ultima zi a turneului s-au în
registrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S.—Canada 9—0 (I—0, 3—0, 
5—0). Au marcat: Aleksandrov (2), 
Vasillev (2), Kucerenko, Lulcașin, 
Jluktov, Maliughin și Belialetidov ; 
S.U.A. — Cehoslovacia 3—2 (0—1, 
2—1, 1—0). Au marcat: Funk,
Shevchuk. Warner, respectiv Voptek 
și Rogacik.

O La Stockholm, în cadrul Cupei 
Ahearne la hochei pe gheață, echipa 
„London Lions" (în care activează 
și jucători canadieni și americani) 
a întrecut cu scorul da 6—4 (2—2, 
3—0. 1—2) formația suedeză Soe-

dertaelje. într-un alt joc, disputat 
între echipe suedeze, Leksand a 
învins cu 7—2 (2—0, 2—0, 3—2) 
A.I.K. Stockholm.

• Competiția internațională 
biatlon „Cupa Națiunilor" s-a 
cheiat la Inzell cu victoria echipei 
Finlandei — 95 p, urmată de for
mațiile Norvegiei — 86 p, U.R.S.S. 
— 44 p, Suediei — 30 p, Italiei — 
17 p, R.F. Germania — 16 p și 
Franței — 13 p.

Ultima probă a concursului — 
cursa individuală de fond — a fost 
cîștigată de schiorul norvegian 
Kjell Hovda, cronometrat pe dis
tanța de 20 km. cu timpul de 1 h 
16:08. Pe locurile următoare s-au 
clasat compatriotul său Thor Svens- 
berget — Ih 16:46,7 și sportivul so
vietic Leonid Gagarin — lh 17:47,2.

Elvețianul Roland Collombin la prima sa victorie anul acesta ; în cobO' 
rirea de la Garmisch Partenkirchen

Telefoto : A. P. — AGERPRES

Austriecii continuă să conducă în „Cupa Mondială"
MUNCHEN, 7 (Agerpres). — Cea 

de-a 39-a ediție a tradiționalului con
curs internațional de schi „Arlberg- 
Kandahar" s-a încheiat la Garmisch 
Partenkirchen cu disputarea unei pro
be masculine de coborîre, în care vic
toria a revenit elvețianului Roland 
Collombin. In virstă de 23 de ani, 
Collombin cucerește prima sa victorie 
în acest sezon. Ei a fost cronometrat 
cu timpul de 1:45,17 (nou record al 
pîrtiei) pe o pirtie în lungime de 
3140 m cu o diferență de nivel de 
820 m. Pe locul secund s-a 
triacul Franz Klammer — 
mat de italianul Herbert 
1:45,72. Clasat al 11-lea 
re, David Zwilîing a ocupat primul 
loc în clasamentul 
două probe (slalom 
12,35 puncte.

Proba de slalom 
concursului internațional feminin de 
schi de la Pfronten (R. F. Germania) 
a revenit sportivei canadiene Cathy 
Kreiner, cronometrată în 1:20,43. Au 
urmat-o Lisemarie Morerod (Elveția)
— 1:21,40 și Fabienne Serrat (Franța)
— 1:21,43. Cîștigătoarea probei de co-

borîre, cunoscuta campioană austriacă 
Anne...aric Proll-Moser, s-a clasat pe 
locul opt cu timpul de 1:22,16,

★
în urma rezultatelor înregistrate în 

aceste două concursuri situația în cla
samentele „Cupei Mondiale" se pre
zintă astfel : individual masculin : 
1. Franz Klammer (Austria) — 71
puncte ; 2. Roland Collombin (Elve-

ția) — 65 p. ; 3. Hans Hinterseer 
(Austria) — 52 p. ; individual feminin: 
1. Annemarie Proll-Moser (Austria) — 
106 puncte ; 2. Cathy Kreiner (Cana
da) — 66 p. ; 3. Marie Theres Nadig 
(Elveția) — 57 p. ; echipe : 1. Austria
— 604 puncte ; 2. Italia — 194 p. ; 3. 
R. F. Germania — 188 p. ; 4. Elveția
— 123 p. ; 5. Canada 102 p. ; 6. Franța
— 49 p.

situat aus-
1:45,51, ur-
Planck —
la coborî-

combinatei celor 
și coborîre) cu

uriaș din cadrul

20 DE ANI DE MEDICINĂ SPORTIVĂ IN R.D.G.
Spre sfîrșitul anului trecut, Ber

linul a găzduit Congresul interna
țional „20 de ani de la înființarea 
rețelei de medicină sportivă în Re
publica Democrată Germană", 
manifestare științifică prestigioasă, 
care a scos în evidență succesele 
obținute în decurs de numai două 
decenii de activitate organizată în 
acest domeniu în R.D.G.

Dintre lucrările prezentate, am 
reținut una pe care o apreciem ca 
extrem de valoroasă prin concluziile 
ei aplicative, aparținînd dr. Ruih

LA BIROUL DE PLASARE
ce ar mai 
le firme o 
gători, 
performanțe — să facă re
clamă produselor recoman
date cu litere 
courile lor de 
altfel, cei ce 
deaproape 
ruri cicliste 
special celebrul
France”, și-au dat desigur,

întreține diverse- 
pletoră de aler- 

incapabili — prin

mari pe 
curse ? 
urmăresc 
marile 

Și 
„Tour

tri- 
De 
in
tu
ia 
de

blic-relations” al firmei 
Bic ; pe șoselele Franței se 
întrec nu echipele Olandei 
și Italiei, ci casele Frigecre- 
me și Peugeot sau Sonolor 
și Michelin.

In aceste condiții, nu e 
de mirare că sporesc mereu 
pretențiile celor ce plătesc 
pe cicliști potrivit unor mo- 
biluri absolut extra-sporti- 

ve. Mecenatul sportiv al al

COMENTARIUL SĂPTĂMlNII

de multă vreme, seama că 
pe șosele nu se mai întrec 
reprezentanții sportivi ai u- 
nor țări sau cluburi, ci de-a 
dreptul... comis-voiajorii unor 
firme, porniți să colinde lu
mea pe biciclete, purtînd 
inscripții publicitare pe fie
care centimetru pătrat de 
tricou, chilot, caschetă, mă- 
nușe sau țevărie de alumi
niu. In consecință, Eddy 
Merckx nu mai e belgian, 
ci omul-sandviș al firmei 
Molteni ; Luis Ocana nu mai 
e spaniol, ci omul de „pu-

tor Vremuri, care avea mă 
car o fărîmă de aură ro 
mantică, s-a sfîrșit. Astăzi, 
fabricantul de frigidere, de 
pixuri, de automobile, de 
bere sau mașini de spălat 
rufe, înțelege să investească 
in ciclism numai cu condiția 
ca vînzarea produselor sale 
să crească proporțional cu 
sumele cheltuite pentru 
clama prin sport.

lată de ce aproape
n-a stîrnit uimire propunerea 
originală a unui industriaș 
francez din Saint-Brieuc

re-

ca

care, „înduioșat" de soarta 
șomerilor din ciclismul pro
fesionist, a supus Comisiei 
de specialitate a federației 
franceze un proiect prin care 
se oferă să întrețină zece 
alergători cu un salariu lu
nar de 600 de franci, 
condiția 
aceștia...
aceeași perioadă, 
ale firmei (produse de în
treținere menajeră) în 
loare de 470 de franci. A- 
șadar, surprinzătoarea ino
vație îl transformă pe ci
clist nu numai în placardă 
publicitară vie, ci și în vo
iajor comercial, obligat să 
sune pe la ușile gospodinelor 
pentru a le vinde detergenți, 
șampoane, 
toare, dacă nu 
turi...

Aceasta este 
care-i așteaptă 
de duzină, pentru că anr> 
convenit că nu pot fi toți 
Merckx sau Ocana. Firește, 
nu e 
meseria 
voiajor, 
buie să fie profesată, 
loc de haine obișnuite, 
tricou de ciclist ?

cu 
ca fiecare dintre 

să vîndă, în 
mărfuri

va-

perii, pulveriza- 
chiar și mâ-

trista soartă 
pe cicliștii

nimic rușinos 
de

Dar de ce

in 
comis 

tre- 
în 
în

Victor BANCIULESCU

Turneul final al C.M. de fotbal
comentat de Zagalo și Valcareggi

Dietrich, directoarea Dispensarului 
de medicină sportivă din Berlin.

Autoarea. efectuînd o serie de 
cercetări longitudinale, pe tineri 
între 12 și 20 de ani, ajunge la ur
mătoarele concluzii în privința evo
luției rezistenței și forței la tineri; 
dacă pînă la 10 ani nu par a exista 
diferențe semnificative între băieți 
și fele (fapt ce ar justifica obiectiv 
lucru în grupe comune), iar între 
10 și 12 ani fetele pot chiar întrece 
pe băieți (pubertatea mai precoce?), 
după 12 ani fetele înregistrează o 
creștere ascendentă a puterii maxi
me aerobe, însă se plafonează la 
16—17 ani, în timp ce la băieți a- 
ceastă plafonare are loc mai tîrziu 
(18—19 ani); în privința forței mus
culare, aceasta ar părea să evolueze 
paralel cu rezistența. în sensul unei 
evoluții ascendente (chiar și la pu
bertate) pînă la 18—19 ani la fete 
și 20—21 ani Ia băieți,

Teama de a lucra exerciții de re
zistență si forță apare astfel nejus- 
tificată, chiar la pubertate (bineîn
țeles, respectînd principiile fiziolo
gice ale antrenamentului sportiv), 
iar abordarea acestor două calități 
motrice tardiv, post-pubertar, ar fi 
egală cu imposibilitatea obținerii 
marilor performanțe (nu este vor-

ba bineînțeles de excepțiile biolo
gice). Așa încît va trebui să fie re
văzute tezele vechi privind metodica 
de antrenament a vîrstelor mici. O 
pledoarie practică pentru aceste 
concluzii științifice, ar putea fi con
siderate rezultatele senzaționale ob
ținute de tinerele înotătoare din 
R.D.G. la prima ediție a campiona
telor mondiale de natație.

După acest congres, în care medi
cina sportivă a fost tratată în con
textul social al R.D.G., delegația 
noastră (alcătuită din semnatarul 
acestor rînduri, dr. Edith Stănescu, 
șefa Policlinicii pentru sportivi a 
municipiului București și dr. Șer- 
ban Avramoiu. șeful Cabinetului 
medico-sportiv din Craiova) a avut 
prilejul ca în cadrul unui schimb 
de experiență de cîteva zile să vi
ziteze instituții medico-sportive din 
R.D.G. (I^ipzig, Berlin), să poarte 
discuții fructuoase cu medici de lot, 
cu cadre universitare și specialiști 
în medicina sportivă, abordînd atît 
probleme organizatorice, de orien
tare, cît mai ales de conținut.

FRANKFURT PE MAIN, 7 (A- 
gerpres). — Agențiile internaționa
le de presă continuă să comenteze 
tragerea la sorți pentru stabilirea 
celor 4 grupe ale turneului final al 
campionatului mondial de fotbal.

într-o declarație făcută cores
pondentul agenției „Associated 
Press", antrenorul echipei Braziliei, 
MARIO ZAGALO, a spus printre 
altele: „Cu excepția partidei cu 
echipa Republicii Zair, toate cele
lalte întâlniri constituie tot atîtea 
examene dificile pentru fotbaliștii 
brazilieni. Foarte greu se anunță 
mai ales meciul de debut, pe care 
urmează să-I susținem la 13 iunie 
cu echipa învingătoare din jocul 
de baraj: Iugoslavia — Spania. 
Ambele echipe sînt redutabile și 
oricare se va califica va constitui 
pentru noi un adversar incomod", 
în legătură cu componența altor

FRANȚA (etapa a 21-a): Reims 
—Angers 4—2; St. Etienne—Mona
co 3—2 ; Nancy—Lens 3—2; Sedan
— Lyon 1—1 ; Nantes — FC Paris 
3—0; Nisa—Sochaux 2—2; Nîmes— 
Metz 0—0; Bordeaux—Bastia 3—1; 
Strasbourg—Marsilia 
Rennes 1—2.

Clasament : 1. St. 
p; 2. Angers — 32
— 31 p.

BELGIA (etapa a 14-a): Waregem 
—F.C. Malines 1—0; St. Trond— 
Beringen 1—2: Beerschot—Cercle 
Bruges 3—1; S.K. Lierse — Racing 
White 1—1; Anderlecht — Beveren

2—2; Troyes—

Etienne — 34 
p; 3. Nantes

dr. ION DRAGAN
directorul Centrului de medicină 

sportivă

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
A luat sfîrșit turneul de tenis de la 
Sydney. In finala probei de simplu băr
bați, australianul Geoff Masters l-a 
întrecut în trei seturi: 6—1, 6—4, 6—2 pe 
compatriotul său Colin Dlbley. Proba 
feminină a fost cîștigată de jucătoare® 
australiană Karen Krantzcke, care a ob
ținut o surprinzătoare victorie, cu 6—2, 
6—3, zn partida finală susținută cu Evon
ne Goolagong, principala favorită a con
cursului. în celelalte finale disputate 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
dublu bărbați: Colin Dlbley (Australia). 
— Bjom Borg (Suedia) — John Marks, 
Geoff Pollard (Australia) 6—2, 6—4; du
blu femei: Ann Kiyomura (S.U.A.), Ka- 
zuko Sawamatsu (Japonia) — Janet Fal
lis. Pam Whytecross (Australia) 6—3. 
6—3; simplu bărbați („veterani"): Frank 
Sedgman (Australia) — I>ennart Berge- 
lin (Suedia) 6—4. 6—3

Maestrul olandez Jan Tiînman a suferit 
prima Infrîngere in cadrul turneului de 
șah de la Hastings, pierzînd la mutarea 
a 26-a partida din runda a 10-a susținută 
cu englezul Raymond Keene. Fostul oam-

pion mondial Mihail Tal a cîștigat la 
Hartston, iar Baaman l-a învins pe Ador- 
jan. A fost consemnată remiză în parti
dele Pitei — Gligorici și Rellstab — Sut
tles. Celelalte trei partide ale rundei, 
printre care Kuzmin — Stean, s-au în
trerupt. In clasament conduce Ghenadl 
Kuzmin (U.R.S.S.), cu 7 p și o partidă 
întreruptă, urmat de Mahall Tal 
(U.R.S.S.), și Jan Timman (Olanda) — 
7 p, Raymond Keene (Anglia) — 6'/2 p, 
Laszlo Szabo (Ungaria) — 6 p (1), Laszlo 
Adotjan (Ungaria) și Svetozar Gligorici 
(Iugoslavia) — 5*/a p.■
La Sofia s-a disputat primul meci dintre 
echipa locală Ț.S.K.A. Septemvrisko 
Zname și formația cehoslovacă Dukla 
Liberec, contînd pentru sferturile de fi
nală ale Cupei campionilor europeni la 
volei masculin. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (15—8, 15—6, 15—7). ■
Celebrul 
acceptat 
ianuarie 
ciclocros, care se va desfășura la Cas-

.telldefels, în apropiere de Barcelona. La 
startul acestei curse vor fi prezențl, prin
tre alții, belgienii Roger de Vlaeminck, 
Albert van Damme, italianul Gianni 
Motta, francezul Bernard Thevenet si 
spaniolul Luis Oeana

In meci tur contînd pentru sferturile de 
finală ale Cupei Cupelor la volei mas
culin, Csepel Budapesta a învins, pe te
ren propriu, cu scorul de 3—1 (15—12, 
9—15, 15—6, 19—17) formația S.C. Traktor 
Schwerin (R.D. Germană). La Praga, în 
cadrul aceleiași competiții, echipa locală 
Ruda Hvezda a pierdut cu scorul de 1—3 
(15—11, 6—15, 8—15, 11—15) partida sus
ținută cu formația Radiotehnlk 
Riga.

din

Nor-
R.F.

ciclist belgian Eddy Merckx a 
invitația de a participa la 13 
la concursul internațional de

Selecționata de baschet (Juniori) a 
vegiei și-a început turneul în . 
Germania, jucind la Cuxhaven cu re
prezentativa similară a țării gazdă. Ti
nerii baschetbaliști vest-germani au cîș
tigat la scor; 108—36 (44—18). Din forma
ția învingătoare s-a evidențiat Thomas 
Timm, care a înscris 24 de puncte.

fiedattia «1 ațUiiinistralia; București, »tr. Vaslle Conta nt, 161 tdfifSABSI «ntrală li 10.05, secția corespondenți ll^J.09, in&rurban î» «1 2WI telex î sportrom buc. 180, Tiparul „l. B. hIr&FWV.»"

grupe, Mario Zagalo a spus : „în 
grupa a 4-a, Italia și Polonia sc vor 
califica cu siguranță pentru parti
dele grupelor semifinale. Cea mai 
echilibrată grupă este cea în care 
joacă Olanda, Uruguay. Suedia și 
Bulgaria. Foarte dificil de făcut un 
pronostic. In grupa A șanse mari 
de calificare are echipa R.F, Ger
mania".

Cunoscutul antrenor al echipei 
Italiei, FERUCCIO VALCAREGGI 
a declarat : „Din grupa A se vor 
califica echipele R.F. Germania și 
R.D. Germană, din grupa B — for
mațiile Braziliei și Scoției, iar din 
grupa C — echipele Liandci și 
Uruguayului. în grupa' 1). în care 
joacă și echipa Italiei, cele mai re
dutabile formații sînt cele ale Po
loniei și Argentinei, care au șanse 
serioase de calificare. Noi sperăm 
totuși să obținem calificarea în a- 
ceastă dificilă grupă".

1— 1 ; F. C, Bruges—Antwerp 8—4; 
Diest—Standard Liege 2—0.

Clasament : 1. Anderlecht — 21 
p; 2. Waregem — 19 p; 3. Racing 
White — 19 p.

PORTUGALIA
Olhanense—Beira Mar 4—2 ; 
demica—Barreirense 6—1 ; Sporting 
Lisabona — Vitoria Setubal 2—1; 
Benfica Lisabona — Boavista 2—0; 
F.C. Porto — Belenenses 2—0;
Montîjo — Oriental 8—1 ; C.U.F.
— Farense 0—1 ; Guimaraes — 
Leixoes 1—0 (întrerupt în min. 
63 din cauza unei ploi torențiale).

Clasament: 1. Sporting Lisabona
— 27 p ; 2. Vitoria Setubal —24 
p; 3. F.C. Porto — 24 p.

OLANDA (etapa a 17-a): Go A- 
head Deventer—Feyenoord Rot
terdam 1—3 ; AZ ’67 Alkmaar — 
N.A.C. Breda 0—0; Haarlem—F.C 
Twente Enschede 1—2; FC Utrecht
— NEC Nijmegen 2—1; P.S.V. Eind
hoven—FC Amsterdam 2—1 ; Ajax 
Amsterdam—FC Groningen 9—0 (’) 
M.V.V. Maastricht—Roda Kerkrade 
4—1; Graafschap—FC den Haag
2— 0; Sparta Rotterdam—Telstar
1—2.

Clasament : 1. Ajax Amsterdam
30 p; 2. FC Twente Enschede — 

28 p; 3. Feyenoord Rotterdam — 
27 p.

SPANIA (etapa a 17-a): Malaga 
Valencia 1—0; Saragossa—Elche
2— 1; C.F. Barcelona—Las Palmas
3— 0; Atletico Bilbao—Santander 
3—1; Murcia — Celta Vigo 2-r2 ; 
Granada — Espanol Barcelona 
2—0 ; Castellon — Real Sociedad 
2—0 ; Real Madrid — Gijon 2—2.

Clasament: 1. CF Barcelona — 
24 p; 2. Atletico Bilbao — 22 p; 
3. Saragossa — 21 p.

■<
(etapa a 16-a):

Aca-


