
4 PAGINI 30 BANI

LA BASCHET FEMININ

POLITEHNICA ȚINTEȘTE
CALIFICAREA ÎN SEMIFINALEI

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA-Șl SPORT

Miercuri 9 ianuarie 1974

La 29 mai

R0MÂN1A-GRECIA 
LA FOTBAL

Federația 
a primit, in 
confirmarea 
litate din Atena privind jocul 
dintre primele reprezentative 
ale ROMÂNIEI și GRECIEI ir 
ziua de 29 mai, la București. 
Revanșa acestei partide se va 
desfășura în toamnă. Ia Atena, 
la o dată ce urmează să se 
fixeze ulterior.

noastră de fotbal 
cursul zilei de ieri, 
forului de specia-

IDEEA DE JOC
Ultimele zile de vacanță la cabana Pîriul rece. Elevi și eleve de la liceul 
^Dumitru Petrescu" din București se îndreaptă spre pîrtie pentru a par- 
- ticipa la un concurs de schi organizat in cadrul „Cupei tineretului".

Foto : Dragoș NEAGU

„CUPA TINERETULUI"

ACȚIUNI SUSȚINUTE
IN JUDEȚELE CONSTANȚA Șl GOR J
în județul Constanța, întrecerile 

sportive din cadrul „Cupei tinere
tului" sînt în plină desfășurare. 
Zilnic, pe patinoare șl în săli au 
loc concursuri în cadrul popularei 
competiții.

în ultimele zile, la Constanța, 
temperatura se menține destul de 
ridicată, astfel că patinoarele na
turala, și-au luat o pauză forțată, 
în schimb pe patinoarul artificial 
activitatea nu a cunoscut întreru
peri. De dimineața și pînă seara 
sute de elevi și pionieri s-au în
trecut în aprinse dispute de pati
naj viteză, profitînd din plin de 
zilele vacanței. împărțiți pe cate
gorii de vîrsta (6—10 ani și 11— 
14 ani) concurenții și concurentele 
au alergat pe distanțe ce au va
riat între 60 și 200 m. Din foile 
de concurs a reieșit că au fost 
înscriși aproape 300 de băieți și 
200 de fete.

O activitate susținută a avut loc 
și în comunele județului. Astfel, la 
Cobadin, Băneasa, Poarta Albă, 
Cogerac ș.a. au fost înregistrate 
prezențe numeroase la șah și te
nis de masă. în sălile căminelor 
culturale și ale școlilor din loca
lități, au avut loc disputele din 
cadrul etapei I. O afluență deo
sebită s-a înregistrat în jurul 
meselor de șah, unde s-au întrecut 
aproape 1000 de băieți și 200 de 
fete. Nici tenisul de masă nu a 
rămas mult în urmă ca cifră de

în această a 16-a ediție 
C.C.E., echipa feminină de 
chet Politehnica București 
hotărîtă să repete și chiar să 
bunătățească performanța sa din 
anul 1969, cînd a ajuns în semifi
nalele competiției. Cel puțin așa 
reiese din sîrguința manifestată 
de jucătoare la antrenamente și 
din declarația antrenorului GRI- 
GORE COSTESCU :

„De la 2 ianuarie ne-am antre
nat zilnic în București și am sus
ținut meciuri de verificare în com
pania I.E.F.S.-ului și a unor echi
pe de juniori ale Școlii sportive 
nr. 2. Ultima lecție de pregătire 
o avem astăzi (n.r. : ieri) și va 
consta din aruncări la coș. Sta
rea fizică a jucătoarelor este bună,

a 
bas- 
este 
îm-

inclusiv a Suzanei Szabados care 
s-a refăcut complet după o ope
rație suferită ia mina dreaptă. De 
asemenea, promițător mi se pare 
faptul că toată echipa este hotă- 
rită să lupte pînă Ia ultima pică
tură de energie pentru a cîștiga du. 
bla întîlnire cu M.T.K., ceea ce 
i-ar spori șansele de calificare în 
semifinale. Cred că în mare măsu
ră succesul va depinde de rezulta
tul de mîine, cînd va trebui să 
ciștigăm la diferență mare“.

Amintim că partida Politehnica— 
M.T.K. Budapesta din cadrul sfer
turilor de finală ale C.C.E., se 
disputa mîine de la ora 19,15, 
sala Floreasca. Repriza secundă 
fi transmisă în direct la T.V.

va 
în 
va

9 De vorbă cu antrenorul Valentin Stănescu
A fost anunțat lotul reprezentativ. 

O „operație" aproape obișnuită la fie
care început de an, cînd, în fapt sau 
simbolic, tricolorii iau startul într-o 
nouă stagiune competițională. Ca și 
anul trecut, aproximativ în aceeași 
perioadă, elevii lui Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc vor călători spre 
alte țări mai calde, cu mărturisitul 
gînd de a pregăti, în comun, primele 
două intilniri internaționale ale pri
măverii, ambele pe terenuri străine, 
cu. Franța, la 23 martie, Ia Paris, și 
cu Brazilia, la 17 aprilie, în noul o- 
raș — capitală Brasilia. Un obiectiv 
cu unele date ale problemei modifi
cate, dat fiind faptul că lotul repre
zentativ a suferit serioase restructu
rări. Schimbări în absolut toate lini
ile, în locul foștilor titulari Sătmărea- 
nu, Antonescu, Deleanu, Radu Nun- 
weiller, Dumitrache apărînd o serie

★
în județul Gorj „Cupa tineretu

lui" se menține în actualitate. La 
Casa de cultură din Novaci au loc 
zilnic dispute la tenis de masă și 
șah. La tabla cu 64 de patrate s-a 
evidențiat elevul Mirel Coconețu 
(cl. III-a) de la școala generală, 
care a obținut succese remarcabile 
în fața unor șahiști cu mai multă 
experiență. în sala de sport au a- 
vut loc meciuri de minibaschet și 
volei, între cartiere, Ia care s-au 
remarcat Maxim Bică, Gheorghe 
Coconețu, Victor Porumbel, Ionel 
George Dan, Cristian Buduran, 
Gheorghe Zisu și Ion Gheban.

Și Ia clubul întreprinderii meca
nice din Bumbești-Jiu, asociația 
sportivă Metalurgistul a organizat 
întreceri la tenis de 
Asemenea acțiuni au 
și în comuna Bîlteni, 
bune rezultate le-au 
sociațiile sportive 
Știința. 1 __

La Tg. Jiu popicarii de la „Fla
căra" și-au disputat întâietatea în 
cadrul întrecerilor prevăzute pen
tru ei. Cei mai buni s-au dovedit 
Hie Mircea, Septimiu Maier, A- 
drian Maier și Iile Valentin.

BOBERII ROMÂNI AU PLECAT IN ELVEȚIA

laurenția vlădescu

sportivă 1):

masă și șah. 
mai avut loc 
unde cele mai 
înregistrat a- 
Progresul și

ZILNIC, €îtc

Manole BĂLOI-coresp. jud.

SCRIMA

(Școala
Gheorghe ȘTEFĂNESCU

doua orc, sub
mcl...antrenorilor

IN ÎNTRECERI

ni-i prezentați 
selecționați în

Duminica trecută, 
gazda unui concurs

din București, 
interviu valoro- 
Ion Panțuru.

student anul III la I.E.F.S. și a 
practicat motociclismul.

— Ați putea să 
pe boberii recent 
Iot 7

nu înainte însă de a le ura 
succes în dificilele întreceri 
îi așteaptă.

SCHIORI ROMÂNI

— Cînd urmează să sosiți la 
Saint Moritz 7

condus de

■ de baschet la Voința 
București, Ilieșu este profesor de 
educație fizică și a jucat rugby în 
formația Dinamo, iar Furdui e6te

INTERNATIONALE

„M-am pregătit

SPORTIVII DESPRE El
Treptat, activitatea competiționa- 

lă devine tot mai amplă și mai 
atractivă. Sfîrșitul săptămînii tre
cute a fost marcat, după scurtul 
intermezzo al finalului de an, prin 
cîteva dispute de importanță ma
joră în baschet mai ales, dar și 
în scrimă sau hochei.. Iată opini
ile unora dintre sportivii angajați 
în aceste întreceri.

Îndrumarea

Capitala a fost 
de scrimă ine

dit : primul campionat al copiilor 
(băieți și fete), prilej cu care au 
fost desemnați participanții la fi
nala pe țară. Cîștigătoarea probei 
feminine de floretă, eleva Lauren
ția Vlădescu din clasa a Vil-a a 
Școlii generale nr. 1, totodată 
membră a secției de scrimă a 
Școlii sportive nr. 1, ne împărtă
șește impresiile ei:

„Cum am eîștigat ? Pregătin- 
du-mă ZILNIC, cîte două ore, sub 
îndrumarea antrenorilor mei, pro
fesorii Cornel Pelmuș și Elena Be- 
jan. La noi, la Școala sportivă 1 
există ambiția ca secția de scri
mă să se afle de-acum înainte în 
fruntea tuturor celorlalte ! Deocam
dată pentru o asemenea poziție au 
pledat promovarea echipei femi
nine de floretă (din care sper să 
fac șî eu parte...) în prima divizie 
a țării și apoi cîștigarea de către 
colega mea mai mare, Viorica Dra
ga, a titlului de campioană repu
blicană de junioare. Pentru 1974., 
în sprijinul unui bilanț cît mai 
rodnic, noi, rezervele divizionarei 
A — alături de mine, Cristina 
Sintilaru și Liliana Niculiță — pro
mitem să ne perfecționăm continuu 
pentru a deveni titulare. Pînă a- 
tunci, ne așteaptă, însă, un alt e- 
xamen dificil — finala republica
nă a campionatului de junioare, 
programată sîmbătâ și duminică 
la București, în care — cel 
țin eu — mă voi strădui să

Dispută dîrză pe planșă, în turneul final!
Foto : Paul ROMOȘAN

BASCHET

pu
re-

pet performanța de acum o săp- 
tămînă".

Dănuț Chitaru (Steaua): „Am 
pierdut titlul de campion al Ca
pitalei la floretă, avînd două vic
torii mai puțin decît Bogdan Ni- 
c’olau... Am pierdut, într-un fel, 
firesc: colegul meu de secție, de 
la Steaua, a fost mai bun, s-a 
pregătit cu mai multă sîrguință. 
De ce n-aș recunoaște 7 în asalt 
direct, de pildă, m-a întrecut cu 
5—2... Asta nu înseamnă, însă, 
că duminică, la finala cam
pionatelor republicane de juniori 
mici nu voi încerca să tranșez în 
favoarea mea disputa pentru titlul 
de campion al țării! Știu, va fi 
mult mai greu — alături de flore- 
tiștii din București vor fi prezenți 
și cei din țară, de la Satu Mare 
și Galați, Iași și Cluj, Timișoara 
și Brașov — dar, oricum, sînt ho- 
tărît să arăt tot ce pot. Fiindcă, 
vă asigur, pot mai mult decît 
arătat duminica trecută..."

TURISMUL

am

VASILE POPA (Dinamo)

„sa acordat o
Derb.vul baschetului masculin, dispu

tat intre echipele Dinamo și Steaua 
și eîștigat de prima formație cu sco
rul de 71—G0, este comentat de unul 
dintre cei mai buni jucători ai în
vingătorilor, maestrul sportului Vasiie 
Popa :

„Am început întîlnirea cu convin
gerea că ea va fi foarte dificilă ți 
fără a ne considera avantajați de ab
sența lui Tarău, deoarece și de la noi 
lipsea Dragomirescu. Am pus un ac-

marc atenție dcicnsivci"
cent deosebit pe apărare, în scopul 
anihilării adversarilor cu cea mai bu
nă precizie în aruncările la coș: Savu 
și Cernat. Am izbutit acest lucru și, 
in general, s-a acordat atenție mare 
defensivei de către ambele formații, 
ceea ce a determinat (împreună cu 
nervozitatea) un scor mic. în atac,

(Continuare In pap. a 2-a)

Turismul rutier, în primul rînd, apoi 
turismul feroviar și cel naval sînt, 
tără îndoială, la ordinea zilei. Avînd 
titulatura împrumutată de la mijloa
cele de transport la care se apelează 
în funcție de posibilități și ocazii, 
aceste subdiviziuni ale turismului con
temporan vin în întîmpinarea unui 
deziderat, a unei nevoi caracteristi
ce pentru vremurile actuale: spațiul 
care separă locul de muncă și lo
cuința amatorului de excursie de o- 
fciectul vizitei sale, trebuie parcurs 
în cel mai scurt timp. Problema se 
poate pune și în alte date: perioada 
de timp liber limitată aduce după 
sine nevoia de a parcurge drumuri cit 
mai lungi, pentru a se reuși vizitarea 
a cit mai multe obiective de diferit 
interes. Sînt dese concediile petrecute 
mai mult pe drum, în mașină, pe șo
sea: excursiile în circuit fac parte din 
programele permanente ale forurilor 
organizatoare ale turismului ; acțiu
nile de cîteva zile, cu vaporul, de-a 
lungul Dunării românești, ori pînă la 
mănăstirile din nordul Moldovei sînt 
mult solicitate de marele public. In
tr-un cuvin t, turismul „de viteză" se 
amplifică și recrutează tot mai nu
meroși amatori.

Tendința în sine are avantaje și 
dezavantaje. Principalul cîștig il con
stituie lărgirea razei informaționale 
a turismului prin mărirea numărului 
de obiective, de cel mai diferit pro
fil, vizitate. Turismul făcut în viteză 
este, din ce în ce mai mult, un ade-

Lotul boberilor care ne va reprezenta țara la campionatul mondial de la 
Saint Moritz: Ion Panțuru, Dumitru Pascu, Dumitru Focșeneanu, Dumitru 
Panaitescu, Marcel Furdui, Hoția Ilieșu și Marian Huzum (de la stingă 
la dreapta). Foto : I. MIHAlCA

Ieri a părăsit țara, cu destina
ția Elveția, lotul de bob al Româ
niei care va participa între 19 și 
26 ianuarie la campionatul mondial 
de la Saint Moritz.

împreună cu apreciatul Ion Pan
țuru, au mai plecat Dumitru Pa
naitescu — cel de-al doilea pilot, 
Dumitru Focșeneanu, Dumitru 
Pascu, precum și sportivii nou 
cooptați în rîndurile boberilor noș
tri, Marian Huzum, Marcel Furdui 
și Horia Ilieșu.

înaintea plecării 
am luat un scurt 
sului nostru bober,

de nume noi ca Jivan, Anghelini, Ni- 
culescu, Nistor și Bălăci. Dar, 
înainte de a trece la jucători și 
turi, l-am rugat pe Valentin 
nescu să ne vorbească, în startul 
logului nostru, despre utilitatea 
neului algeriano-spaniol la aceste 
(20 ianuarie 
anropiate de 
gătitoare...

— Pînă în 
jucătorii de 
proape două săptămîni de pregătire la 
cluburi. Desigur, avem la dispoziție o 
perioadă relativ scurtă înaintea abor
dării unor meciuri cu formații aflate 
în plină perioadă competițională, dar, 
cunoscut fiind obiectivul nostru ma
jor — OMOGENIZAREA UNEI E- 
CHIPE MAI TINERE CU OBLIGA
ȚIILE EI DE CALENDAR INTERNA
ȚIONAL — ne-am văzut nevoiți să 
acceptăm și aceste date propuse de 
echipele din Algeria și Spania.

— Ați adus vorba de calendarul in
ternațional al echipei naționale. In a- 
fara jocurilor stabilite pentru pri
măvară, cele cu Franța, la 23 mar
tie, la Paris, și Brazilia, la 17 aprilie, 
în țara lui Pele, ce alte obiective mai 
cuprinde anul 1974 ?

— După meciul cu reprezentativa 
Braziliei, echipa noastră va evolua, 
la 29 mai, Ia București, în compania 
Greciei, acest meci contînd pentru 
„Cupa balcanică". Vor urma și alte 
jocuri amicale, cu ajutorul cărora să 
putem închega un „11“ intr-adevăr re
prezentativ, care să participe cu reale 
șanse de reușită in 
campionatului european 
din 1976.

— Mai mult ca sigur, 
cestui’ an tricolorii vor 
ținut cel puțin un meci 
riile campionatului european. Un meci 
oficial, deci cu miză. Astfel stînd 
lucrurile, nu vi se pare prea hazar
dată primenirea masivă a lotului ? O 
echipă națională își are viața ei con
tinuă și poate că ar fi fost de pre
ferat unele modificări din „mers"...

— într-un fel, după aceste princi
pii m-am ghidat și în anul trecut, 
dat fiind obiectivul presant al califi
cării pentru turneul final din R. F. 
Germania. Și rezultatele se cunosc. 
Cred că ideea de joc, pe care eu și cu 
colegul meu Cosmoc intenționăm s-o 
imprimăm la echipa națională, impu
nea restructurarea echipei, Întineri
rea ei.

— Fără să fie absolut obligatoriu 
în materie de selecție, există, totuși, 
un principiu, de rodare a elementelor

— 1 februarie) atît de 
începutul perioadei pre-

ziua plecării în turneu, 
lot vor fi acumulat a-

preliminariile 
și ale J. O.

în toamna e- 
avea de sus- 
în prelimina-

tinere în loturile reprezentative res
pective. Or, Jivan, Anghelini, Nistor 
și Bălăci n-au trecut încă prin această 
anticameră a performanței înalte...

— In linii mari, de acord cu ce 
spuneți, dar, apreciez eu, nici nu prea 
aveam de unde alege. Noii introduși 
ne-au fost recomandați de înșiși an
trenorii lor și, apoi, tocmai acesta 
este și principalul scop al turneului : 
să ne spună dacă am greșit sau nu 
în alegerea noastră. După intrarea iii 
atmosfera de lot, pe care ne-o vor 
prilejui jocurile din Algeria, vom ve
dea în ce măsură se vor descurca 
Anghelini, Nistor și Bălăci în partida 
cu valoroasa echipă a lui Cruyff, 
C. F. Barcelona.

— Spuneați că această infuzie cu 
tinere elemente e absolut reclamată 
de ideea de joc. Puteți să ne-o di
vulgați de pe acum ?

— Ați văzut-o în toamnă, aplicată 
în timpul jocului cu Finlanda. Chiar 
dacă replica mai slabă a partenerului a 
înlesnit acel scor-fluviu, modul în 
care au evoluat tricolorii mi-a întărit 
convingerea că acesta este drumul pe 
care trebuie să 
tru, implicit și

— Nu credeți 
vi l-ați propus, 
miți și ajutorul ____ _____
club ? în sensul ca și ele să aplice 
ceva asemănător în campionat...

•— Așa ar fl cazul, apreciind după

meargă fotbalul nos- 
echipa națională.
că, în scopul pe care 
va fi necesar să pri- 
echipelor noastre de

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

PE TEME ACTUALE

— Toți cei trei sportivi cu care 
ne-am completat rândurile sînt ti
neri curajoși și au calități deose
bite pentru această disciplină. Au 
viteză, deci sînt buni împingători, 
au forță și rezistență. Huzum a 
fost jucător

— Ne-am planificat să ajungem 
cu microbuzul nostru la ,10 ianua
rie, întrucît pe data de 13 urmează 
să începem antrenamentele oficiale 
programate pînă joi 17. După o zi 
de pauză, în care timp se vor face 
eventualele retușuri pîrtiei, ur
mează să începem coborârile pro- 
priu-zise de campionat, cu bobu
rile de două persoane.

— Cite echipaje ne vor repre
zenta la „mondiale" 7

— ba bobul de două persoane, 
două echipaje. Unul 
mine, iar celălalt de Panaitescu. 
Asupra frînarilor ne vom stabili 
după antrenamente. La campionatul 
mondial pentru bobul de patru vom 
participa cu un singur echipaj.

Ne-am luat rămas bun de la bo- 
beri, 
mult 
care

LICEUL EXPERIMENTAL
DE SCHI DIN PREDEAL

ARE NEVOIE DE CONDIȚII
NORMALE DE ACTIVITATE I

muncii 
con- 

de 
în 
a- 
Și

în aceste zile, mai mulți schiori 
români vor participa la o serie 
de concursuri peste hotare. Astfel, 
„alpinii" Dan Cristea și Marian 
Burchi, asistați de antrenorul fede
ral Ion Berindei se vor întrece cu 
cei mai valoroși schiori europeni 
pe pîrtiile din Italia (2 concursuri), 
Austria și Elveția.

Două speranțe ale fondului fe-

minin din țara noastră vor parti
cipa, la sfîrșitul săptămînii, la tra
diționalul concurs internațional de 
la Kligenthal (R.D.G.) împreună cu 
cele mai bune schioare de pe bă- 
trînul continent. Au făcut depla
sarea Elena Bașa și Iulia Pața, 
însoțite de antrenorul Gheorghe 
Olteanu.

Ce înseamnă eficiența 
ne-o demonstrează cu toată i 
vingerea Liceul experimental 
schi din Predeal: deși intrat 
funcțiune de scurt timp, iată, 
ceastă unitate de învățămînt a 
început să se impună atenției fo
rurilor diriguitoare, a federației de 
specialitate, ajungînd — așa cum 
atestă faptele — un veritabil cen
tru național de pregătire a junio
rilor.

în această privință, ar fi sufi
cient să amintim că la Predeal, în 
cadrul Liceului experimental de 
schi își desfășoară activitatea nu 
mai puțin de ȘASE exponente ale 
performanței în perspectivă —- 
Nuți Degeratu, Angela Manole, Doi
na Frățilă, Aurelia Nițu, Cristina 
Ene și Dagmar Miiller, pe lîngă 
multe alte elemente care se for
mează în școală, începînd 
vîrsta de 7 ani, ca Liviu 
Ion Gîrbacea, Octavian Fast,
Portich, Mihai Ducaru,

de la 
Stroe, 
Csaba 
Daniel

Fuchs, Leonard Frățilă, Florin Vin- 
tilă, Dorin Dinu, Nicoleta Scurtu, 
Eva Mezei, Tamara Lupan, Maria
na Axinte, Smaranda Oprescu ș a. 
Sînt elemente care în cadrul li
ceului se specializează în probe de 
fond, alpine, în biatlon și sări
turi.

DE UNDE SÎNT VIITORII 
SCHIORI DE PERFORMANȚĂ î

Interesează desigur și provenien
ța elevilor. Evident, foarte mulți 
sînt predeleni, copii inițiați în 
schi, încă de la vîrsta de 3, 4 ani. 
Dar, prin efortul întregului colec
tiv de profesori de specialitate, în 
frunte cu Ion Matei, director al 
liceului, la Predeal au sosit — de
pistați încă din vară — elevi din 
centre tradiționale ale schiului ea 
Fundata, Șirnea, Bran sau Rîșnov, 
Au sosit și mai de departe, de 
la Vatra Dornei și Petroșani, de 
la . Reșița și Gheorghieni, de la 
Cîtnpulung Moldovenesc și Cluj.

La acest important capitol (în 
concepția inițiatorilor liceului ex
perimental de schi există princi
piul ca la Predeal să fie concen
trate toate elementele cu afinități 
și perspective) sînt însă de sem
nalat și unele minusuri. Mai con
cret — un fel de revers al meda
liei, o mai slabă receptivitate față 
de rostul unei asemenea școli spe
ciale. Cum altfel s-ar putea ex
plica faptul că așezările limitrofe 
Predealului nu prea alimentează 
acest liceu: Bușteni — o singură 
elevă, Azuga, centru de pregătire 
pentru fondiști, nu își onorează 
nici ea calitatea, la fel ca și Si
naia. Or, o îndrumare a tuturor 
elevilor schiori către liceul expe
rimental de schi din Predeal ar 
determina o selecție extrem de ri
guroasă Ia concursurile de admi
tere, o valoare ridicată — încă din 
start — a elevilor. Fiindcă a ridica 
ștacheta valorii înseamnă a începe 
cu începutul, adică cu selecția. Co
lectivul cadrelor didactice de aici 
speră ca pe parcursul anilor opti
ca, înțelegerea profesorilor și pă
rinților să mai sufere modificări, 
în sensul bun al cuvîntului, mai 
ales în cazul copiilor care intră 
în clasa I. Evident, nu avem pre
tenția ca, de pildă, pentru 4 locuri 
într-un asemenea liceu să candi
deze 54 de elevi — cum s-au pe
trecut lucrurile într-o localitate de 
munte din Austria — dar, oricum 
a avea 10—15 candidați pentru un
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tă efectuat 
București.

zeci devărat Jurnal de actualități: 
puncte de interes istoric, industrial, 
natural, cultural defilează unul după 
altul pe retina turistului modern. Cu 
regret, însă, trebuie să recunoaștem 
că acestui turist, deprins să coboare 
din mijlocul său de transport pentru 
a se urca din nou în el după ce a

Asociațiile sportive ar putea face mult mai mult pentru ca asemenea imagini ale 
tinerilor în drum spre pîrtiile de schi

luat masa, a dormit sau a admirat, 
stînd pe loc sau prin geamul restau
rantului, munții din depărtare îi lip
sește esențialul pentru a fi un ade
vărat turist, sau, altfel spus, un dru
meț. Adică omul care, indiferent de 
vîrsta, să parcurgă cîțiva kilometri pe 
jos în aer cyrat, pe cărarea muntelui,

sau pe pofecile pădurii, sau — de ce 
nu ? — de-a lungul malului mării. 
Căci, toată lumea, inclusiv turistul 
vitezist. este de acord că numai un 
astfel de turism, numit in mod cu
rent activ, își poate atinge integral 
scopul, recrearea, refacerea fizică și, 
mai ales, cea nervoasă ..

Tiberiu STĂM A

(Continuare în pag a 3-a)
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CE SE FtCE PENTRU ORGMTOEA EXCURSIILOR ?
f Am rStnas datori cititorilor noștri 

prilejul unor vizite prin citeva asociații
cu o serie de constatări făcute cu 

- - --------- sportive sindicale, vizite al căror
scop principal era determinarea principalelor sarcini ce revin acestor uni- 
tăți in direcția turismului de masă. Relevasem, cu prilejul unui raid an
terior, vastele posibilități de acțiune și inițiativă și le exemplificasem 
prin realizări lăudabile. Cu aceeași ocazie am constatat, însă, deficiențe, 
eArora no propunem să le acordăm o atenție sporita astăzi.

l PE URMELE
r în majoritatea asociațiilor sportive 
Mzitate, preocupările pentru dirijarea 
turismului spre drumeția de orice fel, 
spre Ieșirea In aer curat (indiferent 
dacă locurile de agrement sint si
tuate tn Imediata apropiere a ora
șului), spre petrecerea timpului li
ber tn mijlocul naturii, sînt, încă, tre
cute pe un plan secund. Arareori, în- 

, treprinderile și instituțiile manifestă 
fgrijă deosebită pentru vreuna dintre 
toate aceste forme de practicare a 

.turismului, deși multe dintre ele sînt 
l posibil de realizat. E bun exemplul 
unităților industriale din municipiul 
Tg. Mureș care, prin eforturi co
mune și cu sprijinul direct, eficient al 

i forurilor administrative locale, al edili- 
ș îor localității, și-au creat acel minu
nat loc de destindere din apropierea 
orașului — „Weeckend“-ul — cara 
poate găzdui zilnic, 10 000 de cetățeni. 
Sau ieșirile de după-amiază, la ter
minarea schimbului, ale lucrătoarelor 
textiliste de la Fabrica de confecții 
și tricotaje București, spre lacurile și 
pădurile aflate în apropierea Capita
lei. Sau deplasările pe jos. organizata 

• de unele asociații sportive ieșena 
»pre lacul Ciric, situat la aproxima
tiv 5 kilometri de oraș. Sau efortu
rile (și reușita) unui grup de tineri 
salariați din Brașov de a găsi un 
nou parcurs de acces spre Poiana 
Brașov, încercare de mers pe jos ce 
poate fi reușită șt Ia vîrste destul 
de înaintate.

Ași cum aminteam, deși, rare, am 
Întâlnit, la rîndul nostru, citeva alte 
remarcabile exemple. Bunăoară, pre
ședintele asociației sportive Locomo
tiva din Capitală, Mircea Cîmpeanu, 
ne semnala includerea obligatorie a 
unor porțiuni de mers pe jos în ca
drul excursiilor efectuate de salaria-

DRUMEȚILOR
ții feroviari pe Valea Prahovei, ehlar 
șl In timpul Iernii. Pentru aceasta, 
au fost contractate cu precădere ac
țiuni În care era obligatorie cazarea 
la una dintre cabanele din mijlocul 
munților, - ■ - -renunțtndu-se în același

timp la acțiunile cu găzduire peste 
noapte in vilele sau hotelurile din 
Predeal, Sinaia sau Bușteni.

Mulți dintre salariați! de la Elec
tromotor și ELBA Timișoara au fost 
obișnuiți să-și petreacă sflrșiturile do 
săptămînă la cabanele de la Muntele 
Mie (la care accesul se face pe jos) 
șl datorită organizării speciale spre 
aceste locuri a excursiilor de către a- 
soclația sportivă (Electromotor) sau 
cercul de turism (ELBA) din cele 
două Întreprinderi. Dar, sint destul 
de puține „fiori" și cu ele nu se 
poate face... turism de masă activ, 
așa cum îl dorim.

EXPLICAȚII CARE NU... EXPLICĂ
Destul 

turismul 
lian Nicolcscu, responsabilul turistic 
și sportiv pe linie sindicală de la 
Centrul de proiectare al I.C.S.I.M. 
Preocupările sale s-au îndreptat (fapt 
altfel lăudabil) spre înființarea unei 
formații de baschet și punerea pe 
picioare a unor campionate interne la 
șah și tenis de masă. Dar, datorită 
faptului că această unitate de pro
iectare a trecut alternativ de la un 
for tutelar la altul, organizația ds 
sindicat și implicit, asociația sportivă, 
au avut în egală măsură, tot atîtea 
organe Ierarhice superioare. Din a- 
cest motiv, ni s-a spus, nu a exis
tat cineva care să coordoneze, mai 
ales acțiunile turistice (!). Noi nu 
putem împărtăși explicația : nu este 
nevoie de nimeni din afara institu
ției care să impulsioneze sau să de- . 
clanșeze inițiativele sportive ale sa
lariaților sau tinerilor. Adevărul — 
credem — constă în faptul că, ne- 
existînd un organ de control supe
rior, au fost neglijate unele aspecte 
ale mișcării în aer liber, pentru or
ganizarea cărora era necesar un 
fort ceva... mai mare. Sîntem, însă, 
convinși că pasiunea dovedită în ce
lelalte sectoare ale activității spor
tive de Stelian Nicolescu se va ex
tinde, pe viitor și asupra excursiilor.

La un alt centru de proiectare, 
I.C.P.C.H. Bueurești, am avut ocazia 
să constatăm un alt fapt... interesant

de puține lucruri privind 
de masă poate raporta Stc-

și care poate fi de altfel ușor gene
ralizat. Salariații secției mecanizări 
efectuează multe excursii și drumeții, 
in timp ce alții, din celelalte secții, 
nu prea, sau de loc. Opinăm că a- 
ceastă situație se datorează faptului 
că asociația sportivă Celuloza, a 
I.C.P.C.H. (președinte — Ștefan Pa- 
raschivescu), s-a considerat... absolvită 
de alte eforturi pentru atragerea de 
noi salariați și organizarea mai mul
tor acțiuni turistice Ia adăpostul ac
tivității tinerilor de Ia mecanizări. 
Este păcat că nu se profită de situa
ția favorabilă a existenței unul grup

de fervenți practicant! ai turismului 
care, prin exemplul lor personal, pot 
atrage șl alțl colegi de institut in 
practicarea sistematică a drumeției.

O SINGURA EXCURSIE Șl 
DOAR TREI IEȘIRI TN AER LIBER 

în calea turismului de la Fabrica 
de pline Steagul roșu din Capitală 
sint unele obstacole, dat fiind fap
tul că se muncește In trei schimburi. 
Pentru acest motiv, Tatiana Mari
nescu, secretara Comitetului U.T.C. 
și Ștefan Dulău, președintele asocia
ției sportive ne-au relatat efectuarea 
unei singure excursii (în luna mar
tie) și a trei ieșiri în aer liber, sub 
egida Clubului sportiv municipal. Tre- 
cînd, însă, peste aceste greutăți, chiar 
conlocutorii noștri au fost de acord 
că se puteau face mai multe excursii, 
cu o categorie de salariați, de pildă, 
care lucrează într-un singur schimb, 
sau noi ieșiri, din proprie inițiativă, 
după modelul celor organizate de Clu
bul municipal... Adăugăm că, în lipsa 
oricăror terenuri pe care lucrătorii de 
Ia Fabrica de pîine să poată face 
sport, această formă de mișcare ar 
trebui să intre cel mai mult în aten
ția Organizației U.T.C. și asociației 
sportive de la Steagul roșu.

e-

Am fi dorit ca în totalitate, vizitele noastre să se soldeze cu rezul
tate și noutăți pozitive. N-a fost așa și, spre regretul nostru, printre 
multe cauze obiective am înregistrat și altele, care aparțin, în mare mă
sură, de lipsa de preocupare a factorilor cu atribuții pe linia turismului 
(și, mai ales, a aceluia activ), de slaba orientare în direcția alegerii ace
lor forme care să aibă urmări favorabile proxime asupra sănătății oame
nilor aflați în cîmpul muncii, asupra forței lor de lucru (drumeția, mer
sul pe jos, cicloturismul, ieșirile în aer liber etc.). O altă cauză este con
stituită de lipsa de colaborare efectivă între asociația sportivă și orga
nizația U.T.C. — cele două organisme direct răspunzătoare de soarta tu
rismului de masă în orice întreprindere sau instituție. Cel mai des caz 
întâlnit a fost acela în care, dacă una dintre ele se preocupă într-o oare
care măsură, cealaltă se eschivează sau consideră că misiunea sa nu-șî 
mai are rostul. Nu este normal așa, căci noi credem că numai eforturile 
conjugate pot avea cele mai favorabile urmări pentru îndeplinirea optimă 
a Hotărârii Plenarei C.C. al P.C.R. în primă instanță, și implicit, 
în direcția răspîndirîi în rîndul salariaților a obișnuințelor turistice.

Radu TIMOFTE

CUM SE MENEAU CAMPiO ANELE... BlĂNTUL ATLETELOR JUNIOARE

Al) fDST TESTAȚI 600 DE COPII DE VÎDSTĂ PREȘCOLARĂ
• Toți elevii primelor trei clase din cartierul liceului nr. 4 din Galați au învățat să înoate

De importanța selecției pentru 
sportul de performanță s-au con
vins toți cei ce activează în acest 
domeniu. Se cunosc numeroase e- 
xemple de tineri excelent dotați 
care au realizat, în perioade relativ 
scurte de instruire, salturi valorice 
extraordinare, întrecînd sportivi cu 
o îndelungată activitate competițio- 
nală. De asemenea, există și azi la 
nivelul diferitelor loturi republi
cane sportivi ce dispun de un a-

nr. 4 cu profil de înot șl gimnasti
că din Galați.

La ora vizitei noastre la bazi
nul acoperit din localitate ne-a sur
prins multitudinea de copii pre- 
zenți în apă, unii dintre ei urmă
riți, prin geamurile ușilor de la 
intrare, de privirile atente și chiar 
îngrijorate ale părinților. Curînd 
aveam să luăm contact cu profeso
rii Constantin Popescu, Ion Ba
chner, antrenoarea Rodica Huștiuc,

în momentul cînd apar aceste rînduri, două tinere sportive care ne 
eînt deosebit de dragi, cele mai bune jucătoare de tenis ale țării, călăto
resc departe, spre prestigioase turnee dincolo de hotare. Virginia Raziei 
și Mariana Simionescu n-au împlinit vîrsta majoratului, sînt încă junioare, 
dar numele lor figurează de pe acum în rîndul fruntașelor tenisului femi
nin internațional. Două luni și jumătate de concursuri în Circuitul „in
door” american reprezintă un test greu. El a necesitat, desigur, o foarte 
minuțioasă pregătire. Sau...

Iată ce am aflat — cu justifica
tă surprindere — din următoarele 
șapte declarații :

MARIANA SIMIONESCU: „De 
la întoarcerea noastră de la con
cursurile din Anglia (n.n. sfîrșitul 
lui noiembrie), am început pregă
tirile sub conducerea antrenorului 
Marin Bădin, care ne însoțise în 
ultima deplasare. La început, a 
fost foarte bine. Am jucat zilnic 
cîte două ore, in sala de tenis 
„23 August", unde sînt condiții 
excelente pentru antrenament. 
Dar, după vreo săptămînă, maes
trul Bădin plecînd în concediu, 
am fost obligate să ne antrenăm 
singure. La un moment dat. nici 
mingi n-am mai avut, trebuind 
să ni le procurăm de unde am 
putut".

VIRGINIA RUZICI : „Este ade
vărat. că a fost greu pentru noi, 
atunci dnd, desființîndu-se lotul 
reprezentativ feminin, a trebuit 
să trecem la pregătire în cadrul 
clubului Dinamo. Maestrul Bădin 
a venit la antrenamente, de trei- 
patru ori în prima săptămînă, apoi 
am rămas singure. Antrenorul nos
tru Aurel Segărceanu, cu care lu
crăm de obicei la club, n-a venit 
decît o dată, sau de două ori. 
Am cerut maestrului Tacite Ca- 
ralulis, antrenorul lotului mascu
lin, să ne permită să facem antre
nament în orele d-sale și el a ac
ceptat. Am jucat cu Mariana, cu 
colega noastră de club Florența 
Mihai, cu Bebe Almăjan, care s-a 
dovedit un sparing-partner foar
te bun. N-am avut fixată o tema
tică de antrenament specială. Dar 
șd/u. singură, care lovituri trebuie 
tă le exersez mai mult".

MARIN BĂDIN, antrenor eme
rit : „Biroul federal a hotărit, la 
începutul lui decembrie, ca spor- 
tivii din loturi — cu excepția ce
lor din Cupa Davis — să treacă 
la pregătire în cadrul cluburilor. 
Eu am condus in continuare pe 
Ruzici șl Simionescu, pînă la ple
carea mea în concediu. De fapt, 
la noi la Dinamo, antrenorul Aurel 
Segărceanu are în pregătire spor
tivii juniori, din care făceau parte 
și aceste două jucătoare. Din pă
cate, colegul meu a plecat și el 
în concediu de odihnă, în aceeași 
■perioadă ca și mine, astfel că ele

n-au mai avut antrenor, înaintea 
deplasării în S.U.A.“

AUREL SEGĂRCEANU, antre
nor : „Mi-a fost destul de greu 
să mă împart între obligațiile avu
te la club — sportivii mei făcînd 
antrenament în sala noastră — 
și cele legate de pregătirea lui 
Ruzici și Simionescu, la „23 Au
gust". • Dar, deși intrasem în con
cediu, am căutat să vin, de cite 
ori am putut, la antrenamentele 
lor. Cînd am fost cu ele peste 
hotare, făceam și cîte trei antre
namente pe zi...".

CRISTEA CARALULIS, antre
nor : „Am fost solicitat de cele 
două jucătoare să le primesc în 
cadrul orelor lotului reprezentativ 
masculin și am acceptat cu plă
cere. Mai ales că programul nostru 
are multe spații albe, dat fiind 
absențele jucătorilor. Înainte de 
sărbători, Ovici a plecat la familie. 
Hărădău era bolnav, alții mai lip
sesc... Cîteodată, stau singur cuc!"

SANDI IONESCU. arbitru : 
„Cînd Virginica și Mariana au ră
mas fără antrenor și fără mingi, 
eu le-am dat mingi noi, „Durilop", 
cumpărate de mine personal, din 
comerț".

ALEXANDRU LĂZĂRESCU, se
cretar general al JF.R.T. : „Hotă- 
rirea Biroului federal, prin care 
majoritatea sportivilor din loturile 
republicane trec în pregătire la 
cluburi, a fost luată după ample 
discuții. Personal, înclin să cred 
că a fost o greșeală, așa cum o 
dovedește cazul de față".

Alte comentarii ar fi, credem, de 
prisos.

Radu VOIA

P.S. Declarațiile de mal sus se 
află înregistrate pe bandă de mag
netofon, la redacția noastră.

100 METRI
EUROPA (record 11,2) : 11,3

Eckert (R.D.G.), 11,3 Panaiotova
(Bulgaria), 11,4 Fernys (R.D.G.), 
11,4 Lannaman (Anglia), 11,5 Ka- 
roly (Ungaria), Goletto (Franța), 
Curtet (Franța).

ROMANIA (record 11,6 Eleonora 
Monoranu, 1972) : 11,8 Adriana
Surdu, 11,8 Maria Musteață (1958), 
12,1 Liliana Leau, 12,1 Grota Măgi- 
rescu, 12,2 Steluța Vintilă (1956), 
Daniela Melinte (1957), Doina Spînu 
(1957).

200 METRI
EUROPA (record 22,7) : 22,9

Eckert (R.D.G.), 23,6 Panaiotova
(Bulgaria), 23,6 Szabo (Ungaria),
23.7 Meierholz (R.F.G.), 23,7 Murray 
(Anglia).

ROMANIA (record 24,1 Eleonora 
Monoranu, 1972) : 24,9 Maria, Mus
teață, 25,1 Liliana Leau, 25,1 A- 
driana Surdu, 25,2 Niculina Lungu 
(1957), 25,3 Dorina Bursuc (1958), 
Ibolya Slavic (1957).

400 METRI
EUROPA (record 52,1) : 52,4 Iars- 

son (Suedia), 53,3 Wolfrum (R.D.G.),
53.7 Wallez (Belgia), 54,0 Kampf 
(R.D.G.), 54,0 Barth (R.F.G.).

ROMÂNIA (record 54.3 Mariana 
Filip. 1969) : 54,7 Niculina Lungu 
(1957), 55,7 Liliana Leau, 56,3 Au
relia Filip, 56,7 Lia Băjenaru (1957), 
56,9 Ionica Tudorancea.

800 METRI
EUROPA (record 2:02,7) : 2:03,3 

Barkuski (R.D.G.), 2:03,7 Kiernan
(Anglia), 2:03,8 Schiller (R.D.G.)_, 
2:03,8 Zabojko (U.R.S.S.), 2:04,5
Pehlivan-o va (Bulgaria).

ROMÂNIA (record 2:07,7 Rafira 
Fita, 1969) : 2:08,8 Elisabeta Bakalar 
(1957), 2:10,6 Mariana Paulescu
(1956), 2:10,9 Viorica Neagu (1956), 
2:11,4 Viorica Jitaru (1936), 2:12,1 
Vasilica Bocra (1957).

1500 METRI
EUROPA (record 4:07,5) : 4:07,5 

Knutsson (Suedia), 4:16,7 Gluth 
(R.D.G.), 4:16,7 Hansen (R.D.G.),
4:18,2 Valero (Spania), 4:18,5 Ste
wart (Anglia).

ROMÂNIA (record 4:22,4 Viorica 
Neagu, 1973) : 4:22,4 V. Neagu,
4:27,8 Viorica Jitara (1956), 4:32,0

■In sala sporturilor din Sf. Gheorghe 
SE APROPIE DE SFÎRȘIT 

CONCURSUL REPUBLICAN DE TENIS
SF. GHEORGHE, 8 (Prin telefon, de la 

torfespondentul nostru). în continuarea 
partidelor ce se desfășoară în sala spor
turilor din Sf. Gheorghe contînd pen- 
tru Concursul republican pe teren aco
perit rezervat juniorilor au avut loc ci
teva întreceri interesante. După aproape 
trei ore de joc tenismanul Dan co- 
măncscu de la Petrolistul cîmpina a dis
pus cu 6—3 5—7 6—4 de Iulian Milian 
(Constructorul Hunedoara). O partidă 
interesantă, prin răsturnările de scor, 
au oferit-o liviu Uță (Școala sportivă 
nr. 3 București) ș) Sergiu Boerică (Șc. 
sp. 2 Constanța). Primul a cîștigat cu 
6—4, 7—6. 7—fi. Consemnăm, de aseme
nea atractivltatea întîlnlrii dintre Sorin 
Chișiu (Șc. sp. Sf. Gheorghe) — o au
tentică speranță — și Ștefan Modi de la 
Mureșul Tg. Mureș. A cîștigat Chișiu cu 
6—2, 6—0.

Iată și alte rezultate din întrecerea ju
niorilor (17—18 ani): C. Rădulescu (Șc. 
sp. 3 București) — M. Voevod (Ind. Sîr- 
mel Cîmpia Turzil) 2—6, 6—3, 6—4: J. 
Bîrcu (Tenis-Club București) — A. Nlcu- 
lescu (U.T.A.) 6—2. 6—0: M. Tăbăraș 
(Progresul) — M. Opirea (Dinamo Brașov) 
6—2. 6—1; V. Tomescu (Steaua) — N. 
Ladislau (Sănătatea Oradea) 6—3, 6—4;
C. Barbu (Dinamo Brașov) — A. KdP- 
vedy (Politehnica Cluj) 6—1. 6—4: M. 
Mirza (Progresul) — I. Mărgineanu 
(C.I.L. Blaj) 6—0, 6—1; S. Orășanu (Te- 
nis-club Bueurești) — R. Șillmon (Di- 
namt> Brașov) 6—1. 8—1; A. Dărăban (Di
namo Brașov) — C. Ristea (Steaua) 6—0, 
6-1.

Datorită timpului foarte scurt și în
scrierii unul număr mare de concurenți, 
comisia de organizare a hotărit ca în- 
tîlnirUe din cadrul categoriei 15—16 ani 
să se desfășoare într-un singur set, pînă 
la 9 ghemuri. Iată cîteva rezultate: L. 
Mancaș (T.C.B.) — T. Pop (Mureșul Tg. 
Mureș) 9—2; O. Pavel (T.C.B.) — C. Ol- 
teanu (Ind. sîrmei Cîmpia Turzil) 9—1; 
S. Zancu (Cutezătorii) — I. lovănescu 
(Progresul) 9—1; V. Dabiji. (T.C.B.) —
D. Iosof (Ind. sîrmei C. Turzil) 9—1; 
R. Opreanu (T.C.B.) — R. Bob (ind. 
Sîrmei C. Turzil) 9—0.

X Gb. BRIOTA

Doina Spînu, recordmana de junioare a României la săritura în lungime, 
cea mai tinără medaliată a campionatelor europene de la Duisburg. 

Foto : Vasile BAGEAC

PATINATORII DE VITEZĂ DIN CLUJ ÎN IMPAS
Zilele trecute ne-a vizitat la re

dacție antrenorul de patinaj viteză 
dr. Ștefan Erdoșy, de la C.S.M. 
Cluj. Nu era, ca de obicei, prea 
bine dispus. După ce ne-a informat 
că în prezent lucrează cu peste 50 
de copii, juniori și seniori, dintre 
care 15 vor participa la apropiatele 
concursuri Republicane, ne-a spus, 
cu regret în glas, că — din păcate 
— organele locale de resort nu 
sprijină în mod suficient această 
ramură sportivă, a cărei soartă 
este lăsată, de cele mai multe ori, 
la voia întîmplării.

Deși orașul de pe Someș are tn 
acest sezon suficientă gheață natu
rală, de ea nu beneficiază, în mă
sura necesităților, patinatorii de vi
teză din localitate, Administrația

parcuri și străzi, în îngrijirea căreia 
se află pista din Parcul municipal, 
este animată de un spirit mult prea 
mercantil, Se gîndește doar la bene
ficii, consacrînd aproape exclusiv 
funcționalitatea bazei orelor de pa
tinaj public. Sportivii de perfor
manță de la Agronomia și C.S.M., 
acceptați inițial să-și desfășoare... 
crîmpeele de antrenamente în pau
zele dintre reuniunile rezervate pu
blicului, nu mai au nici măcar a- 
cest drept. Ei sînt obligați să' se 
pregătească în orele de public, ex- 
punîndu-se la accidente, atît ei, cît 
și cei care patinează în jurul lor.

Nutrim speranța că factorii res
ponsabili vor interveni, repunîndu-i 
în drepturile cuvenite pe patinato
rii de viteză din Cluj (Tr. I.)

Vasilica Bocra, 4:39,8 Constanța
Muzaș, 4:41,0 Elena Nechita (1958).

100 M. GARDURI
EUROPA (record 13,1) : 13,1

Eckert (R.D.G.). 13,2 Nowakowska
(Polonia). 13,2 Muller (R.D.G.), 13,4 
Rcgâ (Franța), 13,4 Meierholz 
(R.F.G.).

ROMÂNIA (record 13,8 Marta 
Satmari, 1970, Mariana Nedelcu, 
1972) : 14.0 Coculeana Bucătaru
(1956), 14,0 Olga Ciobanu, 14,2 Ște- 
fania Sansu 14,6 Mihaela Stoica 
(1958), 14,8 Gabriela Tărăngoi.

4 x 100 METRI
EUROPA (record 44,4) ; 44,4

R.D.G., 45,0 Franța, 45,3 R. F. Ger
mania, 45,4 Anglia, 45,7 Ungaria.

4 x 400 METRI
EUROPA (record 3:34,5) ; 3:34,5

R.D.G., 3:36,9 Anglia, 3:37,0 Polo
nia, 3:39,2 R. F. Germania, 3:40,1 
Suedia, 3:40,5 ROMANIA.

ÎNĂLȚIME
EUROPA (record 1,92 m) : 1,84 m

Matay (Ungaria), 1,84 m Bradacova 
(Cehoslovacia), 1,83 m Meyfarth 
(R.F.G.), 1,82 m Mundiger (R.F.G.), 
1,80 m Wolf (R.F.G.), Mathens (An
glia), Severynova (Cehoslovacia), 
Bouma (Olanda), 1,79 m GIURGIU 
(ROMÂNIA).

ROMÂNIA (record 1,79 m Ma
riana Giurgiu, 1973) : 1,79 m M. 
Giurgiu, 1,71 m Argentina Pavel 
(1956), 1,71 m Doina Crăciun, 1,70 
m Cristine Goschler (1957), 1,67 m 
Niculina Ilie (1958).

LUNGIME
EUROPA (record 6,60 m) : 6,44 m

Curtet (Franța), 6,42 m Rukavișni- 
kova (U.R.S.S.), 6,36 m Anders
(R.D.G.), 6.29 m Lemkamp (R.F.G.), 
6,28 m SPÎNU (ROMÂNIA).

ROMÂNIA (record 6,28 m Doina
Spînu, 1973) : 6,28 m Doina Spînu 
(1957), 5,93 m Doina Crăciun, 5,93 
m Madlen Nicolae, 5,88 m Cocu
leana Bucătaru (1956), 5,80 m Car
men Golgoț (1957).

GREUTATE
EUROPA (record 17,05 m) : 17,05 

m Schoknecht (R.D.G.), 16,97 m
Hein (R.D.G.), 16,96 Griehsing
(R.D.G.), 16,64 m Abașidze (U.R.S.S.), 
16,48 m Jendova (Bulgaria).

ROMÂNIA (record 14,61 m Mi
haela Loghîn, 1970): 13,69 m Sofia 
Mitrică (1957), 13,35 m Cristina
Mălăncioiu (1956), 13,01 m Domnica 
Nistor (1956), 12,94 m Sanda Toma 
(1956), 12,52 m Adriana Ioniță.

DISC
EUROPA (record 60,00 m ) : 60,00 

m Schlaak (R.D.G.), 53,58 Glazova 
(U.R.S.S.), 53,34 Graizarek (Polonia), 
53,16 m Cymer (Polonia), 52,94 m 
Schoknecht (R.D.G.), 50,84 m FL. 
IONESCU (ROMÂNIA) locul 8, M. 
NAN (ROMÂNIA) 50,38 m locul 9.

ROMÂNIA (record 50,81 m Flo
rența Ionescu, 1973) : 50,84 m F. Io- 
nescu 50,28 m Mariana Nan (1956), 
45,30 Elena Condraschi, 42,70 m 
Eleonora Costea (1957), 42,24 m
Angela Gîlă.

SULIȚA
EUROPA (record 62,54 m) : 55,78 

m Husainova (U.R.S.S.), 54,84 m
Hristova (Bulgaria), 54,72 m Ints 
(U.R.S.S.), 53,74 m Kopsch (R.D.G.), 
52,78 m Jablonska (Polonia).

ROMÂNIA (record 60,54 m Mi
haela Peneș, 1964) : 45.44 m Adriana 
Ioniță, 43,64 m Gabi Dobre, 42,40 m 
Emilia Marian (1956), 42,08 m Elena 
Condraschi, 41,86 m, Mihaela Ni- 
coară (1959).

preciabil bagaj de cunoștințe teh
nice, deosebit de conștiincioși în 
pregătire și care totuși sînt lipsiți 
de acea sclipire qare-î ajută pe 
concurenți să realizeze marea per
formanță. O selecție efectuată în 
mod corespunzător îl ferește pe 
antrenor de o activitate la întâm
plare, cu tineri ce nu dispun de 
calitățile necesare practicării unei 
anumite ramuri sportive, irosin- 
du-se astfel eforturi și timp, care 
folosite altfel s-ar putea concreti
za în rezultate sportive de valoare.

Dar nu este în intenția noastră 
să discutăm teoretic despre selec
ție. În cele ce urmează vom amin
ti cîteva exemple despre felul cum 
este ea înțeleasă și aplicată de 
cadrele de specialitate de la Liceul

tehnicienii care se ocupau de In
struirea viitorilor sportivi ai liceu
lui. De fapt, copiii care învățau să 
înoate erau elevi ai unor școli ge
nerale din jurul sediului liceului 
sus-amintit. Pentru completarea 
grupelor cu noi elemente talentate, 
antrenorii respectivi efectuează 
lecții de inițiere a începătorilor, în 
cadrul orelor de educație fizică ale 
acestora, iar cei ce se vor dovedi 
mai dotați — după ce își vor da 
acordul și părinții lor — vor fi 
transferați la clasele speciale de 
înot ale Liceului nr. 4. Așa au luat 
ființă primele trei clase ale a- 
cestei unități sportive școlare, dar 
pînă la completarea lor profesorii 
sus-amintiți au învățat să înoate 
toți copii primelor 3 clase ale șco
lilor din cartierul respectiv.

Pentru formarea dasel 1 de te 
nul viitor, cadrele didactice au în
ceput o activitate de preselecție în
că de pe acum. Firește, cei „tes
tați" pot fi decît copiii de vîrs- 
tă mică, neînscriși încă la școală, 
preșcolarii. în aceste condiții, au 
învățat să înoate numeroși copil 
de la grădinițele din împrejurimile 
bazinului ; firește, ochii experi
mentați ai antrenorilor s-au și o- 
prit asupra cîtorva din ei. Cu o a- 
semenea concepție despre munca 
de selecție nu trebuie să surprin
dă faptul că peste puțină vreme, 
copii ca Olimpia Tofan, Mariana 
Miron, Mioara Gerea, Cristian Ba- 
nu, Viorica Rusu, Alexandrina 
Cristea — să nu-1 amintim decît 
pe cei ce s-au dovedit mal dotați 
— se vor face cunoscuți în aceas
tă ramură sportivă care duce a 
mare lipsă de talente.

Nici profesorii de la secția de 
gimnastică a liceului respectiv nu 
așteaptă copiii să vină singuri la 
sală. In ultima vreme — ne spu
nea șefa catedrei, prof. Drăguța 
Manoiescu — cadrele didactice ce 
se ocupă de acest sport în liceul 
nostru au testat un număr de 600 
de copii preșcolari. Aceste fetițe 
(la liceul respectiv ființează nu
mai secție de gimnastică feminină) 
veneau însoțite de educatoare, de 
trei ori pe săptămînă, cîte două 
ore, la sala de gimnastică. După o 
perioadă de inițiere, copiii erau su
puși unor teste simple, mai precis 
erau puși să treacă unele probe 
de îndemînare, mobilitate, detentă 
și viteză. Pe baza rezultatelor la 
aceste probe practice au fost se
lecționate 36 de fetițe cu care s-a 
alcătuit clasa I și cu care se lu
crează de trei luni. Dintre acestea, 
cîteva au și început să se remarce 
prin rapiditatea cu care deprind 
diferitele exerciții și prin puterea 
lor de Imitare.

Cealaltă grupă, fetițele din clasa 
a Il-a, a fost alcătuită pe baza u- 
nei munci de selecție mult mai di
ficilă. Cadrele didactice ale liceu
lui s-au deplasat multă vreme prin 
școlile generale și au asistat la 
orele de educație fizică ale clase
lor I, depistînd elementele mai do
tate care apoi au fost transferate 
la liceul cu profil de înot și gim
nastică. Firește, cu aceste două 
grupe se lucrează separat, dar mul
te dintre fetițele selecționate la 
vîrsta preșcolară au început țsă aibă 
cunoștințe foarte apropiate de cela 
din clasa a II-a. Dintre cele mai 
avansate „gimnaste" ale liceului to
varășa Manoiescu ni le-a enume
rat pe Liliana Talpău, Mirela Pet- 
cu, Claudia Herman, Liliana Carp, 
Carmen Tudor, Cornelia Telarin, 
Georgeta Iile, fetițe de care sînt 
legate primele speranțe ale cadre
lor didactice de la Liceul nr. 4 
din Galați.

Mihai TRANCA

Cu două luni înaintea participării la grupa B a campionatului european de hochei

Turneul de hochei al celor șase 
națiuni, recent încheiat la Budapesta, 
a constituit un test important în pro
gramul de pregătire a reprezentativei 
noastre de juniori pentru întrecerile 
grupei B a campionatului european, 
programat în martie, la București.

Evoluția formației romane la această 
tradițională întrecere este interesantă 
de urmărit din mai multe puncte de 
vedere. In primul rind, pentru că ca 
era câștigătoarea ediției de anul trecut 
a competiției (disputată în Elveția) 
și urma să apere trofeul deținut; 
apoi, fiindcă printre participante se 
numărau — cu excepția Danemarcei 
— toate viitoarele sale adversare din 
seria preliminară a C.E. (Bulgaria, 
Austria și Italia) și în sfîrșit, pentru 
că jocurile ei urmau să arate în ce 
măsură au fost folosite învățămintele 
eșecului înregistrat în „Cupa priete
nia", disputată la începutul sezonu
lui. ’

Din păcate, juniorii noștrii n-au 
reușit să se reabiliteze, locul ocupat 
la Budapesta fiind modest*, sub aș
teptările și pretențiile iubitorilor ho
cheiului.

După un start bun, 8—0 cu Austria 
și 8-2 cu Italia, echipa română a 
pierdut cu Elveția (3—5), fiind con
dusă cu 4—0 pînă în repriza a 3-a), 
apoi cu un mare efort a învins cu 
5—3 Ungaria, pentru a fi întrecută 
cu 9_4 jn jocul decisiv cu Bulgaria. 
Ea s-a clasat astfel a 4-a, după Un
garia (cîștigătoarea turneului). Elve
ția (echipă din grupa A a campiona
tului european) și Bulgaria (principa
la sa rivală din seria preliminară a 
C.F., în fața căreia pierde pentru a 
doua oară în acest sezon).

☆
La înapoierea delegației am solici

tat părerea antrenorului Virgil Cti- 
han, despre evoluția elevilor săi.

— A fost un turneu puternic și e- 
chiiibrat, ne-a declarat fostul portar 
al I.P.G.G. însuși faptul că locurile 1 
și 3 s-ou decis la golaveraj, iar dife
rența dintre prima clasată și cea de 
a patra este doar de 2 puncte, de
monstrează că aceste formații, mai

SELECȚIONATEI DE JUNIORI 
SĂ FIE NESATISFĂCĂTOR
ales, sint de valori sensibil apropiate. 
Dar, nici Austria nu este departe do 
ele. Ea a pierdut la limită cu Unga
ria (5—6) și Bulgaria (4—5), după ce 
a condus și s-a aflat la un pas de 
un meei nul sau chiar victorie. Aceste 
rezultate puteau influența serios con
figurația primelor locuri.

— Nu ne îndoim că așa a fost, dar, 
in acest context, de turneu puternic, 
echilibrat și greu, cum apreciați jocul 
selecționatei române ?

— El nu poate primi, în general, 
calificativul de satisfăcător. Echipa a 
fost evident handicapată de valoarea 
mediocră, forma slabă șl lipsa de in
spirație a portarilor Ghergheli și A- 
vram. în cîteva meciuri importante ci 
au primit goluri ușoare in primele 
secunde ale partidei, ceea ce a influ
ențat negativ moralul echipei. Cu un 
portar bun (de talia lui Huțan, Iova, 
spre a nu pomeni de Netedu — care 
au apărat poarta juniorilor în anii 
Irecuți) puteam ciștiga fără mari difi
cultăți competiția. y

— Bănuim, totuși, că nu se poate 
arunca totul numai in spatele porta
rilor...

— Fără îndoială că nu ! Nici liniile 
de fundați (Gal—Gabrieli, Nuțescu— 
Chițu, Cstser—Gherman, rezerve Buți 
și Sviehi) nu pot fi scutite de critici. 
Fundașii noștri sint incă destul de rigizi, 
se deplasează greoi, iar eînd sînt de
pășiți recurg Ia agățări ceea ce ne-a 
adus multe minute de penalizare.

— înțelegem, așadar, că comparti

mentul cel mai bun a fost înaintarea.
— Așa este .Atacul a dat 28 de go

luri (o medie de 5,6 pe meci), ceea 
ce nn este puțin, arătîndu-se în real 
progres față de jocurile de la Niira. 
Dar și aici mai sînt necesare amelio
rări. Se joacă prea individualist (li
nia Dumitru—Olenici—Vișan, altmin
teri foarte tehnică și incisivă), se 
caută prea mult poziția ideală pentru 
șutul la poartă.

— Pînă la startul in campionatul 
european mai sînt exact 2 luni Ci 
martie 1974). Ce se poate face oină 
atunci?

— Echipa pe care o avem este ca
pabilă să joace mult mai Wne. Va 
trebui intensificată pregătirea''la clu
buri, pentru că stagiile noastre cen
tralizate sini foarte scurte și numai 
în vacanță. Este necesar să ridicăm 
randamentul portarilor și în general, 
acela al apărării. Toate acestea sint 
absolut posibile și tocmai de aceea 
ne propunem ca plan minimal, cîști- 
garea grupei preliminare pesilru a 
susține finala grupei B a campionatu
lui european.

— Care este, în continuare, progra
mul lotului 1

— Pregătire și jocuri la cluburi, la 
sfîrșitul Iui ianuarie două meciuri cu 
Bulgaria, la Sofia, iar apoi două aca
să. în februarie, dublă intîlnire cu 
Ungaria la Budapesta.

— Vă urăm succes !
Voleriu CHIOSE

CEI MAI BUNI ZECE JUT0M08ILIȘTI Al ANULUI 1973
Automobil Club Român ne comunică lista celor mai buni zece 

sportivi ai anului 1973. Ordinea în „clasament1* a fost perfectată 
ținîndu-se seama de rezultatele fiecărui alergător în parte, atît în 
competițiile interne cît și în întîlnirile internaționale. Iată cum 
arată acest clasament:

1. Eugen Ionescu Cristea, 2. Dorin Motoc, 3. Gheorghe Morase, 
4. Horst Graef, 5. Marin Dumitrescu, 6. Constantin Pescarii, 7. 
Florin Morase, 8. Laurențiu Borbely, 9. Cornel Motoc, 10. Petre 
Vezeanu.

CUM AM
(Urmare din pag 1)

ne-am străduit să valorificăm jucăto- 
torii cu posibilități mai mari de a 
marca, adică Novac, Diaconescu și 
Georgescu, ceea ce am reușit. în plus, 
am luptat mult pentru a nu ceda în

HOCHEI
„Pregătirea ilzicâ superioară și

Intîlnirile centrale ale etapei Di
viziei de hochei s-au disputat la 
Galați, între echipa Dunărea și li
dera clasamentului, Steaua. Au 
fost două jocuri dinamice și inte
resante, ultimul, mai ales — cel 
de luni — purtînd amprenta echi
librului, al luptei de la egal la e- 
gal, și obligîndu-1 pe deținătorii

CÎȘTIGAT,
nici un moment avansul de 4—5 co
șuri și ani fost ceva mai calmi decît 
jucătorii de la Steaua. .Ca toate me
ciurile cu însemnătate mare, și aces
ta a suferit din cauza tensiunii ner
voase, neoferind publicului un baschet 
spectaculos".

DEZIDERIU VARGA (Steaua)

cwcricnfa și-au spus cuvintul I"
„Cupei României” să se întrebuin
țeze serios pentru a se detașa.

Despre aceste meciuri, ne vorbesc 
doi din jucătorii de bază ai echi
pelor aflate în întrecere.

DEZIDERIU VARGA (Steaua) : 
„în primul rînd, aș vrea să-i elo
giez pe iubitorii sportului din Ga
lați care au venit în număr mare 
la patinoar, încurajîndu-și echipa

CUM AM
în mod sportiv. Este plăcut să joci 
în fața unor tribune pline și ani
mate, lucru care ni se întâmplă 
foarte rar în București.

Cele două meciuri — dar revan
șa, în special — au fost interesan
te. în ciuda eforturilor depuse du
minică, gazdele au avut resurse fi
zice și morale pentru jocul de luni 
și, cînd la prima pauză scorul era 
egal, mi-am dat seama că nu va 
fi ușor. Pînă la urmă am reușit să 
cîștigăm și mă bucură că golul 
meu a fost acela care a parafat 
victoria. Oricum, Dunărea se află 
în progres de la o etapă la alta, 
ceea ce promite o luptă strînsă la 
finișul campionatului. Iată un lu
cru care nu poate decît să ne sa
tisfacă !“

VASILE BOLDESCU (Dunărea): 
„Nu ne-am așteptat, desigur, că

PIERDUT!
vom învinge pe Steaua, dar — 
sincer să fiu — acest gînd ne-a 
mijit în meciul revanșă, cînd la 
scorul de 2—2 luptam de la egal 
cu liderii, aveam momente de do
minare, asaltam poarta lui Nete
du. Probabil că atunci, în repriza 
a doua, am greșit mizînd totul pe 
cartea atacului, neglijînd apăra
rea și igporînd marea experiență și 
rutină de gheață a puternicilor, 
noștri adversari Ei au știut să 
speculeze prompt cîteva din gre
șelile noastre, în timp ce noi am 
ratat ocaziile avute și... soarta par
tidei a fost pecetluită.

Oricum, rămînem cu satisfacția 
unui meci bun, care a plăcut spec
tatorilor și a făcut — cred — o 
bună propagandă hocheiului. Spor
tul cu crosă și puc are nevoie d» 
aceasta “ |
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— „PLECĂM IN JAPONIA CU DORINȚA DE A FACE
0 BUNA PROPAGANDĂ FOTBALULUI NOSTRU"
La Federația română de fotbal 

a sosit din Japonia o invitație ono
rantă, prin care se solicita ca o e- 
chipă românească să participe, în
tre 13 și 20 ianuarie, la un turneu 
de fotbal, alături de o echipă bra
ziliană (Juventus Sao Paulo) și 
două formații nipone — reprezen
tativa țării și selecționata olimpică 
a Japoniei. Și ca urmare a frumoa
sei comportări avută în turul Di
viziei A, forul de specialitate a de
semnat-o pe F. C. Constanța.

De la 24 decembrie, după o va
canță de numai două săptămîni, 
constfințenii au început antrena
mentele zilnic, chiar și de două ori 
pe zi. Au avut loc 18 ședințe de 
pregătire și trei meciuri -4 în fa
milie — de verificare, după care, 
luni după-amiază s-au făcut ba
gajele pentru lungul voiaj.

înaintea plecării spre Japonia 
(Via Moscova), am stat de vorbă cu 
antrenorul Em. Hașoti. L-am rugat 
să ne spună ce părere are despre 
misiunea echipei sale.

— Deși datele de disputare n-au 
fost dintre cele mai favorabile, am

răspuns acestei invitații, care ne 
onorează. Desigur, e ceva nou pen
tru noi, mai ales în ceea ce pri
vește pregătirea, apoi readaptarea 
la efort a jucătorilor după un tur 
destul de greu și o vacanță atit de 
scurtă. La toate acestea se vor a- 
dăuga și schimbarea de fus orar, 
aclimatizarea în Japonia și, apoi, 
Ia înapoiere, readaptarea Ia con
dițiile de la noi. Deocamdată, nu 
putem spune că va fi bine sau rău. 
nu bănuim efectele turneului, dar 
avem de învățat șl experiența ne 
va fi do folos, atît nouă cit și al
tor echipe de la noi.

— Vă așteaptă un turneu greu. 
O echipă braziliană pune oricui 
probleme dificile, iar fotbaliștii ja
ponezi au o recunoscută vitalitate 
și viteză de reacție...

— Ne-am gîndit la aceste lucruri. 
Jucătorii sînt conștienți de misiu
nea ce o au și s-au pregătit cu 
multă seriozitate. Vrem să facem 
o figură onorabilă, o bună propa
gandă fotbalului nostru, mai ales 
că sîntem prima echipă dc club din 
România care va juca în Japonia.

Nu vom neglija rezultatele în sine, 
dar vom încerca să răspundem or
ganizatorilor, care ne-au spus că 
turneul e organizat, în principal, 
pentru răspîndirea fotbalului în a- 
ceasta țară.

— Ce lot deplasați la Osaka și 
Tokio ?

— Plecăm cu un lot de 11 jucă
tori, adică cu; Ștefănescu, Popa, 
Ghirca, Jurcă, Stoica, Dălosu, An
tonescu, Constantinescu, Vigu, O- 
prea, Mihu, Tănase, Caraman, Măr- 
culescu, Negoescu, Lică și Turcu. 
Au rămas acasă portarul Pilcă și 
fundașul Nistor. Acestuia din urmă, 
fiind selecționat în lotul național, 
i-am făcut împreună cu colegul P. 
Comăniță, un program special și va 
lucra cu Tîivescu, pentru a se pre
zenta la lot cit mai bine pregătit.

★
Ieri la prînz, F. C. Constanța a 

decolat spre Moscova de unde, 
după o escală de două ore, va pleca 
direct spre Tojdo și de acolo la 
Osaka, unde duminică are loc pri
mul meci.

AL. CONSTANTIN

O imagine de pe stadionul constăn- 
țean. Înaintea antrenamentului, an
trenorii Hașoti și Comăniță expun 
planul de lucru al unuia dintre 
cele 18 antrenamente dinaintea ple

cării.
Foto ; V. BAGEAC
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Întinerirea echipei naționale
(Urmare din pag. 1)

ceea ce ne arată puternicele echipe 
naționale. Dar asta este, firește, o 
chestiune care nu poate fi rezolvata 
decît în timp. Deocamdată, din partea 
colegilor mei antrenorii de la cluburi, 
aștept să mă sprijine în sarcina ca
re-mi revine la lot, trimițînd jucători 
bine pregătiți. O spun acum, la în
ceputul anului competițional, asigu- 
rîndu-i că, cu excepția stagiului care 
va preceda meciul cu campioana lu
mii, Brazilia, un stagiu de circa 10 
zile, toate celelalte vor fi și mai scur
te, în așa fel incit acțiunile lotului să 
nu impieteze asupra activității Ia clu
buri. De altfel, o conlucrare în am

bele sensuri nu va fi decît în folosul 
fotbalului nostru, al echipei naționale.

— Ce ne puteți spune, în încheiere, 
despre foștii titulari ai echipei repre
zentative ? Ne gîndim, în primul rind, 
la Dumitrache, care la cei 25 de ani, 
neîmpliniți, nu poate fi etichetat drept 
Un jucător sfîrșit...

— Vă spun doar atît că, pentru o 
parte dintre ei porțile echipei națio
nale rămîn in continuare deschise. 
Mai ales pentru Dumitrache a cărei, 
sperăm, temporară scoatere din lot cl 
trebuie s-o înțeleagă ca o măsură e- 
ducativă. Repet, avem nevoie de Du
mitrache, de acel Dumitrache, aflat, 
însă, în acea formă sportivă care l-a 
consacrat...

Știați că...
...depunerea biletelor cîștigătoare 

la tragerea extraordinară Prono
expres a noului an din 6 ianuarie 
1974, se va face pînă mîine joi 10 
ianuarie, în orașele reședință de 
județ și pînă astăzi miercuri 9 ia
nuarie, în celelalte județe ?

...orhologarea premiilor la trage
rea extraordinară Loto a Revelio
nului din 1 ianuarie 1974, se va e- 
fectua sîmbătă, 12 ianuarie ?

...duminică 13 ianuarie a.c. me

ciurile din diviziile A și B ale cam
pionatului italian incluse în pro
gramul concursului Pronosport vor 
începe la ora 15,30 (ora României) ?

...și în anul 1974 continuă atri
buirea de cîștiguri suplimentare în 
autoturisme, butelii de aragaz și 
bani la seriile LOZ ÎN PLIC aflate 
în vînzare ?

...tragerile obișnuite Pronoexpres 
și Loto vor fi televizate în fiecare 
miercuri și respectiv vineri la o- 
rele 19,10 ?

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de la ora 19,10.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO

SPORT DIN 6 IANUARIE 1974
Categoria I (13 rezultate) • 1 variantă 

10% a 70 827 lei ; Categoria a Il-a (12 
rezultate) : 25,05 variante a 3 393 lei ; Ca
tegoria a IlI-a (11 rezultate).: 455,35 va
riante a 230 lei.

Premiul de categoria I a fost obținut 
de Karoly Laszlo din Tg. Mureș care 
cîștigă frumoasa sumă de 70 827 lei sau 
un autoturism Dacia 1300 plus diferența 
în numerar.

Rubrică redactat de 
LOTO-PRONOSPORT

Gol! Studenții bucureșteni înscriu primul gol in meciul cu Steagul roșu. Pentru arbitrul Emil Vlaiculescu nu vor fl probleme în validarea punc
tului, pentru că se află în apropierea fazei.

RETROSPECTIVA TURULUI
DIVIZIEI A (V)

MAI ARE
Desigur, retrospectiva turului ^hn- 

pionatului Diviziei A nu poate... omi
te unul din aspectele importante, ca
re concură la buna desfășurare a com
petiției — ARBITRAJUL. De ce să-l 
ocolim, din moment ce la bucuriile 
și necazurile soccerului nostru, arbi
trajul a fost prezent ca un factor 
...activ, luindu-și porția sa de aplau
ze în cazul unor reușite, după cum 
prestațiile 
naștere la

dp slabă factură au dat 
atîtea discuții, într-o du

ARBITRAJUL, ÎN GENERAL BUN
ÎNSĂ POTENTE NEVALORIFICATE

minică sau alta. Iată, 
multiplele argumente 
acordăm spațiul de azi unei succinte, 
desigur, tratări a modului in care au 
fost conduse partidele din sezonul de 
toamnă, ca și a altor aspecte legate 
de activitatea ..cavalerilor fluierului".

Deci, după PREGĂTIREA FIZICA, 
TEHNICA, TACTICA și PSIHICA A 
JUCĂTORILOR “ ----------------
NOASTRE, LA 
ARBITRAJUL.

459 DE DELEGĂRI NUMAI LA

Nu ne-am propus să facem o pre
legere privind rolul și importanța 
arbitrului în buna desfășurare a unei 
competiții sportive. O știe toată lu
mea, inclusiv acești entuziaști activiști 
obștești, care din momentul primirii 
ecusonului de 
într-o misiune 
frumoasă dar 
satisfacții, dar 
îr momentele 
trecerea cunoaște cote de încleștare, 
depășind, chiar, limita admisă de re
gulament și de legea nescrisă a fair- 
play-ului. Dar în turul campionatului, 
despre care vorbim, n-am avut ase
menea momente neplăcute, excepting 
ieșirile unor jucători, partidele dispu- 
tindu-se intr-un cadru corespunzător. 
La Divizia A, arbitrii n-nu avut mari 
necazuri, bineînțeles decît acelea pe 
care și le-au creat singuri, prin „lip
sa de formă" manifestată într-o du
minică sau alta, urmare a șovăielii 
dovedită intr-o fază 
interpretat. Nu vom ocoli 
văr, adică misiunea ; ’ ___ ..
Colegiului central de a delega, etapă 
de etapă, brigăzi la jocuiile divizio
nare A, adică 459 de. arbitri în tot 
turul campionatului, desfășurat para
lel cu diviziile B și C, cu campionatul 
formațiilor de tineret-rezerve și cele

arbitru s-au angajat 
de mare răspundere, 

pretențioasă, plină de 
și de riscuri, mai ales 
de tensiune, cind în-

mai dificil de
un ade- 

i'oarte grea a

deci, cîteva din 
ce ne obligă să

ȘI ECHIPELOR
ORDINEA ZILEI:

DIVIZIA A

pentru Colegiul central ca la ședința 
de analiză să se oprească numai Ia 
două exemple de arbitraje «labe din 
A și să Insiste doar asupra arbitraje
lor de la Divizia C ? A făcut-o proba
bil (ca șl în cazul delegărilor) în așa 
fel ca să nu deranjeze pe cineva, 
acționîndu-se greșit ; treeîndu-se cu 
vederea erorile unui arbitraj, nu se 
face altceva decît să se dea apă la 
moară unor discuții care au mai avut 
loc printre antrenori, jucători și chiar 
arbitri, să nu se ajute fotbalul pe mă
sura așteptărilor. Vom evidenția pre
stațiile lui V. Pădureanti, care în cele 
șapte jocuri conduse a obținut maxi
mum de stele, N. Cursaru — de două

ori 4 stele și de cinci ori cîte 5 stele,’ 
N. Petriceanu, o dată 4 stele și de 
trei ori 5 stele, C. Ghemigean, în 
cinci jocuri, 25 de stele obținute, Gh. 
Popovici — de trei ori 5 stele și o 
dată 4 stele, ș a. Au fost și excepții, 
arbitraje calificate cu 2 stele, ca și 
altele situate doar la nivelul satisfă
cător. In total, situația e următoarea: 
de 73 de ori, arbitrii au fost notați 
eu 5 stele, de 64 de ori — 4 stele, do 
13 ori — 3 stele și de trei ori — 2 
stele. (I. Drăghici, la meciul F.C, 
Constanța—Steagul roșu, Tr. Moarcăș, 
la partida A.S.Ă.—S.C. Bacău și M. 
Bică, la jocul .. .................................
tatea Craiova).

F.C. Argeș—Universi-

de juniori și județene. De aceea, îm
părtășim întru totul punctul de vede
re al Colegiului central al arbitrilor 
potrivit căruia „ținerea în mod prac
tic a unor ședințe de lucru este a 
preocupare devenită tradițională In 
activitatea F.R.F. și a Colegiului cen
tral, iar prezentarea unor informări 
privind comportarea arbitrilor în pri
ma jumătate a anului competițional 
1973—1974, desfășurat sub semnul unei 
noi formule organizatorice, a compor
tat eforturi deosebite". Și În bună 
parte. Colegiul central s-a achitat sa
tisfăcător de misiunea avută. Aceasta 
a dus, probabil, și la aprecierile de 
ansamblu făcute de conducerea F.R.F, 
potrivit căreia „ștacheta arbitrajelor 
s-a ridicat Ia un nivel corespunză
tor (consemnare extrasă din materia
lul prezentat la Consfătuirea arbitri
lor divizionari A, care a avut loc la 
slirșitul anului trecut). Simțim și noi 
aceeași îndatorire și de la început 
subliniem că o bună parte dintre ar
bitri (ne referim numai la Divizia A) 
au reușit să se ridice la nivelul pre
tențiilor. Aceștia au prestat arbitraje 
corespunzătoare. Acesta, trebuie să 
fie, de altfel, țelul fiecărui conducă
tor de joc șl care, indeplinindu-1, nu 
face altceva decît să se achite de 
sarcina asumată.

...DAR INTERPRETAREA NU E
Desigur, e foarte greu ca toți ar

bitrii să conducă în aceeași manieră. 
Aceasta depinde de temperament, șl 
de pregătire. E destul de dificil, sau 
imposibil, să-i spui însă unuia cind să 
fluiere fault șl cind să aprecieze că-i 
obstrucție. Dar o interpretare unita
ră a regulilor de joc, a literei regu
lamentului, o poziție fermă față do 
brutalități și incorectitudini, o apli
care corectă a regulilor, asta se cere 
de la fiecare „cavaler al fluierului"! 
Unii arbitri s-au jucat cu cartonașele 
galbene, alții parcă nici nu le aveau 
in buzunar, deși jucătorii se imbrîn- 
ceau, se amenințau și chiar se loveau. 
Regretele după meci, „că nu au fost 
mai fermi", erau tardive. O anume 
poziție a arbitrilor a ieșit în evidență 
și a supărat chiar: intransigența față 
de echipele oaspete și „înțelegerea"

In loc de

CAM ACEIAȘI ARBITRI Șl TOTUȘI...

Lista celor ce au condus 
tru — 
prinde 
destul 
tu, N. 
vu, I.
V.

de întinerirea lotului, 
întineririi cu orice

UNIFORMÂ
Interpretai jocul gazcu care a fost

delor. Gazdele au primit 108 cartonașe 
galbene, în timp ce jucătorii aflați în 
deplasare au fost sancționați de 132 
de ori. In general, la acest capitol, 
există un oarecare echilibru luat pe 
ansamblul turului, dar la unele me
ciuri s-a văzut clar felul cum s-au 
dat cartonașele galbene. F.C. Constan
ța a primit la Timișoara trei avertis
mente ; cinci jucători de la Jiul au 
primit cartonașul galben la Brașov, 
iar trei jucători de la Bacău au fost 
avertizați la Petroșani, plus unui eli
minat. La acordarea loviturilor 
pedeapsă, situația e și mai convingă
toare. Gazdele au beneficiat dc 25 de 
lovituri de Ia 11 m, în timp ce oaspe
ții doar de 6. Și atunci, de ce să ne 
mai mirăm do procentul de victorii 
în favoarea gazdelor?

CONCLUZII

de

la cen- 
jocurile turului Diviziei A cu- 
33 de nume, unele cunoscute 
de bine (Gh. Limoua, A. Ben- 
Rainea, Gh. Popoviei, Al. Pîr- 
Rus, O. Anderco, M. Rotarii,

Păclurcanu, N. Cursaru, C. Ghe
migean, N. Petriceanu, Gr. Eîrsan) 
altele mai puțin (II. Stîncan, S. Dră- 
gulici, G. Blau, Gh. Manoie, 1. Chili- 
bar). După numărul lor, se pare că 
evem unul dintre cele mai largi cor
puri de arbitri din Europa, deși apro
pierea sau atingerea limitei de vîr- 
stă — 50 de ani —-a unora dintre ei 
creează impresia că va fi in curînd un 
impas. Dar lucrurile nu stau chiar așa, 
de vreme ee colegiul central îi deleagă 
pe cei mai buni arbitri atit de puțin 
la jocurile primei 
s-a întîmplat și în 
sament, în ceea ce 
de meciuri conduse 
de edificator. Iată-1:
10 jocuri conduse la centru: N. Hai
nea — 8 : A. Bentu, I. Cîmpeanu, 
C. Ghiță, Al. Pîrvu, V. Pâtlureanu, 
N. Cursaru, Gr. Bîrsan — 7 ; V. To- 
pan și M. Rotaru — 6: I. Rus, C. 
Fetrea, C. Niculescu, C. Ghemigean. 
G. Blau — 5; Gh. Manoie, C. Dinu- 
lescu, R. Stîncan, N. Petriceanu. Em. 
Vlaiculescu, M. Bică, Gh. Popoviei, 
Gh. Limona — 4; Tr. Moarcăș, Z. 
Szcesey, I. Drăghici — 3, C. Manușa- 
ride, Em. Pănnescu — 2, S. Drăgulici, 
I. Chilibar, V. Grigorescu și T. Leca 
— cîte un joc.

Pe ce principiu s-or fi făcut aceste 
repartizări ? Știm, există și un mo
tiv, activitatea profesională, dar nu 
credem că un arbitru reputat nu a 
fost disponibil clecit patru duminici 
în trei luni, mai ales că unii au con
dus jocuri de Divizia B sau C, ceea 
ce infirmă motivul... indisponibilității. 
Sînt toți acești 33 de arbitri cei mai 
buni din România ? Și la fel de buni? 
Și atunci de ce există disproporții 
la delegări ? S-ar putea să ni 
se răspundă că a fost vorba de

divizii, așa cum 
toamnă. Un cla- 
privește numărul 

apare cît se poate
O. Anderco —

noi promovări, 
Dar de dragul 
preț, să-l ignorezi pe Bentu șl I.i- 
mona, de pildă ? Și despre ce promo
vare e vorba dacă S. Drăgullci con
duce doar un singur meci (U.T.A.— 
Jiul), în etapa a V-a, și după ce e 
notat cu 5 stele, 
tru ! Acest gen 
valoarea unora, 
oală cu alții în 
greșit înțeleasă.
nevoie de arbitri eompețenți, Gr. 
I’îrsan, N. Cursaru, A. Bentu sau 
Gh. Limona se aflau la Urziceni sau 
Călărași, sau în alt oraș, conducted 
partide, oricum mai puțin importante 
decit un derby F.C. Argeș—Universi
tatea Craiova. Da, cu toate sugestiile 
date, această rotație a continuat, din 
dorința colegiului sau a comisiei de 
delegări de a face din toți arbitrii 
noștri un... I.o Bello, deși nți toți pot 
fi Lo Bello ; sau 
leasă dorință de
neva...

nu mai apare Ia cen- 
de programări ignoră 
băgîndu-i în aceeași 
numele unei echități 
Cind Divizia A avea 

arbitri eompețenți, 
Cursaru,

dintr-o greșit. înțe- 
a nu supăra pe ci-

BILANȚUL GENERAL

E BUN
După cum spuneam și mai înainte, 

bilanțul general al arbitrajelor de la 
Divizia A a fost în sezonul de toam
nă bun. Dar a fost totuși suficient

LICEUL EXPERIMENTAL DE SCHI DIN PREDEAL
(Urmare din pag. 1)

loc ar spori forța unității de învă
țămînt respective. Cei din Predeal 
nădăjduiesc că nu sînt prea de
parte și de împlinirea unui ase
menea deziderat.

UN IMPEDIMENT MAJOR — 
STRUCTURA ANULUI DE 

1NVĂȚĂMÎNT...

Pasiunea, priceperea și în gene
ral bunele intenții ale profesorilor 
de specialitate de aci exprimate nu 
numai prin acțiunea de depistare 
a Viitorilor elevi, cum am amintit, 
ci și prin diversificarea continuă 
a secțiilor (după fond și alpine, 
acum se lucrează cu grupe de 
biatloniști și săritori, evident cu 
pretenții mai reduse, cotidițiile fi
ind în formare) sînt oarecum frî- 
nate datorită în parte structurii a- 
nului de învățămînt. De pildă: 
elevii liceului se află în vacanță 
pînă la data de 4 februarie. O va
canță activă, să precizăm din ca
pul locului, în cuprinsul căreia e- 
levîi sînt permanent prezenți pe 
pîrtii, la antrenamente, pentru pre
gătire generală și specifică, sub 
îndrumarea profesorilor. Apoi, de 
la 5 februarie își reiau cursurile, 
dar’ într-un regim dublu de efort 
— și antrenamente și cursuri. Cum 
foarte bine remarca profesorul Ma

tei, directorul liceului, „fără a 
reuși să realizeze totul, la nivelul 
cerințelor".

Observația se impune. Fiindcă 
după 6 ore de antrenament (uneori 
chiar mai multe!), este greu de 
anticipat cît mai poate asimila un 
elev în orele de predare a cursu
rilor de cultură generală. Or, ne
voia de a fi pe pîrtie și în conti
nuare, după 5 februarie, se impu
ne, de asemenea, fiind vorba de 
perioada cea mai accesibilă lucru
lui afară, lunile februarie și mar
tie remareîndu-se prin căderi abun
dente de zăpadă, „materia primă" 
a elevilor schiori.

Firește, fiind o unitate de învă-

țămînt experimentală, și structura 
anului școlar poate suferi modifi
cări. Colectivul profesorilor de aici 
consideră că pentru anul viitor, 
cel puțin, menționarea ca perioa
dă de lucru activ a lunilor decem
brie martie se face simțită, cursu
rile urmînd să înceapă și să se în
cheie la date diferențiate in raport 
cu acelea ale celorlalte școli. Este 
o sugestie pe care Ministerul Edu
cației și învățătnîntului ar putea 
să o aibă în vedere. Fiindcă o re
glementare este necesară. Eficiența 
liceului experimental de schi din 
Predeal trebuie asigurată pe toate 
căile, plecînd, se înțelege, de la 
structura procesului de învățămînt,

110 ELEVI PE UN SPAȚIU DE... 70 DE LOCURI I ?
110 elevi beneficiază de interna

tul liceului. Condiții excelente de 
hrană, dar nu și de cazare. în 
mod normal, pe spațiul afectat ce
lor 110 pot să locuiască - 70 de e- 
levi. Cele trei vile ee le-au fost 
afectate elevilor schiori se do
vedesc insuficiente. Să precizăm 
în același timp că vilele nu dis
pun de încălzire centrală (ele au 
o utilizare ideală numai în lu
nile de vară). Copiii intră în ca
mere, după antrenamente, transpi
rați și au nevoie de o căldură adec
vată. încălzirea cu lemne nu este, 
pentru cazul în speță, q soluție.

Conducerea liceului caută să 
prevină unele neajunsuri (mențio- 
nînd că pînă acum nu s-au sern-

nalat nici măcar răceli banale), so- 
licitînd prin intermediul O.J.T.-u- 
lui complexul „Trandafirul", care 
posedă încălzire centrală, capacita
te de cazare de 140 de locuri, un 
club, spațiu pentru cantină etc. De 
ce s-a propus o asemenea soluție ? 
Pentru că „Trandafirul" se află în. 
imediata vecinătate a clădirii li
ceului (circa 300 de metri — 6 
minute de mers pe jos) și acolo ar 
putea funcționa foarte bine și in
ternatul. în același timp, în spa
tele complexului se află un spațiu 
schiabil extrem de accesibil, care 
ar putea fi racordat la Clăbucet 
(pe o variantă de circa 1 000 de 
metri). Concluzionînd, rocada ac
tualului internat — adică cele trei

vile amintite — cu complexul 
„Trandafirul" ar favoriza pe elevii 
schiori din Predeal, i-ar aduce 
mult mai aproape de liceu, posibi
litatea supravegherii lor ar fi mult 
înlesnită. Condițiile de lucru, afară 
de pîrtiile din jurul „Trandafiru
lui” ar fi mult mai bune, îndeo
sebi pentru elevii din primii ani.

Conducerea liceului ne-a dat să 
înțelegem că O.J.T.-ul și-a dat 
avizul de principiu pentru această 
schimbare. Ar fi de dorit însă ca 
operația să nu sufere o prea mare 
amînare..

★

Pentru continua sporire a func
ționalității Liceului experimental 
de schi din Predeal mai sînt de 
învins și alte neajunsuri, cele mai 
supărătoare fiind legate de ab
sența din rețeaua comercială a bo
cancilor de competiție (producțîe 
internă), a schiurilor de tip ju
nior, a .legăturilor de schi. Sînt 
neajunsuri pe care ne propunem să 
le tratăm cu Un alt prilej, vizavi 
de factorii care răspund de pro
ducerea lor.

Pînă atunci, nădăjduim că mi
nusurile relevate (obiective și mai 
puțin) se vor afla în atenția or
ganelor vizate, în măsură să asi
gure acestei unități de învățămînt- 
model, un cadru organizatoric con
tinuu îmbunătățit, astfel ca și roa
dele să fie cele dorite, cele aș
teptate.

MIȘCAREA IN TEREN 
LUI ? Au fost criticate 
pentru ritmul lor de melc. Dinamica 
acestor partide a lăsat de dorit, miș
carea în teren a jucătorului cu ba
lonul ca și a coechipierilor săi s-a 
situat sub nivelul fotbalului modern. 
Și, totuși, chiar șl în aceste condiții, 
am văzut arbitri deplasîndu-se in te
ren cu o încetineală de necrezut. Unii 
se bazează pe experiență, pe ochiul 
lor versat, șl consideră că... 30—10 de 
metri le sint suflcienți pentru a lua 
cea mai bună decizie. Dar am văzut 

în condițiile jocului aglomerat 
ales în careul oaspeților), cit de 
le-a fost unora să ia cea mai 
decizie. Motivul adevărat era

A ARB1TRU- 
atîtea partide

cum, 
(mai 
greu 
bună 
insuficienta pregătire fizică.

© OMOGENITATEA BRIGĂZII, O 
VORBĂ ÎN VÎNT? Ne este încă 
proaspătă în minte (si în ochi) necon- 
cordanța dintre semnalizările unui tu- 
șier și decizia arbitrului de centru. 
Această neînțelegere a creat derută in 
teren și în tribune, o nedorită stare 
de nervozitate. Tușierul ridica stea
gul, dar arbitrul de centru, pe fază, 
nu-l lua în seamă. Era, poate, același 
arbitru de centru care în cazul unui 
gol marcat din poziție dubioasă de 
ofsaid își argumenta decizia cu : „Co
legul de Ia tușă a văzut mai bine", 
deși colegul, Iii loc să fi fost aproape 
de linia porții sau de linia Invizibilă 
a osfaidului, datorită insuficientei 
mișcări, era pe lingă linia de centru! 
Și atunci unde-i adevărul ? Pe cine 
să crezi căci e greu să stabilești un
de-i neatenția, nepriceperea sau altce
va. Vorbim de omogenitatea brigăzilor 
ca de o condiție primordială a arbi
trajelor superioare. Și totuși, am avut 
atîtea cazuri în care arbitrii desem
nați nu s-au văzut decît la meciul res
pectiv! Unii nici nu știau dacă colegul

- „Da, este posibil”, răspund (și demonstrează) 
de noi articole sportive <

Ideea acestui articol s-a născut 
în „Palatul de gheață" din Mier
curea Ciuc, după o discuție cu fos
tul hocheist Iuliu Szabo — des
pre calitatea materialelor și echi
pamentului sportiv. Din vorbă în 
vorbă am ajuns la acuta lipsă a 
echipamentului hocheiștilor. „Folo
sim ghete, apărători și alte usten
sile uzate de ani de zile, ne spunea 
cu o urmă de regret în glas, ac
tualul antrenor secund la S. C. 
Miercurea Ciuc, deoarece marea 
majoritate a echipamentului jucă
torului de hochei se cumpără din 
străinătate. Am convingerea că 
dacă ar fi existat mai mult interes, 
nu ne-am mai fi necăjit cu această 
problemă. Să vă dau un exemplu : 
prin bunăvoința conducerii Fabri
cii de piele și încălțăminte „8 Mai“ 
din Mediaș am reușit să intrăm în 
posesia a 40 de pereehi de mănuși 
la un preț convenabil și, după pă
rerea mea, dc o calitate superioară 
celor aduse din import. De la pri
ma vedere își poți da seama că 
mănușile au fost lucrate cu migală 
și pricepere de către muncitorii 
medieșeni".

Am redat pe larg opinia aprecia
tului tehnician din reședința jude
țului Harghita, întrucît ea descria 
cu sinceritate căutările unui colec
tiv de muncă pentru a veni în a- 
jutorul unor sportivi care de ani 
de zile își doresc echipament co
respunzător și în cantități necesare. 
Sub impulsul acestei inițiative am 
poposit nu demult la fabrica 
menționată, unde — în lipsa direc

torului Livlu Sabău, aflat peste 
hotare pentru a perfecta comenzi 
în domeniul articolelor sportive — 
am avut ca interlocutor pe ingi
nerul șef al acestei întreprindei’i, 
Grigore Popa.

— Cum am ajuns Ia mănuși de 
hochei ? Foarte simplu : ne-am gîn
dit să realizăm, cu un consum eco
nomicos, un produs mai valoros. Să 
concretizăm. Avem o secție, ne ex
plică amabila gazdă, de mănuși 
pentru protecție. în urma unor stu
dii s-a constatat că într-o pereche 
de mănuși de hochei se investește 
un material dublu decît în cele de 
protecție, însă venitul este de 
10—12 ori mai mare. Am executat 
reproduceri după modele canadiene 
și suedeze și toată lumea a consi
derat mănușile noastre foarte atent 
lucrate.

Am aflat că la fabrica din Me
diaș se m.ai realizează și alte arti
cole sportive, printre care și cele 
de călărie, cu toate accesoriile res
pective, obiecte care nu se găsesc 
pe piață. Pînă în prezent s-au exe
cutat comenzi numai pentru export 
iar în curînd se va livra prima 
tranșă Centrului republican pentru 
creșterea și educarea cailor.

— Șeile pentru călărie, a conti
nuat inginerul șef, le confecționăm 
și din economiile provenite prin în
locuirea pielei Ia articolele tehni
ce destinate industriei textile cu 
alte elemente. La harnașatnente a- 
vem deja o experiență de un an. 
Ne gîndim să trecem și la confec
ționarea ghetelor, apărătorilor și

de la tușă a sosit în localitate. De 
ce? Pentru că unul era din București, 
altul din Pitești, iar al treiela din 
Oltenița. Caz autentic. Nu crede cole
giul, tehnicienii săi, că măcar la Di
vizia A e nevoie și de o specializare 
la centru sau la tușă 7 De o alcătui
re omogenă a brigăzilor ? De ce s-o 
ocolim, dar A. Bentu nu va mai fi 
niciodată un mai bun „tușișr" decît 
„central". Si mai avem atîtea cazuri.

• CE ÎNSEAMNĂ A FI EXI
GENT ? Am văzut mulți arbitri dic- 
tind repetarea unei lovituri libere de 
la centru, pentru a arăta că locul exe
cuției este cu 1—2 m mai înapoi. Ex
ces de exigență, mai bine zis, exi
gență de ochii lumii și, iremediabil, 
pierdere de timp, întreruperi de joc. 
Dar în preajma careului de 16 m, 
ia loviturile libere, lucrurile se schim
bau complet. în multe cazuri gazdele 
au făcut zidul la 7—3 m, în timp cti 
oaspeții au fost împinși cu insistentă 
la 9 pași mari ai arbitrului. Nu scu
zăm echipele noastre pentru slabul 
randament în deplasare, dar nu cum
va și arbitrajul a dus în unele cazuri 
la rezultatele respectiye ? Iată de ce, 
credem că e cazul ca în primăvară 
observatorii federali, cei recUnoscuți 
și nu improvizații de la o săptămînă la 
alta, să fie mai analitici cu arbitrajele 
prestate, și mai severi cu calificativele 
acordate, pentru că de atîtea ori a- 
cestea au fost atît de departe de rea
litate și chiar de propriile observații. 
Să nu mai pomenim de observările 
colegiilor județene (de ce mai e ne
voie de ele dacă există un observa
tor federal ?) în care eșecul sau suc
cesul ' gazdelor pun amprenta pe ra
poarte creînd confuzii, nemulțumiri șl 
chiar induceri în eroare.

Constantin ALEXE

producătorii medieșeni
celorlalte obiecte din piele necesa
re hocheiștilor, fiindcă sînt lucruri 
necesare, valoroase și de perspec
tivă.

— Aceasta presupune reorgani
zarea și extinderea fluxului tehno
logic. In plus, mai este nevoie și 
de o materie primă destul de greu 
de procurat — pielea.

— N-am făcut altceva decît să 
vă expunem proiectele noastre. Am 
Înaintat un necesar forului tutelar 
pentru dotarea cu aparatură cores
punzătoare. în trimestrul II al a- 
nului va intra în reparație ca
pitală Unitatea nr. 2, unde, cu 
acest prilej, se pot amenaja noi 
secții de specialitate. Sperăm ca 
federațiile de călărie și hochei să 
vină in tntîmpinarea bunelor noas
tre intenții făcînd comenzi ferme, 
pe baza cărora să putem să ne 
organizăm procesul de producție. 
Serviciul dc specialitate al fabricii 
a înaintat propunerile noastre co
misiei republicane de prețuri. Sîn
tem o fabrică integrată și din ma
teria primă realizăm semifabricate 
din piele, care ne permite să asi
gurăm materialul necesar diverse
lor produse. Ca atare avem o gos
podărie autonomă. Cred, a conchis 
interlocutorul, că dacă piața inter
nă și cea externă vor continua să 
solicite marfa noastră, va trebui să 
creăm noi linii tehnologice.

Amintind că aici se mai confec
ționează șei pentru biciclete și pen
tru motoretele românești „Mobra", 
subscriem la îndrăznețele planuri 
de viitor ale harnicului colectiv de 
muncitori și tehnicieni' din această 
fabrică medieșeană.

Troian IOANIȚESCU

z
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• Cit costă organizarea jocurilor de iarnă ?

săniuță

4 Ieri dimineața s-a întors în țară 
Iotul reprezentativ de biatlon care 
a participat la concursul interna
țional de la Suhl (poligonul de la 
Oberhoff) din R. D. Germană. 
După cum s-a mal anunțat, spor
tivii români au avut o comporta
re remarcabilă, ocupînd locurile II 
atît Ia individual, prin V. Fontana, 
cît și la ștafetă. Aceste performan
țe sînt cu atît mai notabile, cu cît 
ele au fost obținute în compania 
unor adversari foarte valoroși din 
U.R.S.S., Polonia, RJ5.G., Suedia, 
Cehoslovacia, Bulgaria și Ungaria, 
unii dintre ei avînd rezultate im
presionante (sovieticul A. Tihonov 
este campion mondial, iar ștafetele 
U.R.S.S. și R.D.G. sînt medaliate

NINO KIROV
CAMPION DE ȘAH

AL BULGARIEI
Timp de aproape 20 de zile a- 

tenția iubitorilor de șah din Bul
garia a fost îndreptată spre Sofia 
unde s-a desfășurat finala celei 
de-a 27-a ediții a campionatului 
republican. Cu excepția lui M. Bo- 
boțov, la actuala întrecere au luat 
parte cei mai buni șahiști bulgari 
(3 mari maeștri, 6 maeștri inter
naționali, 5 maeștri ai sportului și 
2 candidați de maeștri) și în a- 
ceastă privință campionatul poate 
fi considerat ca cel mai puternic 
din ultimii zece ani.

Noul campion republican al Bul
gariei este maestrul internațional 
Nino Kirov, în vîrstă de 28 de 
ani, care a totalizat 11 puncte din 
15 posibile. El a fost campion re
publican de juniori pe anul 1962, a 
luat parte la campionatul mondial 
de juniori (1963), iar în continuare 
a figurat cu regularitate în echipa 
bulgară la cîteva campionate mon
diale studențești. Din anul 1968 a 
participat la toate campionatele re
publicane.

FIȘIER

Anatoli Karpov este marea 
ranță a șahului sovietic. La numai 
22 de ani (născut la 23 mai 1951) el 
s-a impus în arena internațională 
printr-o serie de succese remarcabile, 
care l-au adus în oele din urmă în 
rindul celor 8 mari maeștri de supra- 
clasă. care-și vor disputa în cursul 
anului 1974 dreptul de a înfrunta pe 
campionul mondial Robert Fischer.

Cariera șahistă a Iul Anatoli Kar
pov este scurtă dar impresionantă.

cu aur șt respectiv, bronz, la ulti
mele C.M.). Așadar, un nimerit pri
lej de a-1 aborda pe antrenorul 
federal C. Tiron, conducătorul de
legației române, și a-i solicita cî
teva opinii șl informații legate de 
acest eveniment.

— A fost un concurs extrem de 
dificil, nu doar prin valoarea con- 
curenților, ci și prin condițiile me
teorologice defavorabile ; ' zăpadă 
dură, ceață și rafale de vînt. De 
altfel, localitatea este renumită prin 
acești ultimi „adversari". Repre
zentanții noștri: Cristoloveanu, Voi. 
cu, Gîrniță și Fontana, au mers 
insă foarte bine în cursa de fond 
(au ocupat, într-un clasament ne
oficial, locul 3, după U.R.S.S. și 
R.D.G.) și excelent la tragere (lo
cul 2, după U.R.S.S.). Dar, cu de
osebire, s-a impus, prin poziția de 
Ia individual și prin maniera de 
a concura, Victor Fontana, cule
gător de altfel al unor elogii mă
gulitoare ale ziarului „Deutsches 
Sportecho". Nici Gîrniță nu se si
tuează cu mult în urma colegului 
său: plecat cu un minut înaintea 
campionului mondial Tihonov, el 
a rezistat asaltului acestuia, la in
dividual, pină la kilometrul 17, re
cunoscute fiind calitățile excepțio
nale de alergător ale sportivului so
vietic. în schimb, mai puțin me
ritorie a fost evoluția juniorilor D. 
Drăghici, Șt. Urs și Gh. Păunescu, 
lipsiți încă do experiență compe- 
tițională internațională. Ei au luat 
startul intr-o cursă rezervată ca
tegoriei lor de vîrstă.

— Evoluția de la Oberhoff îl re- 
apropie pe biatloniștil noștri de 
elita mondială a acestei discipline, 
întrucît de la acest concurs au 
lipsit doar sportivii din Italia, 
Norvegia șl Statele Unite, care mai 
ridică pretenții justificate. Ce a 
determinat acest salt ?

—■ Susținuta pregătire pe uscat 
din timpul verii, antrenamentele 
mult mai metodic executate, do
rința de a se impune a acestui 
lot foarte tînăr (probabil cel mai 
tînăr ce se va prezenta la mon
dialele din 26 februarie — 3 mar
tie do la Minsk) și, prin această 
prismă, seriozitatea cu care

vim nu numai Olimpiada din 1976, 
ci și pe aceea din 1980. Mai sînt 
insă necesare cîteva corective care 
privesc materialele de concurs atît 
de schi, cit și de la tragere. Ar
mele și schiurile noastre se situ
ează, încă, valoric pe un plan in
ferior.

— Ce ne puteți spune despre ad
versarii întîlnîți ?

— Sovieticii rămîn aceiași con- 
curenți redutabili, greu de între
cut : ei pun pe același plan — și 
reușesc — alergarea pe schiuri și 
tragerea din poligon. Celelalte re
prezentative își păstrează atuurile 
cunoscute. Noi ne-am apropiat de 
sportivii din R.D.G., Suedia și Ce
hoslovacia, cu care, la Oberhoff, 
ne-am întrecut de la egal la egal.

Iată acum și rezultatele con
cursului individual : 1. A. Tihonov 
lhl8:16 (1 min. pen.) 2. V. Fonta
na lh22:27 (1 min. pen). 3 R.
Miihling (R.D.G.) Ih22:55 (6 min. 
pen)... 12. Gh. Voicu lh25:30 (8 
min. pen.) 13, Gh. Gîrniță lh26:09 
(7 min. pen.)... 22. N. Cristoloveanu 
lh29:08 (6 min. pen.) 23. N. Dihoi 
lh29:26 (8 min. peri.).

T. RADU

Noua pistă olimpică de patinaj viteză de la Innsbruck, recent inaugurată

1 te

ANATOLI KARPOV (U.R.S.S.)
Campion al lumii la juniori în 1969, 
el • obținut titlul de mare maestru 
în 1970, îndeplinind a doua normă 
în turneul de Ia Caracas (looul 4—6. 
cu Ivkov și BenkO). Incepind de la 
sfîrșitul anului 1971, curba succeselor 
sale urcă continuu : locul I (la ega
litate cu Steln) în marele turneu de 
la Moscova (Memorialul Alehin), 
apoi (In 1972) locul 1—2 (la egalitate 
cu Korctaol) la Hastings șl locul 
1—3 (la egalitate cu Portisch șl Pe
trosian) la San Antonio, pentru a 
ajunge în 1973 Ia nivelul de supra- 
clasă : locul 2 la Budapesta, locul 
3—2 la turneul Interzonal de la Le
ningrad (la egalitate eu Korclnoi), 
locul 2—6 în ultimul campionat al 
U.R.S.S. șl 5 puncte din 6 
susținute, la campionatul 
pe echipe. Anul a fost încheiat 
recenta victorie din turneul de 
Madrid. în total, 70 de partide 
ținute și un procentaj de 70,07 
toril.

Aceste rezultate remarcabile 
făcut ca, la sfîrșitul turneului de la 
Madrid, Asociația internațională a 
ziariștilor șahiști (AIPE) să-i acorde 
lui Anatoli Karpov „Oscar“-ul șahu« 
Iul — adică titlul de cel mal bun 
.șahist al anului 1973.

Frumoasă încheiere de an. Dar 
lupta abia începe : în Ianuarie, Ana
toli va juca primul său meci din 
competiția candidaților la campiona
tul mondial, împotriva compatriotu
lui său Lev Polugaevski (63 de par
tide susținute în 1973 — 61% 
Va reuși el să-și deschidă 
spre confruntarea cu Bobby

IVO VIKTOR
Istoria fotbalului cehoslovac nu 

cunoaște decît un singur portar mal 
prodigios decît Ivo Viktor. Acesta a 
fost Frantisek Planicka. unul dintre 
cel mal renumlțl apărători al butu
rilor în anii- 1920—1930. Acum. însă, 
Ivo Vlktor, portarul selecționatei 
Cehoslovaciei și al formației Dukla 
Praga, și-a creat un renume inter
național. poate la fel de mare ca și 
al predecesorului său. De altfel, Vik
tor este pentru a 4-a oară (și a 3-a 
oară consecutiv) decretat cel mal 
bun fotbalist cehoslovac al anului.

Ivo Viktor s-a născut la 21 mal 
1942 într-un sat din Moravia. După 
ce a debutat, la 14 ani, în echipa din 
salul său, a promovat în divizia B 
la Zelezami Prostejov, apoi la Olo- 
moue și la Ruda Hvezda Brno, unde 
își satisface serviciul militar. De 11 
ani activează la Dukla Praga. Debu
tul în formația militară din capitală 
nu a fost ușor, pentru că. în acea 
vreme, poarta Duklel era apărată de 
Kouda. titular in echipa reprezenta
tivă. $1 totuși, a venit ziua cînd 
Vlktor s-a remarcat într-un meci de 
campionat si nu și-a mai părăsit 
poarta. A urmat selecționarea sa m 
echipa națională ; de atunci a Îm
brăcat de 40 de ori tricoul naționa-

G>

Calculele calendaristice ne arată 
doar un 
în acea 
cînd, pe 
inaugura

interval de doi ani pînă 
zi de 4 februarie 1976 
colina Bergisel, se va 

o nouă ediție — a 12-a

— a Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Iată motivul pentru care organiza
torii din Innsbruck consideră anul 
1974 nu numai un an de mari pre
parative, ci și un an de muncă

Olimpiadei albe, 
noile construcții 
de la Innsbruck

unor mari competiții, în intervalul 
rămas pînă la Jocurile Olimpice. 
Iată cîteva dintre concursurile^pre- 
văzute a se ține aci: o probă de 
coborîre masculină în cadrul Cu
pei mondiale, la Patscherkofel 
(5—6 februarie 1975) ; o probă de 
coborîre feminină în cadrul Cupei 
mondiale, pe pista de la Axamer 
Lizum (6—8 februarie 1975) ; Jocu
rile de schi nordic (bărbați : com
binată nordică, sărituri speciale la 
trambulina de 70 m, ștafetă 4x10 
km, cursă de fond pe 15 km ; fe
mei : ștafetă 3x5 km și o cursă de 
fond pe 10 km) la Seefeld (1—2 
februarie 1975) ; campionatele in
ternaționale de bob și săniuțe ale 
Austriei, la Igls (februarie 1975); 
un concurs internațional de pati
naj viteză pentru junioare, pe Sta
dionul olimpic (5—7 decembrie 
1974).

Firește că în toate aceste teste 
organizatorice este vorba mai pu
țin de un cîștîg de experiență, cît 
de rodarea unor instalații întrucît, 
după cum bine se știe, Innsbruckul 
posedă excelente antecedente încă 
din 1964, cînd a mai organizat 
Jocurile Olimpice de iarnă.

Cea de a doua instalație spor
tivă care a intrat pe șantier este 
pista combinată de bob și săniuțe 
de la Igls. Această instalație mo
dernă, cu particularitatea inedită de 
a putea găzdui întrecerile a două 
ramuri sportive, va fi pusă la dis
poziția sportivilor încă în luna no
iembrie a acestui an. Ca și în ca
zul pistei de patinaj viteză, con
strucția noii piste de bob-săniuța 
se efectuează de către autoritățile 
federale austriece, fără sprijinul că
rora întreaga organizare probabil 
că nu ar fi posibilă.

De altfel, după ce organizatorii 
înșiși au adoptat deviza „Jocuri
lor simple", presa a pus adesea, 
cu multă curiozitate, întrebarea : 
cit vor costa Jocurile Olimpice de 
iarnă 1976 de la Innsbruck ? Fi- 
rește că, deocamdată, răspunsurile 
nu pot fi decît aproximative. Chel
tuielile vizînd construcțiile sporti
ve (de la piste și pină la funicu- 
lare) se ridică la peste 280 de mi
lioane de șilingi. Costuri mult mai 
mari (peste 750 de milioane de și
lingi) sînt prevăzute pentru lucră
rile de infrastructură, care benefi
ciază însă de un grad de utilitate 
cu termen mult mai lung (cum ar 
fi: drumuri, poduri, locuințele din 
Satul olimpic etc).

reală în vederea
Prima dintre 

sportive olimpice 
a și fost de curînd inaugurată : o 
pistă de patinaj viteză, durată în 
întregime din beton. Construcția 
noii instalații a fost realizată în 
doar patru luni. Inelul de gheață 
are o lățime de 12 m, incluzînd 
o pistă de antrenament și două 
piste de competiții de cîte 4 m 
lărgime. în cursul acestui an, în 
interiorul inelului destinat patina
jului viteză, se va amenaja și o 
suprafață de gheață artificială, 
peste întinderea 
39x82 m. O dată cu montarea in
stalației electrice, pista va fi gata 
să găzduiască, în zilele de 16 și 17 
februarie, campionatele mondiale 
de patinaj viteză ale sprinterilor.

După cum se știe, o recoman
dare a Comitetului Internațional 
Olimpic interzice organizarea unor 
concursuri preolimpice, în conse
cință, Comitetului de organizare de 
la Innsbruck nu i-a rămas altceva 
de făcut — în vederea testării in
stalațiilor sportive existente, fără 
a stînjeni lucrările la noile con
strucții — decît să preia găzduirea

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADA
• Un nou lider în „Cupa mondială1*: Piero Gros • Djurgaarden învinsă în ulti iul

Slalomul

ȘAH

meci • Hocheiștii sovietici Canada •

Schiorul italian Piero Gros

Mondială" la schi 
la Berchtesgaden

în cursa

a pro- 
(R. F.

la Contamines
fost
de
care a totalizat

cîștigată la ac- 
formația suedeză 

■ ■ 10

uriaș de
Ahearne" a 
tuala ediție 
Djurgaarden,
puncte din 6 meciuri disputate (5 
victorii și o înfrîngere). Pe locu
rile următoare s-au clasat forma
țiile Dinamo Moscova — 9 p, Lek- 
sand — 8 p, London Lions — 7 p, 
Soedertaelje — 5 p ; A.I.K. Stoc
kholm — 2 p și Regina Pats (Ca
nada) — 1 p.

în ultimul meci al turneului, e- 
chipa Dinamo Moscova a învins cu 
scorul de 3—2 (1—1, 1—0, 1—1) 

. formația Djurgaarden. Partida a 
fost urmărită de peste 10 000 de 
spectatori.

★
Continuîndu-și turneul în Canada, 

echipa de hochei pe gheață Aripile 
Sovietelor Moscova a evoluat la 
Brantford în compania formației 
locale „Foresters11. Hocheiștii so
vietici au terminat învingători cu 
scorul de 8—4 (4—0, 3—1, 1—3). 
Aceasta a fost 
tor ie realizată 
tici, în cadrul

de beton, de

Innsbruck, ianuarie 1974

LEO ROZINSKY

TELEX o TELEX • TELEX

sa victorioasă de la Berchtesgaden. 
Telefoto : A. P. — Agerpres

partide 
european 

cu 
la 

sus- 
vic-

au

victorii), 
drumul 

Fischer1

FOTBAL
(Cehoslovacia)

lei. Cel mal mare succes l-a repur
tat în partida amicală cu Anglia, m 
1966, pe „Wembley". Atunci a fost 
cel mal bun de pe teren, în întîlni- 
rea dintre cehoslovacia șl proaspăta 
campioană mondială, Anglia 1

„Cupa 
gramat 
Germania) o nouă probă masculină 
de slalom uriaș, în care victoria a 
revenit schiorului italian Piero 
Gros, în vîrstă de 19 ani. învingă
torul a fost cronometrat în cele 
două manșe cu timpul de 2:07 
(58,96 plus 1:08), fiind urmat de 
compatrioții săi Gustavo Thoeni — 
2:09,23, Erwin Stricker — 2:09,83, 
Helmut Schmalzi — 2:10,48 și Tino 
Pietrogîovanna — 2:10,77. Pe lo
cul șase s-a situat norvegianul Erik 
Haker — 2:11,15. Pîrtia a măsurat

1510 m, cu o diferență de nivel 
de 320 m.

în urma acestei victorii, Piero 
Gros a trecut pe primul loc în cla
samentul individual al „Cupei Mon
diale". El totalizează 75 puncte și 
este urmat de austriacul Franz 
Klammer — 74 puncte și de elve
țianul Roland Collombin — 65
puncte.

Clasamentul pe echipe: 1. Aus
tria — 609 puncte ; 2. Italia — 273 
p ; 3. R. F. Germania — 188 p.

Tradiționala competiție interna
țională de hochei pe gheață „Cupa

cea de-a patra vic- 
de hocheiștii sovie- 
acestui turneu.
★

Cea de-a doua probă a concursu
lui internațional feminin de schi 
de la Les Contamines (Franța) — 
cursa de slalom uriaș — a fost 
cîștigată de sportiva austriacă Elfi 
Deuftl cu timpul de 1:27,20 (pîrtia 
a măsurat 1 200 m, cu o diferență 
de nivel de 320 m și 42 de porți). 
Pe locul secund s-a clasat Mar
tina Helmer (Austria) — 1:28.34,
urmată de Dorothee Danuser (El
veția) — 1:28,79.

în clasamentul individual al 
„Cupei Europei" continuă să con
ducă Christine Tisot (Franța) cu 42 
puncte, urmată de Elfi Deuftl 
(Austria) — 31 puncte și Dorothee 
Danuser (Elveția) — 30 puncte.

La Belgrad, în cadru! Cupei campionilor 
europeni la volei masculin, echipa locală 
Partizan a pierdut cu scorul de 0—3 
(13—15, 7—15, 11—15) în fața formației 
Ț.S.K.A. Moscova. Partida retur se va 
disputa ia 17 ianuarie, La Moscova.

In meci tur contînd pentru Cupa Cupe
lor la volei feminin, echipa Traktor 
Schwerin (R.D. Germană) a întrecut, pe 
teren propriu, cu scorul de 3—2 (5—15, 
15—5, 14—16, 15—7, 15—6) formația Aka- 
demik Sofia. Meciul retur este progra
mat la 19 ianuarie, la Sofia.
■
în turneul Internațional de șah de la Has
tings au fost continuate întreruptele din 
rundele precedente. Kuzmin (U.R.S.S.) a 
cîștigat la englezul Stean. Szabo (Unga
ria) a obținut victoria la Miles (Anglia), 
iar Benko (S.U.A.) l-a învins pe Garcia 
(Cuba). Clasament: 1. Kuzmin (U.R.S.S.) 
— 8 p: 2—4. Szabo (Ungaria), Tal 
(U.R.S.S.), Timman (Olanda) — cite 7 p ; 
5. Keene (Anglia) — 6% p, 6—7. Adorjan 
(Ungaria) și Gligorîci (Iugoslavia) — 
cite 5V2p; 8. Benko (S.U.A.) — 5 p etc.■
Turneul Internațional de tenis de Ia Dal
las (Texas). în care s-a disputat numai 
proba de dublu mixt, a fost cîștigat de 
perechea Billie Jean King (S.U.A.) —

Owen Davidson (Australia), învingătoare 
cu 6—2, 4—6, 6—3, 6—4 în finala susținută 
cu perechea americană Rosemary Ca
sals — Marty Riessen. In partida pen
tru locurile 3—4, Leslie Hunt, Rod La- 
ver (Australia) au dispus cu 7—3. 6—7, 
6—1 de Wendy Overton (S.U.A.) —• Roy 
Emerson (Australia).

In cadrul turneului internațional mascu
lin de handbal de la Frankfurt pe Oder, 
echipa Ț.S.K.A. Moscova a învjns cu 
scorul de 13—12 formația locală A.S.K. 
Vorwfirts. Intr-un alt joc, Honvfd Bu
dapesta a terminat la egalitate: 15—15 cu 
formația poloneză Slask Wroclaw.■
Din Portsmouth se anunță că. In prezent, 
în fruntea competiției de iahturi „Cursa 
în jurul lumii", pe primul loc in clasa
ment a trecut echipajul francez „Kriter“, 
urmat de Sayula (Mexic) și ..Great Bri
tain" (Anglia). în cursul desfășurării 
etapei a 3-a: Sydney — Rio de Janeiro, 
cea mai dificilă din cele patru ale com
petiției, a fost dat dispărut un membru 
al echipajului lui „Great Britain". Se 
anunță că la 6 ianuarie, in urma unei 
furtuni, un val uriaș l-a smuls pe Ber
nard Hoskig. Pînă acum, de la începutul 
cursei, în astfel de condiții, și-.au pier
dut viața trei membri ai diferitelor echi
paje participante la dificila întrecere.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

^4
Campionatele naționale la jumătate de drum

• Numărul spectatorilor

Cine va cîștiga campionatul vest-ger- 
nian. în anul' „Weltmeișterschaft“-ului ? 
— iată întrebarea pe care și-o pun iu
bitorii fotbalului din R.F. Germani’a. La 
jumătate de drum, conducea Bayern 
Munchen care a trecut în fruntea cla
samentului în ultima etapă a turului, 
dar iată că la reluarea campionatului, 
echipa lui Beckenbauer și Muller a pier
dut la Dusseldorf, cedînd conducerea 
lui Eintracht Frankfurt. Aceste două 
echipe, plus Borussia MGnchengladbach 
sînt principalele candidate la titlu. Ba
yern Miinehen nu se mai „plimbă" în 
această ediție a campionatului, pe de o 
parte pentru că nu manifestă o formă și 
constanță deosebite, iar pe de altă parte, 
pentru că asistăm la o creștere valorică 
a altor echipe, ca Eintracht Frankfurt 
și Borussia Moncliengladbach (aceasta 
din urmă se pare că nu resimte prea 
mult, deocamdată, pierderea lui Neizer, 
transferat la Real Madrid). Aminteam 
mai sus' că Bayern a pierdut cîteva par
tide in mod surprinzător. Am mai putea 
adăuga chiar că unele înfrângeri ale 
campionilor au fost spectaculoase... Ba
varezii au fost învinși cu 3—1 de Han-

San Siro, in meci«tur.

MILAN-AJAX IN PRIMA EDIȚIE - A „SUPER-CUPEI EUROPEI"
■>

și al golurilor marcate

slabe în ac- 
F.C. Kaiser- 
din Munchen

nover 96. una din echipele 
tu ala ediție și cu 7—4 de 
slautem, după ce formația 
condusese cu 4—]

Nimeni nu știe ce se întîmplă cu por
tarul echipei naționale, Sepp Maier_ a 
cărui formă nu e constantă.

1. Eintracht Frankfurt
2. Borussia

Monchengladbach
3. Bayern Munchen
4. Fortuna Dusseldorf
5. V.f.B. Stuttgart
6. Hertha BSC
7. F.C. Kaiserslautern
3. F.C. Kohl
9. Kickers Offenbach

10. Wuppertaler S.V.
11. Rot-Weiss Essen
12. Werder Bremen
13. V.f.L. Bochum
14. Hamburger S.V.
15. Schalke 04
16. nannover 96
17. Fortuna Koln
18. M.S.V. Duisburg

18

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

10 5

7
6
7
6
6
5
5
6
5
4
2
4

Dacă Ba-

3 36—27 25

5 47—34 23
4 50—38 23
4 34—26 23
6 41—29 21
4 32—28 21
6
6
7
7
7
7
7
9
9
9
8

10

43—39
28—29
34—35
27— 29
31—37 
24—2» 
23—28
28— 30
34—14
30—37
26—39
22—33

luptă cu Trinklein 
(Eintracht).

Telefoto : 
A. P. AGERPRES

este In creștere

Fază din meciul Fortu
na Dusseldorf — Ein
tracht Frankfurt (1—0) 
desfășurat în etapa a 
17-a. Herzog (stingă), 
din echipa învingătoare, 
în r --~ ~ . .. .

BOLOGNA, 8 (prin telex, de la 
corespondentul nostru). — Prima 
„manșă" a meciului Milan — Ajâx. 

, contind pentru nou înființata (anul 
trecut — și oficializata (anul a- 
cestst) — „Super-Cupă a Europei", 
cade într-un moment destul de 
greu pentru echipa milaneză, dat 
fiind unele, să le 
prezente in sinul 
multă vreme, la 

j află o comisie a
ciar, însoțită de 
federației italiene de fotbal, care 
efectuează o verificare. Iată de ce 
echipa milaneză nu a mai putut 
să se pregătească cu maximă a- 
tenție pentru partida de miercuri, 
iar incidentul pare a fi „sensibi-

zicem, „necazuri" 
clubului. De mai 
A. C. Milan se 

controlului finan- 
cîțiva membri ai

lizaț" pînă și pe obișnuiții „tifosi" 
ai dui Milan, care de data aceasta 
nu s-au mai grăbit să-și rezerve 
din vreme locurile pe stadionul 
San Siro. Acesta este de altfel și 
motivul pentru care clubul Milan 
s-a opus transmisiei televizate a 
partidei cu Ajax. Ținînd seama că 
partida-tur a „Super-Cupei Euro
pei" se joacă la o oră destul de ne
potrivită (13,30 — ora Italiei), și 
că prețurile de intrare ajung pînă 
la 2 500 de . lire, se apreciază că, cu 
tot aspectul inedit și foarte inte
resant al meciului dintre cîștigă- 
toarea C.C.E. și învingătoarea din 
Cupa Cupelor, stadionul milanez va 
fi destul de gol...

Milan, care în etapa de dumi
nică a trecut destul de greu de 
Torino (1—0. gol marcat de Chia- 
rugi), va alinia aproape sigur ur-

Sa- 
Schneliinger, Anquilletti, 
Maldera, Benetti, Biasolo. 

Rivera. Chiarugi. Despre

va alinia aproape sigur 
mătoarea formație: Vecchi — 
badini,
Turone, 
Bigon,
Ajax nu se știe deocamdată decît 
că... a învins în ultima etapă de 
campionat, pe teren propriu, cu 
9—0 pe Groningen ! Formația sa 
va fi anunțată numai cu o oră îna
inte de fluierul de începere ai par
tidei, care va fi efectuat de Rudi 
Glockner, din R. D. Germană.

Cesare TRENTINI

yern a pierdut cîteva partide, vina o 
poartă in mare parte Maier. în 18 me
ciuri de campionat el a primit nu mai 
puțin de 38 de goluri, extrem de multe» 
în comparație cu alte formații.

Nici Borussia Monchengladbacb nu a 
fost scutită de unele surprize. Învinsă cu

6—1 ia Stuttgart, apoi cu 5—2 pe teren 
propriu de Fortuna Dtisseldorf (în plină 
ascensiune), echipa lui Heynckes a tre
buit să se mulțumească cu locul al trei
lea. In fine, vorbind, despre „trio“-ul 
fruntaș, nu vom omite pe actualul lider, 
Eintracht Frankfurt, care, deși cu o 
echipă alcătuită din nume mai puțin so
nore, joacă rol de „vioara întîi“, grație 
elanului și muncii neobosite a noului 
antrenor. Dietrich Weise, dornic să re
editeze succesul acestei formații repurtat 
în 1959. cînd a cîștigat ultima oară cam
pionatul țării.

S-ar mâi putea aminti de un outsider 
în lupta pentru titlu: F.C. Koln» echipă 
admirabil condusă de iugoslavul Zlatko 
Ceaikovski. în zona inferioară a clasa
mentului, lupta pentru evitarea retro
gradării angrenează deocamdată nu mai 
puțin de 5 formații, dintre care M.S.V. 
Duisburg, Fortuna Koln și Hannover 96

au situații critice. Este îmbucurător fap
tul că in prima parte a campionatului, 
meciurile au fost urmărite de 754 000 de 
spectatori, ceea ce corespunde unei me
dii de 22 075 de flecare partidă, cifră mai 
.mare decît cea înregistrată eu un an în 
urmă. Jocurile, echipei Bayem au fost 
urmărite în medie de 41 000 de specta
tori, în timp ce la Duisburg au fost în
registrați doar 11 000 de plătitori de fie
care meci.

Se prevede și un record în ce privește 
înscrierea golurilor, dacă ținem seama 
că în prima parte au fost marcate 544 
de puncte ( cu 39 mal multe decît re
cordul absolut al turului, deținut din 
1967) și că recordul pe întreg campiona
tul este de 1045.

SELTCTION’ABIlll SPANIOLI

IN CANTONAMENT

WOLFGANG NIERSBACH 
„SID Dusseldorf"

PELE SOLICITAT IN ECHIPA BRAZILIEI
RIO DE JANEIRO, 8 (Agerpres). 

— Președintele Confederației spor
turilor din Brazilia, Joao Havelange 
a declarat ziarului „Gazetta De- 
portivo" că va lansa un apel pen
tru ca celebrul jucător Pele să re
vină asupra deciziei sale și să joace 
în echipa națională în turneul fi
nal al Campionatului mondial. 
După cum se știe, Pele a anunțat

oficial, încă de acum un an și 
jumătate, că declină selecția și că 
nu va mai juca în Campionatul 
mondial și nici în alt meci inter
național. în declarația sa, Pele, în 
vîrstă de 33 de ani, a arătat că, 
fiind la sfîrșitul carierei, se retra
ge din activitatea internațională 
pentru a lăsa publicului o imagine 
frumoasă asupra personalității sale 
fotbalistice. „Perla neagră" a rămas

intransigentă la toate apelurile fă
cute pînă acum de a reintra în 
echipa națională, declarînd că ho- 
tărîrea sa este irevocabilă. Decla
rația lui Havelange a fost criticată 
de„Jorna! do Brasil", care a ară
tat că un eventual nou refuz al lui 
Pele ar influența negativ moralul 
celor 22 de jucători, care se pregă
tesc în prezent pentru Campionatul 
mondial.

Federația spaniolă de fotbal a decis 
să întrerupă meciurile campionatului 
țării pentru a da posibilitate jucăto
rilor selecționați în reprezentativa 
Spaniei să se pregătească în comun 
în vederea întîlnirii de baraj cu for
mația Iugoslaviei (13 februarie la 
Frankfurt pe Main), con tind pentru 
Campionatul mondial. De asemenea, 
nu vor fi programate nici întîlniri 
pentru „Cupa Spaniei" (etapa de la 
7 februarie). Selecționabilii vor fi can
tonați la Madrid și vor fi pregătiți 
de antrenorul Kubaia. A fost anulată 
întîlnirea amicală dintre echipele Spa
niei și Olandei, care urma să aibă 
loc la 30 ianuarie, la Vigo. După jocu
rile de antrenament de la Madrid, 
echipa Spaniei va pleca cu 4 zile îna
inte la Frankfurt pe Main. Referindu-se 
la partidă, antrenorul L. Kubaia a spus, 
printre altele : „Dacă vom învinge re
dutabila echipă a Iugoslaviei și ne 
vom califica pentru turneul final, a- 
tunci vont reuși să jucăm și in gru
pele semifinale. In mod normal, vom 
ocupa locul doi în grupa respectivă, 
după echipa Braziliei".
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