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SE APROPIE DE FINALE
PREOCUPĂRI ALE 

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE 
SCHI PENTRU REUȘITA 

COMPETIȚIEI
Finalele pe țară ale „Cupei Tineretului" 

la schi șl săniuțe se vor desfășura In 
zilele de 23 și 24 februarie, la Poiana 
Brașov și, respectiv, Sinaia. Evenimentul 
are o deosebită importanță pentru în
treaga desfășurare a ediției de iarnă a 
competiției, întrucit aceste două disci
pline (mai ales schiul) se adresează tu
turor categoriilor de participant!, elevi, 
salarlați, tineri din cooperația meșteșu
gărească (alergarea pe schiuri) militari. 
Pină atunci, vor avea loc etapele pe ju
dețe și zone fără a mai pune la soco
teală raptul că acum se desfășoară fa
zele pe localități. Date fiind aceste fap
te, Federației de specialitate îi revin 
responsabilități serioase în eforturile ge
nerale de organizare a întrecerilor. In 
acest sens, sîntem în măsură să semna
lăm unele dintre preocupările existente 
pe această linie.

® Pînă în momentul de față, forul 
amintit a trasat sarcini concrete organe
lor in subordine de la nivel județean 
(comisii de specialitate de pe lingă 
C.J.E.F.S., comisii similare de arbitri) 
in vederea bunei organizări a etapelor 
in curs de desfășurare și a celor urmă
toare. Obligațiile forurilor județene Bra
șov și Prahova, organizatoare ale finale
lor, sînt foarte importante. Este necesar 

t ca ele să pregătească din timp materi- 
’ alele necesare, să instruiască corpul de 

oficiali, să asigure o bună mobilizare 
a antrenorilor, profesorilor de speciali
tate șl a instructorilor voluntari.
• Inceplnd de la nivelul fazelor pe 

localități, F.R.S.B. a recomandat repre
zentanților săi teritoriali să participe la 
concursuri, iar la fazele județene va fi 
prezent șl cîte un membru al Biroului 
federal.
• F.R.S.B. va asigura schiuri speciale 

pentru reprezentanții flnaiiștl pe țară ai 
județelor eu o bună activitate șl reali
zări in fazele inițiale ale competiției, 
pentru ca toți concurențil să benefici
eze de condiții egale de întrecere, o mă
sură bună, menită să cointereseze foru
rile locale în activitatea lor.
• Reprezentanții F.R.S.B. au primit 

sarcini de a depista și îndruma elemen
tele de perspectivă spre Școlile sportive 
și spre alte unități de performanță.
• în afară de îndrumarea tehnică a 

partlclpanțllor, F.R.S.B. va organiza cu 
ocazia finalelor de la Poiana Brașov de
monstrații de schi la care vor participa 
sportivi fruntași, unii componențl ai lo
turilor reprezentative.

Fără îndoială, măsurile luate sau pre
conizate de F.R.S.B. vor contribui la 
reușita ediției de iarnă a Cupei Tine
retului". Este, însă, necesar, — obligato
riu chiar — ca acest for să urmărească 
șl să controleze în mod exigent activi
tatea organelor subordonate de la ni
velul județelor. Altfel, toate dispozițiile 
sale riscă să devină, în bună măsură, 
inoperante.

Rd. ti 
EXCURSIE, SCHI Șl 

SANIUȘ
Tinerii de la secția Confecții a Coope

rativei meșteșugărești Textila Mureș au 
efectuat o excursie la Buciu, unde s-au 
întrecut în concursurile de schi șl să
niuțe din cadrul „Cupeb Tineretului", 
etapa pe asociație. La cluburile tinere
tului T.C.M. și I.G.L.R. din Reghin au 
continuat întrecerile sportive de tenis de 
masă, șah și popice din cadrul aceleiași 
competiții.

Ion PAUȘ — coresp. județean

TN LIPSA ZĂPEZII, ȘAH Șl 
TENIS DE MASĂ

In orașele Reșița și Bocșa se desfă
șoară interesante întreceri de tenis de 
masă și șah. în lipsa zăpezii, elevii li
ceelor nr. 3 șl economic și ai școlilor 
generale nr. 7 și 8 din Reșița s-au întâl
nit aproape zi de zi în. jurul meselor. 
Dorin Bratu. Ion Predescu, Ștefan Toth, 
Camelia Tăvoi, Dorina Gurgu șl Gabriela 
Guruian s-au remarcat cu acest prilej. 

Doru Glăvan — coresp. jud.

Baschet internațional astă-seară in sala Floreasca

POLITEHNICA
Activitatea baschetbalistică in

ternațională din Capitală va fi 
inaugurată astă seară, cînd se va 
disputa (la ora 19,15 în sala Flo
reasca) întîlnirea feminină Politeh
nica — M.T.K. Budapesta, în ca
drul grupei A, a sferturilor de fi
nală ale C.C.E. Din grupa respec
tivă mai fac parte Standa Milano 
și Daugava Riga, iar din grupa 
B Slavia Praga, K. S. Lodz, Cler
mont Ferrand și Marița Plovdiv. 
După susținerea 
tur în cadrul 
două formații își 
finalele, urmînd 
să joace pentru primul loc.

întrecerea de astă seară prezintă 
o mare importanță pentru repre
zentantele clubului bucureștean, ele 
avînd posibilitatea să cîștige și

meciurilor tur-re- 
grupelor, primele 
vor disputa semi- 
ca învingătoarele

■ ■

DE ASTĂZI, ELEVII DIN NOU IN BĂNCI

O PREGĂTIRE FIZICA TEMEINICAI

NOTE MARI

chiar să obțină un avans care să 
le asigure victoria în dubla întîl- 
nire cu M.T.K. Și, sîntem convinși, 
campioanele României nu vor pre
cupeți nici un efort pentru un 
succes categoric. Nu-i mai puțin 
adevărat, însă, că M.T.K/ prezintă 
un lot puternic, din care fac parte 
nu mai puțin de șase intemațio-: 
nale : Kbpfne, Borbely, Elekes, Hor
vath, Nagy și Karasz. Cîștigățoare 
a campionatului Ungariei îp .1972, 
M.T.K. s-a clasat în campionatul 
încheiat la 22 noiembrie 1973 pe 
locul secund, după B.S.E. și Szpar- 
takusz, ambele din Budapesta. 
M.T.K. este una dintre cele mai 
vechi și prețuite echipe din Unga
ria, ea cîștigînd de 10 ori titlul 
de campioană și de 8 ori „Cupa". 
Deci, o adversară puternică, în fața

căreia Politehnica va trebui să e- 
volueze la cel mai înalt nivel pen
tru a învinge și pentru a-și spori, 
astfel, șansele de calificare în semi
finale, performanță pe care a mai 
realizat-o în anul 1969.

PROGRAM, FORMAȚII. Sala 
Floreasca, ora 19,15. POLITEHNICA 
(între paranteze, talia) ; Savu (1,79), 
Ciocan (1,82), Szabados (1,68), Dc- 
metrescu (1,68), Pruncu (1,77), Ta- 
flan (1.71), Stănoiu (1,80), Poștaru 
(1,75), Predescu (1,67), Doliș (1,74). 
Antrenor: GrigoreCostescu; M.T.K.: 
Makayne (1,70), Borbely (1,71), 
Kbpfne (1,72), Elekes (1,76), Hor
vath (1,81), Nagy (1,85),
(1,86), Fayne (1,70), Balint (1,83), 
Beloberk (1,76). Antrenor:
Toth.

• O temă de actuali
tate (și de meditație) 
acum, la reînceperea 
cursurilor © Sarcini și 
responsabilități spori
te pentru profesorii de 
educație fizică • Mai 
mult și mai bine! — 
acesta este cuvîntulde 
ordine în spiritul Do
cumentelor de partid

Karasz

Andor

HÂNDBAL8ȘTII NOȘTRI AU RELUAT

După două săptămâni de vacan
ță, componența lotului reprezen
tativ de handbal masculin s-au 
reîntâlnit, luni, în sala Floreasca 
pentru a-și relua pregătirile în 
vederea celei de a VIII-a ediții a 
Campionatului mondial, programa
tă la finele lunii februarie în R.D. 
Germană.

Nicolae Nedef asistă la țesătura de 
pase.

Pe parchetul sălii — 8 perechi 
de jucători (Drăgăniță, Ștef și 
Hornea lipsesc motivat) continuă 
să execute, imperturbabil, atit 
simplele, dar necesarele pase, 
sfîrșit, se trece la alt punct 
antrenamentului apărarea

și totuși
Ștefan Orban și Cotnel Penu, portarii echipei noastre reprezentative, muncesc 

CU sîrguință Ia antrenamente. Iată-i în imagine efectuînd aparent banalul și totuși 
foarte necesarul exercițiu „bicicleta".

SaZa ne-a întâmpinat cu o Hni$* 
te odihnitoare, care ne-a făcut să 
credem un moment, înainte de a 
intra, că handbaliștii nu sînt a- 
colo. Dar erau și repetau, pe 
perechi, pase în doi de pe loc. 
Mingile, urmînd traiectorii pre
cise, poposeau pentru citeva frac
țiuni de secundă în palmele mari, 
pornind apoi cu aceeași 
în sens invers. In tribună, 
torul C. Șerpe, metodistul 
M. Cojocaru și antrenorul

vi teză 
doc- 

prof. 
federal

REDUCEREA NUMĂRULUI DE ECHIPE
.LA C.E. DE VOLEI IN DEZBATEREA

CONFEDERAȚIEI EUROPENE
Scurt dialog

cu tov. Petre Dumitrescu

Comitetul director 
europene de volei a ___ , __ __ r___
săptămînii trecute, la Paris, o întru
nire in cadrul căreia au fost luate 
în discuție o serie de probleme pri
vind, îndeosebi, competițiile cu carac
ter continental. La lucrări a fost pre
zent și președintele F. R. Volei, tov. 
PETRE DUMITRESCU, vicepreședinte 
al Confederației europene, căruia i-am 
solicitat, la înapoiere, citeva detalii.

— Care au fost principalele 
chestiuni dezbătute in cadrul reu
niunii 7

— în primul rînd, noile regu
lamente ale campionatelor continen
tale de seniori și juniori, programate 
anul viitor. Apoi probleme legate de 
desfășurarea cupelor europene, de în
ființarea unui „turneu al speranțelor" 
la scară continentală, după modelul 
„Cupei Prietenia", de participarea vo
leiului la J.O., precum și. propunerea 
organizării unor stagii tehnice în di
verse țări.

— La ce concluzii s-a ajuns în 
legătură cu reducerea numărului 
de echipe la viitoarea ediție a 
C.E. ?

— Majoritatea membrilor Comite
tului Director au susținut ideea or
ganizării unor grupe preliminare, de 
calificare pentru C.E., urmînd ca în Iu
goslavia să se desfășoare doar .turneele 
finale cu 12 echipe masculine și tot 
atîtea feminine. Grupele pfeliminare 
vor avea loc în țări dinainte desem
nate. De asemenea, în legătură cu 
„europenele" de juniori din 1975, fe
derația din R.F.G. (organizatoa
rea competiției) a propus același nu
măr de echipe. Conform proiectului 
de regulament, se pot considera ca
lificate din oficiu doar echipele țării 
gazdă și campioanele europene (la 
băieți și fete). Celelalte 10 urmează 
să-și cîștige dreptul de participare în 
urma a 5 turnee de calificare. Toate 
aceste măsuri sînt în stadiul de pro
iect și urmează a fi ratificate la 
următoarea ședință a Comitetului Di
rector.

— Cum apreciați ideea 
rii numărului de echipe 
pionatele Europei 7

— Concepția cu 12 echipe nu este 
rea și avantajează mult pe organiza
tori, dar frustrează de prezență la 
reuniunea finală a C.E. o serie de re
prezentative mai slab cotate pe scara 
valorilor. _

al Confederației 
avut, la sfîrșitul

atacul în situație de „om la om“. 
La o poartă (în care stă Banciu), 
cele două echipe formate ad-hoc, 
„galbenii" și „albaștrii", se avîntă 
intr-o încleștare dîrză, rapidă, 
plină de spectacol. In alt colț al 
sălii, Penu și Orban, primii 
portari ai naționalei, execută cu 
mișcări simetrice blocaje la ba
loane invizibile.

Fluierul ascuțit al antrenorului 
Vl-ase oprește, însă, din nou fră
mântarea de pe parchet. Băieții se 
grupează, ascultă cu atenție indi
cațiile pentru tema 
după un minut de 
din nou la treabă, 
grupe de cite trei, 
alergare, cu schimb 
alt mijloc elementar de pregătire, 
pe care sîntem puțin surprinși 
să-l întâlnim la un antrenament 
al celor ce au de apărat titlul 
mondial! Antrenorul Nedef 
risipește, însă, surpriza spunm- 
du-ne : „Tot ce este elementar are 
un rol decisiv la acest nivel, pen
tru că handbaliștii care au atins 
un grad ridicat de tehnică negli
jează deseori procedeele ^ elemen
tare, recurgînd la soluții mult mai 
dificile și mai riscante. Iată de 
ce insistăm acum, cînd am intrat

doi

următoare și, 
odihnă, trec 
Desfășurați în 

pasează din 
de locuri, un

ne.

președintele F. R. V

— S-a luat vreo hotărîre în le
gătură cu 
cutate în 
rector 7

— Au fost 
care urmează 
semifinale și 
ropene. în 
propuneri, nu 
finitive. Turneul speranțelor, 
vat sportivilor sub 17 ani, va fi repus 
în discuție în 1975, după consultarea 
tuturor federațiilor, ca și propunerea 
înființării „stagiilor tehnice", câre ar 
consta într-o instruire de o săptămînă, 
in diverse țări (pe rind), a cite 8 
tehnicieni din fiecare țară europeană, 
a 8 arbitri și a cite 4 echipe mascu
line și feminine de juniori, cu care 
să se țină lecții teoretice și practice, 
să se facă anumite corectări metodice 
etc. Comitetul Director a convenit, cu 
acest prilej, să susțină pe lingă C.I.O. 
ideea măririi numărului de echipe 
masculine (de la 10 la 12) la J.O. de 
la Montreal...

celelalte probleme dis- 
cadrul Comitetului Di-

stabilite citeva orașe 
să găzduiască turneele 
finale ale cupelor eu- 
legătură cu celelalte 
s-au luat hotăriri de-

rezer-

reduce- 
la cam-

jocul, 
zece

în faza finală a pregătirilor, pe 
aspectele aparent neînsemnate".

Intre timp, „galbenii" și „al
baștrii" s-au așezat din nou față 
în față, gata să înceapă ultimul 
act al antrenamentului: 
Frofesorul Vlase le acordă
minute, dar băieții — în frunte 
cu Kicsid și Gațu — cer 15 !

Pină la urmă, cele 
s-au transformat în 20 
mentul cind părăseam 
ieții tocmai se rugau 
nori să-i mai lase un 
vorba doar de o dispoziție 
moment, sau de rivna, 
și seriozitatea handbaliștilor voș
tri înaintea
internaționale ? Nci înclinăm spre 
a doua alternativă...

15 minute 
și în mo- 
sala ba
de antre- 

pic ! Era 
de 

pasiunea

marilor confruntări

Horia ALEXANDRESCU

@ Tradiție continuă in

De azi, școlile își redeschid por
țile. începe un nou trimestru de 
activitate, pe care țoală lumea din 
perimetrul învățămîntului — elevii, 
dar și profesorii — și-1 dorește cît 
mai bogat în roade.

Pentru cadrele didactice de edu
cație fizică, cel de-al doilea trimes
tru al anului școlar va prilejui 
continuarea aplicării noilor instruc
țiuni ale Ministerului Educației și 
Învățămîntului, într-un mod și mai 
convingător. Fiindcă acum lucru
rile sînt foarte clare, profesorii de 
specialitate au avut timp — din 
noiembrie, de la publicarea instruc
țiunilor — să reflecteze asupra mo
dalităților de transpunere în viață, 
să le experimenteze în cursul pri
mului trimestru. A apărut limpede 
faptul că acolo unde profesorii <le 
educație fizică s-au preocupat în 
principal de sporirea potențialului 
fizic al elevilor problema trece
rii normelor la nivelul notelor 9 și 
10 n-a mai constituit o... proble
mă.

Cîteva sondaje efectuate la fine
le trimestrului I școlar confirmă a- 
precierea de mai sus. In județul 
Timiș, spre exemplu, notele de la 
8 în sus au predominat, acolo unde 
lecțiile de educație fizică au fest 
orientate către o bună pregătire fi
zică a elevilor. Proporția de aproa
pe 80 la sută de elevi cu note 
atestă această preocupare, 
porții remarcabile de note 
8, la trecerea normelor de 
trol în trimestrul I, sînt de 
semnat și în alte județe — Brașov, 
Prahova, Mureș, Constanța (muni
cipiul) ș.a.

Credem cu toată convingerea în 
reușita experimentării instrucțiuni
lor M.E.I. în primul rînd datorită 
capacității și pasiunii profesorilor 
de educație fizică și apoi deoarece 
în materializarea lor nu sînt nece
sare „condiții speciale". Orice, ca
dru didactic de specialitate poale 
găsi soluții pentru a face lecții a- 
tractive, în primul rînd îp curțile

mari
Pro- 

peste 
con- 
con-

LA NORMELE DE CONTROL!

1

Elevi din școlile de toate gradele au populat din plin pîrtiile Bucegilor, 
în zilele vacanței de iarnă. Un aspect de pe Clăbucet, cel mai important 
centru al vacanței din zona Văii Prahovei... Foto : Dragoș NEAGU

școlilor, pe zăpadă (meteorologii 
ne transmit vești încurajatoare : 
abia de acum iarna promite să se 
instaleze pe meleagurile noastre), 
alternînd temele din programă cu 
scurte alergări de cros ș.a.m.d. In
sistăm asupra acestui aspect. Fiind
că stă în capacitatea profesorului 
să sporească continuu potențialul 
fizic al elevilor, la lecțiile de edu
cație fizică și prin . activități din 
afara orelor de clasă, astfel ca ma
rea majoritate a acestora să fie 
in măsură să-și treacă normele cu 
note maxime !

pagina a Za, 
rubrica noastră.
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0 Localnicii iubesc mișcarea in aer liber

In vatra Reșiței, unde focul arde necontenit, do
cumentele atestă primele manifestații sportive — 
demonstrații de gimnastică — în jurul anului

dezvoltat foarte 
i educația fizică 

viața cotidiană

1860. Tradițiile s-au consolidat și < 
mult în anii socialismului, astfel că 
și sportul au devenit nelipsite din 
a oțelarilor.

Călăuziți de indicațiile cuprinse 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la 
tinuă a educației fizice și sportului, 
tehnicienii și activiștii sportivi au dovedit preocu
pări majore pentru angrenarea întregului tineret, a 
populației în practicarea sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului. Au fost alese cele mai simple și 
accesibile forme de activități în aer liber, cu pre
cădere turismul de masă, favorizat și de excepțio

nalele împrejurimi ale orașului.
Cit privește sportul de performanță, accentul s-a 

pus pe dezvoltarea disciplinelor cu o pondere însem-

în Hotărîrea 
dezvoltarea con- 
toți antrenorii.

nată in programul Jocurilor Olimpice, cum silit atle
tismul și înotul (Gh. Megelea — vicecampion de ju
niori al continentului Ia aruncarea suliței și D. Wet
terneck — multiplu campion și recordman național 
și balcanic la înot sînt valori sigure pentru Mont
real), și, în același timp, pe încurajarea acelor spor
turi (box, lupte, popice, handbal) în care există fru
moase tradiții și s-au obținut cu regularitate suc
cese apreciabile. Cîțiva dintre cei mai talentați bo
xeri și luptători au, de asemenea, șanse de a fi 
prezenți la Olimpiada din 1976.

La Reșița, viața sportivă pulsează continuu, în
tr-un ritm creșCînd. Sînt valorificate idei moderne, 
eficiente, se fac tot timpul introspecții în deosebit 
de valorosul material uman existent, în căutare de 
noi campioni și recordmani. Sînt analizate actualele 
coordonate și se traseazm. limite noi. Să pătrundem, 
așadar, puțin în marea familie a sportului de pe 
malurile Bîrza.ei.

SULIȚAȘII REȘIȚENI

TOATE RECORDURILE

DEȚIN

ȚARII

...Sînt ultimele ceasuri ale anului 
’73. Așistăm la o festivitate emo
ționantă sub cupola piscinei reși
țene, prilejuită de împlinirea a

„CUPA SPERANȚELOR"
LA SCHI S-A ÎNCHEIAT
CU UN DEPLIN SUCCES

SINAIA, (prin telefon). Dumi
nică, pe pîrtia amenajată în veci
nătatea cabanei Vîrful cu Dor (Va
lea Scîndurarilor) s-au desfășurat 
întrecerile de schi alpin ■ din cadrul 
„Cupei speranțelor", etapa I. re
zervată concurenților copii, băieți 
și fete. La start au fost prezenți. 
102 sportivi, iar concursul s-a des
fășurat într-o singură manșă. Cu 
acest prilej, schimbul de mîine al 
schiului nostru alpin a demonștrat, 
o dată în plus, că are deosebite 
posibilități de progres. Mulți 
tre cei prezenți pe pîrtie au 
monstrat calități deosebite 
punct de vedere fizic și tehnic, 
mult, am putut trage concluzia că 
în unele unități de ridicare și șle
fuire a talentelor* din sportul lune
cării pe zăpadă se desfășoară o

din- 
■.de- 
din 

Mai

CUPA DINAMO BRAȘOV" LA PATINAJ VITEZA
In cadrul manifestărilor sportive 

prilejuite de cea de a 25-a sa ani
versare, clubul Dinamo Brașov or
ganizează în zilele de 12 și 13 ia
nuarie un concurs de patinaj vi
teză, deschis juniorilor și seniori
lor. întrecerile vor avea loc pe 
pista naturală a lacului Ciucaș din 
Tușnad. în program figurează pro
bele de 500, 1000 și 10 000 m.

Și-au . anunțat participarea alergă
tori de la secțiile, de performanță 
din București, Cluj, Sibiu, Miercu
rea Ciuc, Tg. Mureș, Brașov și 
Tușnad.

Secțiile menționate pot participa 
și cu fete, însă ele vor figura pe 
foile de arbitraj în afară de con
curs.

muncă's's i iută, bine organizată și 
orientată științific de către cadrele 
de specialitate. Pot fi trecute la 
acest capitol centrele Izvor și Fur
nica din Sinaia, Școala sportivă 
Petroșani, L.E.S. Predeal.

Iată primii trei clasați în ..Cupa 
speranțelor", etapa I : CAT. I. 
FETE : 1. Corina Covaci (Șc. sp. 
București) 28,5, 2. Lăcrămioara Ior- 
dache (Centrul Izvor Sinaia) 51,7, 
3. Patricia Cristea (Centrul Izvor 
Sinaia) 58.9 : BĂIEȚI : 1. FI. Voi- 
nea (Centrul Furnica Sinaia) 23.0,
2. Gli. Mathe (C. S. Petroșani) 28.3,
3. E. Marton (Șc. sp. Miercurea
Ciuc) 31,1: CATEGORIA A II-A, 
FETE : 1. Corina Pop (Șc. sp. Pe
troșani) 26.7, 2. Ioana Vladislav
(Șc. sp. Petroșani) 27.5, 3. Monica 
Nemeș-(Șc. sp. Sf. Gheorghe) 30.3; 
BĂIEȚI : l.C. Bucur (Centrul 
Furnica Sinaia) 21.6. 2. S. Bă zărea 
(L.E.S. Predeal) 23,4. 3. E. Safta
(Șc. Sp. Petroșani) 25.6 : CATEGO
RIA Ă III-A. FETE : 1. Arlctte

Brasov) 23,6. 2.
(L.E.S. Predeal) 

3. Camelia Ungureanu (Cen- 
BĂIF.ȚI : 

Frățilă (L.E.S. Predeal) 22,5, 
Brașov) 
sp. Pe- 
(Centrul

A III-A, 
Erețian (Șc. sp.
Mariana Axinte
26,4, 
trul Izvor Sinaia) 29,2 ;
1.
2. G. Rădulescu (Șc. sp. 
23,0, 3—4. Fr. Nemeș (Șc. 
troșani) și C. Voiculescu 
Furnica Sinaia) 24,0.

L.

Gheorghe IRIMINOIU

15 ani de la 'inaugurarea acestui 
edificiu al sportului și sănătății, 
unde au crescut și s-au maturizat 
cîțiva dintre cei mai străluciți re
prezentanți ai înotului românesc. 
Sint recompensate meritele unor 
activiști, de numele cărora este 
legată existența bazinului ; sînt re
cunoscute și apreciate meritele an
trenorului Ioan Schuster, cel care 
a pus bazele școlii de înot reșițene, 
îndrumînd pe căile performanței 
numeroși campioni și recordmani.

în urmă cu cîțiva ani, nu prea 
mulți, Reșița însemna pilonul de

bază 
man 
rasa, 
și mai recent Dietmar Wetterneck 
sînt' numai cîțiva dintre cei care 
au obținut zeci de titluri de cam
pioni și recorduri republicane pen
tru Școala sportivă din localitate. 
Și astăzi bazinul cel mai rapid 
din țară oferă condiții de antre
nament mulțumitoare unui număr 
de 200 de tineri înotători de toate 
vîrstele, de la 6 la 18 ani.

Alături de Wetterneck, poate cel 
mai complet și mai valoros înotă
tor al României la această oră, se 
pregătesc alți viitori performeri.

al natațieî românești. Her- 
Schier, Nicolae Tat, Zeno Giu- 
Mircea Hohoiu, Eugen Almâr

O divizie școlară cu un program 
de 14 probe, aproape 50 de com
petiții locale minuțios organizate 
de comisia județeană de speciali
tate (președinte — D. Sgăvîrdia, 
cunoscut săritor în înălțime al ani
lor ’30—’40) 
trec sezon 
reșițeni ce 
devăratele 
sportivă sau la 
muncitoresc.

Atletismul reșițean are baze so
lide, predominantă fiind ideea an
grenării în practicarea sa regulată 

. a unui număr cît mai .mare de șco- 

. lari. Posibilități âporițe, așadar, 
pentru antrenorul Daniel Maier și 
colaboratorii săi pentru a

, mai ușor elemente cu aptitudini și 
evidente calități. Ne-o 
faptul că, din acest colț al țârii, 
aproape an de an vin veritabili 
performeri ce îmbogățesc loturile 
reprezentative : în 1970 Ion Glavă 
și Sorin Păsulă au fost campioni 
balcanici de juniori, iar în 1073

— iată filiera prin care 
de sezon tinerii atleți 
se pregătesc pentru a- 
performanțe la Școala 

Clubul sportiv

găsi

confirmă

Adrian VASILIU

(Continuare tn pag. a 2-a)

-Q promoție a ,,delfinilor țeșițerți și fytrenorul lor, Mihai Potoceanu



ȘCOALA SI SPORTUL
STIINTA

MlNECÎU-UNGURENI
MICA RETROSPECTIVA DE VACANȚĂ

ACOLO UNDE INTENȚIILE AU DEVENIT ÎMPLINIRI...

ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII PERFORMANTELOR PATINATORILOR DE VITEZĂ

UN DECENIU
DE ACTIVITATE

A ELEVILOR SPORTIVI
DE LA LICEUL TEORETIC

juniori.

Există în comuna Mîneciu—Un
gureni din județul Prahova (așe
zare de munte, la poalele Ciuca- 
șului) o asociație sportivă, Știința, 
a Liceului teoretic, care luna 
^ceasta va împlini 10 ani de exis
tență.

Se încheie, așadar, un deceniu 
rodnic de activitate, în care elevii 
sportivi din comună, iubitorii te- 
'nisului de masă în speță, au ajuns 
să fie cunoscuți nu numai între 
hotarele județului, ci în întreaga 
țară. Realmente, prin propășirea 
tenisului de masă, reprezentanții 
Științei Mîneciu—Ungureni au a- 
juns campioni ai Prahovei în con
cursurile pentru copii și
au • luat parte, în ultimii ani, la 
toate finalele campionatelor repu
blicane ale speranțelor, desfășura
te fie la Iași sau la Brăila, la 
Galați sau Ia București, la Tg. 
Mureș sau la Buzău, la Cluj sau 
Ia Craiova, la Pitești sau la Hune- 
doaca. Exponenți de frunte ai 
Științei Mîneciu—Ungureni : Dra- 
goș Paraschivescu din clasa a 
XH-a, Emil Ionescu (clasa a Xl-a), 
Maria Chiriac și Angela Savu 
(ambele în clasa a Vil-a).

Pentru asigurarea activității sec
ției, conducerea liceului a pus la 
dispoziția asociației sportive sala 
de gimnastică și „jocuri", precum 
și patru mese de tenis. Folosirea 
în comun a sălii de către catedra 
de -educație fizică și antrenorul de 
tenis de masă, George Ionescu, nu 
creează nici un fel de impedi
ment, colaborarea lor vizînd adu
cerea reprezentanților liceului în 
prim-plan, în activitatea sportivă, 
cît mai sus pe scara măiestriei. 
Este o colaborare pe care am 
dori s-o remarcăm și în alte co
lective școlare, în care activita
tea sportivă de masă ar trebui 
să o prefațeze pe cea de per
formanță.

Secretarul general al federației 
de tenis de masă, Sever Dăneț, 
prezent în mai multe rînduri la 
Mîneciu—Ungureni, a ținut să ne 
precizeze că acolo, într-o comună 
mărginașă a Prahovei, performan
ța la nivelul 
gă parametri 
Ca unul din 
— a ținut să 
Dăneț — s-e 
copii și juniori, inițiată anul aces
ta, modalitate de a-i aduce pe ele
vii din Mîneciu—Ungureni între 
cele 10 echipe din țară care vor 
activa în această formă competi
țională a speranțelor.

Obiectivul promite să se realize
ze, dat fiind faptul că jucătorii de 
tenis de masă din această comună 
participă, pentru calificare, într-o 
zonă în care — împreună cu elevii 
din Buzău — au toate șansele să 
ajungă în divizie...

® Liceul nr. 4 din Timișoara...
Prof. Constantin Popa, directorul 
liceului, colectivul cadrelor didacti
ce de specialitate țin să releve efi
ciența activității din taberele spor
tive ale vacanței, cele de la Hercu- 
lane, Cheia și Muntele Roșu, Adică 
acolo unde au lucrat, într-un regim 
de odihnă activă, primii 10 elevi ai 
liceului timișorean, specializați în 
atletism, gimnastică, fotbal și hand
bal. Alți elevi au luat parte la ta
băra organizată chiar în orașul de 
pe Bega, cu participarea în exclu
sivitate a handbaliștilor ce se pre
gătesc pentru primele competiții ale 
lui 1974. în același timp, majorita
tea elevilor a frecventat clubul li
ceului, cu activități de patinaj, te
nis de masă, șah și gimnastică.

® Liceul nr. 2 din Iași... Vacan
ța de iarnă a coincis 
cu 
24 
la
Moldovei, alți 9 la cea de la Pre
deal. Cei mai buni handbaliști ai 
liceului au făcut popas, de aseme
nea, la Slănicul Moldovei, unde au 
lucrat zilnic cîte 4 ore. Alți 70 de 
handbaliști au rămas în Iași pentru 
preparative în vederea competiții
lor de juniori din luna ianuarie. 
Directorul liceului, prof. Constantin 
Bordeianu, se declară satisfăcut de 
felul^ cum au muncit elevii în va
canță, perioadă de odihnă, de recu
perare a eforturilor, dar și de acu
mulări în vederea programului 
competițional pe 1974.

și aici — 
reușite activități. Un număr de 
de atleți și atlete au participat 
tabăra sportivă de la Slănicul

• Liceul nr. 35 din București... 
Programul de vacanță a cuprins, 
printre altele, și cîteva popasuri în 
tabere, pentru reprezentanții tutu
ror secțiilor. Baschetbaliștii — la 
Piatra Arsă și în stațiunea mariti
mă Neptun, Atleții la Slănicul Mol
dovei și Predeal. Gimnaștii La 
tele Roșu.

Taberelor de perfecționare 
tivă organizate de Ministerul___
cației și învățămîntului le-au fost 
asociate și cele ale federațiilor de 
specialitate, în care elevii de la 
„35“ au semnat, de asemenea, o 
prezență notabilă.

• Școala sportivă nr. 2 din Ca
pitală.... Cuvîntul de ordine al co
lectivului de profesori de aici (res
ponsabil, Constantin Popescu, an
trenor emerit) a fost : „Elevii și 
profesorii noștri nu vor avea va-

Mun-

spor- 
Edu-

canță 1". Aceasta a însemnat o ac
tivitate susținută de pregătire și 
competițională, în perioada 20 de
cembrie—10 ianuarie. Pe 
te, în cadrul taberelor 
de Ministerul Educației 
mîntului la Lacul Roșu 
ca), Balvanyos (caiacul),
Sf. Gheorghe (jocurile sportive și 
unele discipline individuale — judo, 
tenis de masă), pe de altă parte 
sub forma antrenamentelor desfă
șurate acasă, pe toate bazele spor
tive pe care elevii de la S.S.2 au 
putut avea acces. Intenția colecti
vului — ca cel puțin o treime din
tre elevi, cei mai apropiați de pra
gul consacrării, să nu își întrerupă 
preparativele în vederea întreceri
lor din primul trimestru al anului 
în care vor fi angajați — poate fi 
apreciată ca o împlinire...
Rubrică redactată de Tiberiu STAMA

de o par- 
organizate 
și învățâ- 
(gimnasti-
Sinaia și

PRIMII SPORTIVI Al JUDEȚELOR
IN ANUL 1973

NOTA

„CUPA TINERETULUI 4 i

LA DIMENSIUNI MULT
MAI SPECTACULOASE..

in trimestrul II tre- 
însemne — pentru e- 
o participare cit mai 
întrecerile din „Cupa

școlii tinde să atin- 
dintre cei mai înalți. 
principalele obiective 
completeze tovarășul 
înscrie și divizia de

21

Startul 
buie să 
levi — 
largă la 
tineretului", competiție ce li se 
adresează și lor. E drept, unele 
inițiative pentru impulsionarea 
întrecerilor au fost semnalate 
în diverse localități și județe, 
in perioada vacanței de iarnă. 
Totuși, față de caracterul aces
tei competiții, se face simțită 
nevoia unei participări și mai 
însuflețite a tineretului, nu 
numai la concursurile de șah 
și tenis de masă, ci — fiind 
vorba de ediția de iarnă a în
trecerii — de cit mai multe 
acțiuni în aer liber. Adică — 
săniuș, patinaj și schi.

La reușita întrecerilor, pro
fesorii de educație fizică, ca 
principali organizatori și în
drumători, trebuie să se bucure 
mai mult de sprijinul consilii
lor asociațiilor sportive din 
școli (in ultimă instanță, al or
ganizațiilor 
in privința 
pe clase și 
eventual, 
în funcție 
de învățămînt.

Așadar, cit mai mulți elevi 
și eleve la startul ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului'1, o 
dată cu reluarea cursurilor...

U.T.C.), mai ales 
mobilizării elevilor, 
ani de studii sau, 
după alte criterii, 

de profilul unității

BOTOȘANI : Aurel Bălan (C. S. Botoșani)
BUZĂU : Valerian Constantinescu (Chimia Bu

zău)
CLUJ : Vasile Bogdan (Universitatea Cluj) 
DÎMBOVIȚA : Radu Ion (Astronautica Tîrgoviște) 
GALAȚI : Mircea Tone (B. C. Galați)
GORJ : Paul Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu)
IAȘI : Dan Irimiciuc (Politehnica Iași)
MARAMUREȘ : Iuliana Simonfi (C.S. Baia Mare) 
MEHEDINȚI : Dumitru Căpățînă (Metalul Dro- 

beta Tr. Severin)
MUREȘ : Ladislau Simon (Mureșul Tg. Mureș) 
NEAMȚ : Viorica Neagu (Clubul Atletic Roman) 
SATU MARE : Petre Kuki (C S. Satu Mare) 
SĂLAJ : Ștefan Olah (Radio-clubul Șimleul Sil- 

vaniei).
SIBIU : Ion Ganea (C.S.M. Sibiu)
SUCEAVA : Constantin Grigoraș (C.S.M. Suceava) 
TIMIȘ : Maria Micșa (C.F.R. Timișoara)
VASLUI : Marin Hainea (Rulmentul Bîrlad) 
VÎLCEA : Adrian Marinescu (Liceul cu program 

de educație fizică Rm. Vîlcea)

— lupte greco-roinane

— rachetomodelism
— atletism
— rachetomodelism
— box
— motociclism
— scrimă
— gimnastică

— box
— lupte libere
— atletism
— scrimă

— radioamatorism
— sărituri în apă
— atletism
— canotaj
— rugby

— atletism

Baza sportivă de la Tușnadcorespunzător

N. DRAGOȘ
disputele

și la locul 
o preocu-

omologarea 
naționale

Ca și în anii trecuți, vremea a 
fost... îngăduitoare cu patinatorii 
de viteză. Astfel, încă de la în
ceputul lunii decembrie, condițiile 
meteorologice au fost favorabile, 
lacurile din unele centre de per
formanță înghețînd „tun". Bucu
ria sportivilor și antrenorilor a 
fost amplificată de faptul că pista 
naturală a lacului Ciucaș din Tuș
nad. care găzduiește de regulă 
marile competiții republicane, a 
fost adusă Ia dimensiuni olimpice, 
ceea ce va permite, după o între
rupere de mulți ani, 
eventualelor recorduri 
stabilite în țară.

Toate ar fi fost bune 
lor, dacă ar fi existat
pare sporită din partea tuturor 
factorilor interesați în întreține
rea și conservarea gheții de pe 
lacul Ciucaș. Curățirea și pregă
tirea pistei cu ustensile manuale 
sînt operații extrem de anevoioa
se și, oricît se vor strădui oame
nii administrației stațiunii, ei nu 
vor da rezultatele dorite, gheața 
fămînind la un nivel calitat’v in
ferior, cu asperități care înea- 
ză alunecarea lungă a patinato
rilor. Singura soluție salvatoare 
înaintea finalei campionatelor re
publicane și a „Cupei României", 
competiții menite să aducă față-n 
față pe cei mai buni viteziști de 
toate categoriile, era transferarea 
de. la Miercurea Ciuc a unui uti
laj mecanic de pregătire a gheții 
(un tractor adoptat. pentru o ast
fel de operație). Din păcate, se 
pare că această problemă nu se 
va rezolva în favoarea patinato
rilor și, în consecință, este greu 
de presupus că se vor îmbună
tăți performanțele, mai cu seamă 
că o serie de seniori și juniori 
care au efectuat turnee de pre
gătire în Ungaria și Polonia s-au 
reîntors pe o pistă necorespunză
toare, din cauza căreia toate acu
mulările înregistrate au fost ani-

Veteranul pati
najului de viteză, 
ing. Dan Lăzăres- 
cu (S. C. Miercu
rea Ciuc) se va 
număra și in a- 
cest sezon prin
tre favoriții pro
belor de seniori. 
El se antrenează 
pe gheață și pe... 
uscat cu o con
știinciozitate dem
nă de urmat de 
către mai tinerii 
lui parteneri 
concurs.

hilate. De altfel,
pei Mureșul" și „Cupei speranțe- 

au confirmat spusele noastre, 
rare- 

pe 
spe-. 
sta- 

i do-

lor"
cifrele cronometrelor fiind 1 
ori de natură să-i bucure 
alergători și antrenori. Să 
ram, însă, că administrația 
țiunii, venind în întîmpjnarea 
leanțelor cluburilor și asociațiilor, 
va asigura condiții mai bune de 
concurs, luînd din timp măsurile 
cuvenite 
cientului 
în această 
să-și aducă 
specialitate 
prezența ei 
anemic în 
concursuri ale sezonului.
unele litigii survenite între 
ministrația

viteziști aflate 
fost soluționate cu

încheia, fără a amin- 
treacăt, de două pro- 
rezolvate, vor avea

coefi- 
gheții. 
trebui

pentru mărirea 
de alunecare a 

privință, va 
aportul și comisia de 
a C.J.E.F.S. 
simțindu-se 

organizarea

Harghita, 
destul de 

primelor 
Ca atare, 

ad- 
stațiunii și diferitele

echipe" de 
Tușnad au 
greutate.

Nu putem 
ti, măcar în 
bleme care,
darul să contribuie la desfășura
rea ireproșabilă a viitoarelor în- , 
treceri. Este vorba de absența nu-'' 
merelor de concurs, ceea ce a 
pus în derută pe oficiali, aceștia 
neputînd să recunoască pe 
patinatori aflați în cursă, 
procurarea unui pistol de 
atît de necesar în probele 
unde contează chiar și o 
de secundă» Plecarea dată
nionul poate produce, oricit de a- 
tenți ar fi cronometrorii, unele 
erori.

unii 
și de 

start, 
scurte, 
sutime 
cu fa-

Traian lOANIfESCU

ATLETISMUL Șl ÎNOTUL IN PRIM PLANUL ACTIVITĂȚII SPORTIVE DIN REȘIȚA
SULIȚ AȘII REȘIȚENI DEȚIN TOATE RECORDURILE ȚĂRII

(Urmare din pag. 1) adevărat sportul olimpic nr. 1, 
diriguitorii săi folosesc acțiuni

Gheorghe Megelea a cucerit me
dalia de argint la aruncarea su
liței în cadrul „europenelor" de ju
niori.

Deosebit de sugestiv ni se pare 
faptul că, la această oră, sulițașii 
reșițeni dețin toate recordurile ță
rii : Gh. Megelea cu 82,26 m (a- 
proape 6 metri mai mult ca în 
1972) la seniori și juniori și mai 
tînărul său coechipier Ion Matei 
cu 61,50 m la juniori II. Tot la 
școala suliței de pe malurile Bîr
zavei a crescut și juniorul Sorin 
Pescariu, care promite mult. Dar 
asemenea elemente talentate mai 
există, în localitate. Tinerii iubesc

cu 
iar 
și metode propagandistice dintre cele 
mai variate pentru a-i atrage pe 
stadion. Una dintre acestea o consti
tuie și „Memorialul Zeno Drago- 
mir“ (aflat la a 5-a ediție), care 
reunește în fiecare an sportivi de 
renume pe plan internațional. Nu 
e mai puțin adevărat. însă, că re
zultatele

dacă toate cadrele de specialitate 
ar colabora în permanență, ajun- 
gînd să lucreze pe grupe de probe 
— cerință de bază a antrenamen
tului modern. Și, în această direc
ție, o primă măsură organizatorică 
este pe cale de a fi concretizată : 
incepînd din anul 1971, atleții re
șițeni vor activa în cadrul unui 
club de specialitate, unde vor avea 
condiții de pregătire superioare.

C. Lucacela, I. Rogojan, P. Uiehiță, 
uliii aflați deja în vederile selec
ționerilor pentru J.O. de la Mont
real. Și mai există o garanție că 
la aceste discipline sportive reși- 
țenii merg pe drumul cel bun : 
nici un rabat față de cazurile de 
indisciplină sau abaterile de Ia e-

tica sportivă. Antrenorii Iui Pavel 
Nedelcea, de pildă, cel mai bun 
boxer al orașului la această oră, 
au renunțat deocamdată la servi
ciile fostului campion pînă 
acesta nu 
la... orele 
fenele și

Cintl 
va renunța, la rîndul lui, 
întregi pierdute prin ca- 
restaurante.

FIECARE ELEV PE TERENUL DE SPORT

OBIECTIVUL REPREZENTATIVEI FEMININE DE POPICE
Unul din principalele obiective 

pe 1974 al Federației române de 
popice îl constituie menținerea re
prezentativei feminine în fruntea 
ierarhiei mondiale, prin cucerirea 
pentru a cincea oară consecutiv 
a titlului de campioană a lumii. 
Este un obiectiv foarte important, 
a cărui îndeplinire necesită din 
partea tuturor factorilor o muncă 
temeinică, începînd cu forul con
ducător al acestui sport și conti- 
nuînd cu jucătoarele care au fost, 
recent, selecționate într-un lot lăr
git. Reprezentativa noastră va avea 
o misiune dificilă la C-M. ’74 (în 
luna mai, la Eppenheim — R. F. 
Germania), pe de o parte, deoarece 
va alinia un lot mult întinerit, a- 
proape jumătate dintre jucătoare 
urmînd a fi debutante la C.M., iar 
pe de altă parte pentru că are de 
înfruntat selecționate care în ul
timul timp au progresat enorm, 
cum sînt cele ale R. F. Germania, 
R. D. Germane, Ungariei și Iugo
slaviei. Sperăm, însă, că sportivele 
noastre se vor pregăti cu multă se
riozitate și se vor comporta onora
bil și la această ediție jubiliară, a 
X-a, a competiției supreme.

Apropierea 'datei reluării campio
natului Diviziei A (2 februarie), 
competiție de o importanță maximă 
pentru toate jucătoarele fruntașe, 
și mai ales pentru cele din lotul 
național, a determinat ca sportivele 
să-și reia pregătirile din timp. Jocu
rile de divizie constituie, după cum 
este bine cunoscut, cel mai bun 
test pentru reliefarea formei sporti
velor. Deci, jucătoarele. în număr 
de 12, care au fost introduse în lo
tul național- vor trebui să privească 
cu cea mai mare atenție campio
natul, mai ales că unele dintre ele 
au avut o comportare neconvingă
toare în sezonul de 
mind o statistică a 
țațelor obținute pe 
și în deplasare de
lot ajungem la concluzii care tre
buie să dea de gîndit. Unele dintre 
jucătoarele selecționate au fost de
pășite de sportive care la ora ac
tuală nu sînt în vederea antrenor

rilor lotului, 
exemple.

Vom începe 
toare care au 
reprezentativa 
țiile precedente ale C. 
nelia Petrușca (Voința 
a realizat în turul campionatului 
o medie generală de 403,88 p d 
(411 p d pe arenă proprie — 398,2 
p d în deplasare), Ana Petrescu 
(Gloria București) 423 p d (434,25— 
414), Florica Negutoiu (Gloria Bucu
rești) 410,64 pd (433,6—392,2), Ele
na Trandafir (Laromet București) 
399,77 p d (397,75 — 400,6). Debu
tantele se Prezintă astfel în statis
tica noastră : Vasilica Pințea (Ra
pid București) 401 p d (393,2 — 405), 
Elisabeta Szilagyi (Voința Tg. Mu
reș) 399,33 p d (400.2 — 398,25), 
Mariana Constantin-Antuș (Hidro
mecanica Brașov) 405,22 p d (413 —

Iată, însă, șj cîteva

cu cele patru jucă- 
mai făcut 
națională

parte din 
și la edi- 
M. : Cor- 
București)

395,5), Florica Filip (Rapid Bucu
rești) 385,55 p d (376—400), Ana 
Janosi-Albert (Voința Tg. Mureș) 
388,11 p d (390.2 — 385,5), Bălașa 
Mirică (Laromet București) 376,85 
p d (387,66 — 368,75), Margareta 
Bordei (Gloria București) 422,77 p d 
(440,5 — 408,6), Eva Litași (Voința 
București) 379,75 p d (374,66 —
383,4).

Dintre jucătoarele care nu fac 
parte din lot, medii mulțumitoare 
au avut în tur, printre altele : 
Ileana Gyarfas (Voința Cluj) 420 
p d (414 — 427,5 I), Eugenia Ho- 
lesch (C.S.M. Reșița) 402 p d 
(412,56 — 394), Elena Muscalagiu 
(Voința Craiova ) 395,11 (411 —
375,25) și Marieta Brînzea (Petro
lul Băicoi) 384-8’8 p d (383,5 — 
386).

Porțile lotului feminin rămîn, 
deci, deschise pentru sportivele care 
în returul campionatului vor do
vedi o bună Pregătire și vor ob
ține la fiecare joc rezultate va
loroase !

T. RĂBȘAN

toamnă. Intoc- 
mediilor rezul- 
teren propriu 
sportivele din

putea Superioare

în fiecare la unul dinsăptămână, alergare în teren variat. Aspect de 
obișnuitele crosuri școlare reșițene

TRADITII VECHI TRADIȚII NOI
Reșiței au crescut din- 

tineri vînjoși, curajoși,
La- vatra 

totdeauna 
care au îndrăgit sporturile celor pu
ternici. Și dacă vom răscoli puțin 
filele îngălbenite de vreme, ne 
vom reaminti cu plăcere de mari 
campioni care, plecînd de pe aceste 
meleaguri, au reprezentat cu cinste 
culorile țării : Gh. Toth, P. Pop, 
Gh. Fiat, V. Secoșan, C. Ciucă pe 
ringul de box, sau I. Alionescu, 
C. Turturea, S. Bolocan, S. Popes
cu pe salteaua de lupte.

Și astăzi, cine colindă sălile de 
antrenament ale C.S.M.-ului sau ale 
Școlii sportive poate afla tineri

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, ÎN CAPITALĂ

DIN NOU DERBYUL OINAMO-STEAUA, LA HOCHEI
La Galați, favorită este, desigur, Du
nărea, dar Sport Club va căuta să-și 
mențină măcar o parte din avansul 
de 5 goluri pe care îl are.

După ultima etapă a returului, în
trecerea în grupa ’ 
un turneu final 
mat la București 
nuarie.

Returul Diviziei naționale de ho
chei își dispută, sîmbătă și duminică, 
ultima etapă. In grupa A, ea pro
gramează — în Capitală — o nouă 
ediție a tradiționalului derby Di
namo — Steaua care de mai bine de 10 
ani hotărăște, de fiecare dată, atît 
pe campioana țării, cit și pe cîștigă- 
toarea „Cupei României".

Fruntașele seriei de 
cerii au repurtat în 
noi victorii. Dinamo a 
tabil pe Sport Club, 
după o luptă mai echilibrată în me
ciul revanșă — pe Dunărea. Ambele 
echipe au manifestat, la Miercurea 
Ciuc și Galați, o excelentă dispozi
ție de joc. Atacul dinamovist, în 
mare vervă, a înscris 21 de goluri (în 
două jocuri), dar și acela al Stelei 
s-a arătat destul de eficace. Apăra
rea liderilor clasamentului și-a con
firmat reputația de „beton al hoche
iului", neprimind nici un gol în pri
mul meci (5—0). Acesta a fost, de 
altfel, al doilea scor la zero înre
gistrat de la începutul campionatu
lui (Primul : Dinamo — S.C.M. Ciuc 
7—0 în tur).

elită a între- 
etapa trecută 
învins confor- 
iar Steaua —

Este de presupus, așadar, că der- 
byurile de sîmbătă și duminică vor 
prilejui același duel acerb între ata- 
canții dinamoviști, plini de 
și apărătorii Stelei, foarte 
deciși în intervenții. In tur, 
cîștigat primul meci cu 5—1, 
dut cu 3—4 -pe cel de al ____
deține avantajul unui golaveraj di
rect superior (8—5) care este hotă- 
ritor în caz că echipele se 
la egalitate de puncte.

Iată clasamentul :
Steaua 
Dinamo 
Sport Club 
Dunărea

fantezie, 
siguri și 
Steaua a 
l-a pier- 
doilea și

vor afla

A va continua cu 
(tur-retur), progra- 
între 19 și 26 ia-

10
9

10
9

9
8
2
0

1
1
8
9

55—20
68—24
35—78
23—59

18
16

4
O

Și

0 
0 
0 
0

(Meciul restanță dintre Dunărea 
Dinamo se va desfășura la 15 ia
nuarie).

Foarte importante pentru stabilirea 
ocupantei locului 3 se anunță întîl- 
nirile de la Galați, dintre Dunărea și 
Sport Club. In tur. hocheiștii din 
Miercurea Ciuc au cîștigat cu 8—4 
și 8—7, scorul general de 16—11 vor
bind de la sine despre caracterul a- 
prig și deschis pe care l-a avut lupta.

★
în grupa B, cum spuneam, Agro

nomia nu mai poate pierde, practic, 
primul loc. Simbătă și duminică sînt 
programate jocurile Agronomia — 
I.P.G.G., la Cluj, ■ — 
ceum (Lipeai nr. 
Ciuc.

și Tîrnava — Ly-
1), ' "■la Miercurea

Clasamentul :
Agronomia
I.P.G.G.
Lyceum
Tîrnava
(Restanțele 

mătorul program : Lyceum — Tîrnava, 
la 16 și 17 ianuarie, Tîrnava — 
I.P.G.G., la 22 și 23 ianuarie).

V. CH.

se

8
8
6
6

vor juca după ur-

7
3
3
0

O 
1 
O
1

1
3
3
5

14
7
6
1

cu reale perspective 
poarta consacrării, 
zilnic, după orele de școală 
de producție, sub îndrumarea unor 
antrenori harnici și pricepuți ca 
N. Giurgiu, Fr. Kotzur, I. Ionescu 
(lupte) sau N. Brînzeanu, A. Gher
ghina, G. Toth (box). Iar rezulta
tele bune — în fiecare an mai 
multe titluri de campioni, în spe
cial la juniori — vin să confirme 
munca de bună calitate 
pune aici.

Succesele 
lor mai au 
Tehnicienii 
cu cei ce se prezintă ia sală ; ei 
răscolesc cqntinuu școlile (cea pro
fesională a I.C.M.R.-ului este o a- 
devărată pepinieră), organizează 
gale săptămînale și își deplasează 
periodic pe cei mai buni elevi în 
întreg județul pentru reuniuni de
monstrative. Cu asemenea prilejuri 
s-au afirmat tineri boxeri ca V. 
Luxemburger, I. Sala, Z. Pricoche. 
sau luptători ca N. Roșea, I. Ene,

care bat la 
Se pregătesc 

sau

ce se de-

luptă tori- 
explicații.

boxerilor și
însă și alte 

nu se mulțumesc doar

, „Fiecare școlar, un element ac
tiv pe terenul de sport" — iată 
spre ce tind cei din orașul de pe 
malurile Bîrzavei. Deviza îi însu
flețește pur și simplu pe toți pro
fesorii de educație fizică, tehnicie
nii, activiștii U.T.C. sau cei ai Or
ganizației Pionierilor din oraș, 
care dedică rezolvării acestei pro
bleme o parte efectivă a preocupă
rilor cotidiene.

Această nobilă idee, inspirată 
din Hotărîrile de partid, este îm
brățișată plenar, la Reșița, de toți 
cei cărora le este încredințată mi
siunea de educator.

Formele de atragere deplină a 
elevilor spre practicarea exercițiu
lui fizic și sportului sînt multiple 
în acest oraș. în enumerarea lor 
vom porni de la gimnastica de în
viorare în școli și internate, mo
ment indispensabil în activitatea 
cotidiană a fiecărui școlar. Vom 
trece apoi, la crosurile săptămîna- 
le, pentru fiecare categorie de vîrs- 
tă, a căror organizare revine prin 
rotație tuturor unităților din oraș. 
Premii și diplome răsplătesc în
totdeauna pe cei mai buni.

Campionatele școlare la atle
tism, handbal și fotbal au deve
nit tradiționale și stîrnesc în fie
care sezon o adevărată emulație. 
Ca de altfel și cîteva competiții 
mult îndrăgite de elevi : - - •
de argint”, 
(cu întreceri la atletism, 
volei și 
mințim

de la fiecare sfîrșit de saptămî- 
nă : clase sau școli întregi iau 
drumul împrejurimilor, petrecînd 
cîteva ore minunate în mijlocul 
frumuseților naturii, adesea pe te
renuri special amenajate pentru di
ferite activități sportive.

E lesne de închipuit ce posibili
tăți de selecție pentru sportul de 
performanță oferă un asemenea 
cîmp fertil. Existența unicei Școli 
sportive, ca treaptă superioară de 
organizare a activității, începe să 
fie depășită, posibilitățile ei de cu
prindere a tuturor celor ce visează 
la gloria sportivă fiind limitate. Ca 
urmare, pe lîngă diferite școli, au 
fost create clase speciale pentru 
gimnaști și schiori. Iar în urmă
torul an școlar se preconizează ex
tinderea acestor forme și la alte 
discipline.

„Paleta 
„Cupa școlii fruntașe" 

handbal, 
fotbal), etc. In fine, să a- 
și ' 'de imaginea obișnuită

ORE RECONFORTANTE
nețjnde 

săptămînă ? 
vine aproape automat în familiile 
locuitorilor „cetății de foc“, care 
simt nevoia de a schimba săptămî- 
nal aerul orașului cu ozonul înăl
țimilor care-1 împrejmuiesc. Punc
tele care îi atrag sînt multiple și 
efortul fizic, indiferent de parcurs, 
se dovedește reconfortant pentru 
fiecare, de la mic la mare.

Semenicul (peste 1 400 m alti
tudine), către care telefericul îi 
poartă de la Văliug în numai 30 
de minute, le oferă pante de schi 
și terenuri multiple de sport. Pre
zența numeroaselor tabere de pre
gătire pentru sportivi face adesea, 
mai ales în timpul iernii, aproape 
insuficiente 
(doar 300 
complexuri

petrecem acest sfîrșit de 
Este întrebarea ce re-

condițiile de cazare 
de locuri), dar noile 
hoteliere aflate într-un

n succinta trecere în revistă a elementelor ce 
pun viața sportivă a „cetății de foc" nu am 
cuprinde și alte aspecte din activitatea popicarilor, 

a fotbaliștilor (echipă aflată pe un loc de frunte în 
primul eșalon al diviziei A), schiorilor, motocicliștilor, 
gimnaștilor sau halterofililor, care adesea s-au înscris 
printre cei mai buni din țară in ramurile respective.

Am putut extrage totuși cîteva concluzii, care su
gerează tabloul sportului reșițean. Este evidentă preocu
parea continuă de a canaliza marele flux al tineretului 
spre terenurile și sălile special amenajate. Actuala bază 
materială începe însă să fie depășită, motiv pentru 
care diriguitorii sportului fac eforturi sporite, cu spriji
nul organelor de partid și de stat din cadrul munici
piului, să pună la dispoziția elevilor un nou stadion de 
atletism și un complex de săli (box, lupte, haltere) în 
Lunca Birzavei, un bazin descoperit și un patinoar arti-

I com- 
putut

Sportivii reșițeni au obtinut in 
anul 1973 :

— o medalie de argint la C.E 
de atletism (juniori)

— 3 medalii de aur și două 
argint la Jocurile Balcanice

— 35 de titluri de campioni 
României

— un
niori la

— 28
tism și

de

ai

ju-record european de 
atletism 
recorduri naționale Ia atle- 

inot

IN MIJLOCUL NATURII
stadiu de construcție avansat vor 
rezolva în parte această problemă 
într-un viitor foarte apropiat.

La Rîul Alb, o renumită tabără 
de pionieri amenajată în autobuze 
vechi, transformate în dormitoare, 
sală de mese și club, îi întîmpină 
pe cei mai tineri excursioniști. în
deosebi vara, ei au la dispoziție 
două bazine de înot, o pistă de 
karting, terenuri de handbal, volei, 

.2-i luate pur și simplufotbal, ce sînt 
cu asalt.

Alții preferă 
de la Văliug, 
ambarcații atunci cînd timpul o 
permite, pantele mai line de la 
Crivaia, sau Șura ortacilor de la 
Barajul Secu. Turiștii sînt atrași 
ca de un magnet spre frumusețile 
de la Cheile Nerei sau Peștera Co
marnic.

lacul de acumulare 
împînzit de felurite

ficial. Pentru anii
unei săli cu o capacitate de 2 000 de locuri.

Notabilă, îndeosebi, preocuparea majoră pentru selec
ționarea și creșterea tinerilor performeri la o serie de 
discipline cu pondere în programul olimpic. Pentru pre
gătirea lor la un nivel cît mai înalt sînt experimentate 
forme de organizare noi pentru acest oraș (clase spe
ciale), sînt concentrate cele mai valoroase forțe tehnice. 
Totuși, marea problemă a sportului reșițean rămîne la 
această oră aceea a cadrelor de specialitate. Numărul 
antrenorilor cu normă întreagă este încă mic și situa
ția existentă îngreunează considerabil munca de in
struire la un nivel superior, corespunzător actualelor per
formanțe internaționale. Insistăm asupra acestei pro
bleme pentru câ, în mare măsură,, de rezolvarea ei 
depind și rezultatele performerilor reșițeni, situarea 
acestora la un nivel tot mai ridicat.

viitori este prevăzută și construirea
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Cel de al 28rlea campionat re
publican de polo s-a desfășu
rat după o formulă nouă. împăr
țirea celor 12 echipe tn două serii, 
alcătuite după criteriul valoric, a 
avut în vedere, pe de-o parte, evita
rea unor partide neechilibrate, care 
în nici un caz nu puteau folosi vre
uneia dintre formații sau propagan
dei pentru acest sport, iar pe de 
altă parte, asigurarea unui calendar 
mai bogat pentru fiecare participan
tă i trei tururi și turneu final cu 
două manșe. Chiar și din punct de 
vedere economic, formula ’73 ni se

pare avantajoasă, echipele fiind ne
voite să se deplaseze mai puțin decit 
în anii precedenți.

A fost evident că ultimul campio
nat a avut un cadru organizatoric 
mai bun. care ar fi putut asigura 
competiției un nivel mai ridicat. Și, 
totuși, din punct de vedere calitativ, 
ediția din 1973 a campionatului 
n-a fost la nivelul așteptărilor iubi
torilor acestui sport, cotribuind în- 
tr-o prea mică măsură la dezvoltarea 
polo-ului, la afirmarea sa pe plan 
international.

DOAR DOUĂ PRETENDENTE LA TITLU...

Formația campioană, Dinamo Bucu
rești, pe care am prezentat-o la 
timpul cuvenit, și-a datorat succesul 
din final unei evoluții constante, 
de nivel superior^ La egalitate de 
puncte, dar cu un golaveraj inferior, 
Rapid București a demonstrat că ră- 
mîne un „7“ de valoare al polo-ului 
românesc. Printre altele, feroviarii 
au și meritul de a fi întrecut în 
două rînduri pe actualii campioni 
(care n-au realizat decît o victorie 
asupra Rapidului). Cu cei 4 jucători 
(frații Slavei, C. Rusu și A. Schervan) 
selecționați în echipa națională, cla
sată pe locul VII la C.M. de ia Bel
grad, Rapid are asigurat un nucleu 
de bază, pe care mai experimentații 
Murcșan, Chețan, Țăranu, Olac, Bă- 
jenaru sau Medianu l-au completat 
adesea cu mult succes.

Rapidiștii, ale căror calități teh- 
nico-tactice au fost mai bine expri
mate în acest campionat, au dovedit 
tuturor că, atunci cînd se concen
trează și respectă riguros o disciplină 
tactică impusă de antrenor, obțin re
zultate superioare. Oamenii de șoc —

Uie Slavei, într-un lăudabil progres, 
alături de Cornel Rusu. Mai slab de
cît ne așteptam — aportul tînărului 
și talentatului Adrian Schervan, re
velația ediției trecute.

Mulțumitoare a fost evoluția gene
rală a Voinței Cluj, clasată pe locul 
III. Ea a reușit marea surpriză a 
campionatului, stopînd pe Rapid 
(6—5) din cursa spre titlu chiar la 
București. Clujenii alcătuiesc un lot 
omogen și ei ar fi putut realiza in
finit mai mult dacă internaționalul 
Claudiu Rusu ar fi mai puțin indi
vidualist în acțiunile sale și ar gindi 
mai mult în folosul colectivului. 
Echipa este însă lipsită de perspec
tive deosebite și datorită faptului că 
de mai mulți ani nu reușește să aibă 
un antrenor cu normă întreagă, 
A. Sarkadi fiind plătit cu ora pentru 
munca sa.

Merită a fi subliniat șl efortul ti
nerilor poloiști de la Școlarul Bucu
rești (antrenor P. Niculescu). La pri
mul lor an în divizie, ei s-au situat 
pe locul VI, afirmînd calități și reale 
perspective.

„ECHIPELE DE PLUTON" — MULT 
FRUNTAȘE

DISTANJATE DE

Deziluzionante au fost comportă
rile formațiilor bucureștene Progre
sul (IV) și I.E.F.S, (VII), în a căror 
componență intră majoritatea junio
rilor din echipa națională. Deși aces
tea au fost sprijinite de federația de 
specialitate, iar antrenorii lor au ca
lificare superioară, rezultatele echi
pelor respective trebuie considerate 
nemulțumitoare. Așa se și explică 
locul modest (VIII) al juniorilor 
noștri la C.E. de Ia Duisburg, Teo- 
dorescu, Mirea, Preda, Ion Gheorghe, 
Spinu, Pleșca (îi amintim doar pe cei 
mai talentați) ar fi jputut deveni ju
cători valoroși, veritabile speranțe 
pentru „7“-le reprezentativ, dacă ar 
fi muncit serios în acest an și dacă 
antrenorii lor (Th. Angelescu și VI. 
Agarici) s-ar fi străduit mai mult 
pentru o pregătire continuă la un 
nivel ridicat. Echipele lor s-au an
trenat însă insuficient pentru actua
lele cerințe ale polo-ului modern, ob- 
ținînd — firesc — rezultate cu mult 
sub posibilități.

Politehnica Cluj (V) și Unirea Arad 
(VIII) nu au arătat nimic In plus 
față de ediția trecută, complăcîndu-se 
în postura de „echipe de pluton". 
Aceeași constatare și pentru Crișul 
Oradea, de la care însă am reținut 
evoluția cîtorva tineri de perspec
tivă (Freund, Feher, Racz). Sub ni
velul cerințelor diviziei naționale — 
Olimpia Oradea și Industria linei

Timișoara, cu posibilități modeste și 
slab pregătite. Față de condițiile de 
pregătire precare, pe care le-a avut, 
formației Mureșul Tg. Mureș, reve
nită în primul eșalon după o înde
lungată absență, nu i se poate pre
tinde mai mult decît locul X.

ESTE NEVOIE DE UN INTENS
După cum se știe, și în anul trecut 

echipa noastră reprezentativă a ra
tat — de puțin, e drept — pasul 
care ar fi alăturat-o celor mai pu
ternice selecționate din lume si, 
printre multiplele cauze, se numără 
și nivelul scăzut al campionatului 
intern. Am mai dezbătut această 
problemă și în alte rînduri și ne 
vedem nevoiți s-o readucem în dis
cuție.

Pentru ca și polo-ul să intre In 
rîndul disciplinelor din țara noastră 
care obțin rezultate de înaltă valoare 
este nevoie de un intens și continuu 
efort comun.

In primul rînd, federația de spe
cialitate are datoria de a activiza 
comisiile județene și de a impulsiona 
înființarea unor noi echipe (la în
ceput de copii și juniori) în toate 
centrele unde există o activitate de 
înot mai susținută cel puțin 10 luni 
pe an. Pe plan local, comisiile res
pective au posibilitatea și sarcina de 
a face mai mult pentru asigurarea 
unui calendar competițional care să

PROMOVAREA TINERILOR 
POLOIȘTI SE FACE LA 

ÎNTÎMPLARE
Ca o caracterișticâ generală a for

mațiilor din prima divizie : — excep
ting pe Dinamo, Rapid, Școlarul și 
într-o -oarecare măsură Progresul, 
I.E.F.S., Crișul — celelalte nu au în 
alcătuirea lor jucători de perspectivă 
pentru loturile reprezentative. Ele se 
bazează în campionat pe poloiști ex
perimentați, dar plafonați, promova
rea unor tineri făcîndu-se în mod cu 
totul întîmpiător. Antrenorii, mergînd 
pe calea minimei rezistențe, se com
plac să lucreze cu ceea ce au la în- 
demînâ și prea puțini din ei caută 
permanent elemente noi, în special 
printre înotători.

In general, jucătorii de polo din 
prima divizie sînt cu mult sub ga
baritul optim. înălțimea, greutatea, 
forța și viteza lor (rar ii vedem în 
concursuri de înot) sînt cu mult sub 
parametrii unui poloist modern. A- 
ceasta constituie principalul motiv 
pentru care majoritatea echipelor 
noastre de polo nu se pot afirma 
pe plan internațional.

JOCUL CU CENTRU FIX, 
SINGURA TACTICĂ?

Urmărind evoluția celor mai multe 
divizionare, concepțiile lor tactice, 
am putut constata că și în acest do
meniu rămînerea în urmă este evi
dentă. Formațiile din Cluj, Oradea, 
Timișoara, Arad. Tg. Mureș și chiar 
unele din București ignorează con
traatacul și folosesc rar atacul cu 
participarea celor șase jucători, iar 
în defensivă întrebuințează de regulă 
mijloace neregulamentare pentru de
posedarea adversarului de balon. In 
general, predomină jocul cu centru 
fix (deși sîntem departe de a avea 
poloiști specializați pentru un ase
menea post) și simularea faultului 
(prin scufundare sau bătaia apei pe 
loc). Cu asemenea concepții, evident, 
echipele respective nu vor putea 
realiza prea mult și nu vor contribui 
în mod eficient la întărirea princi
palei competiții cu caracter repu
blican.

Șl CONTINUU EFORT COMUN
angreneze echipele într-o activitate 
permanentă.

O contribuție importantă o poate 
aduce și Institutul de Educație Fizică 
și Sport, care ar trebui să îndrume 
pe proaspeții absolvenți cu prioritate 
către secțiile noi înființate.

Pentru întărirea actualelor echipe, 
de juniori sau seniori, conducerilor 
cluburilor și asociațiilor respective le 
revine sarcina de a asigura condiții 
superioare — antrenamente zilnice 
pe o perioadă de 8—10 luni pe an — 
și de a încredința pregătirea poloiș- 
tilor unor tehnicieni pricepuți, ini
moși, dornici să lucreze efectiv.

Antrenorii, instructorii și ceilalți 
tehnicieni au datoria de a-și îmbu
nătăți în permanență cunoștințele, de 
a fi cit mai receptivi față de ulti
mele noutăți în materi’e, de a insufla 
elevilor lor dragostea pentru acest 
sport, dorința de continuu progres, 
ambiția de a urca cît mai multe 
trepte ale măiestriei sportive.

V. ADRIAN
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IN FAȚA LUI CRUYFF...
Peste citeva zile, noua corabie va pleca la drum, traversînd Medi- 

terana, spre Algeria, pentru a poposi, in'cele din urmă, la Barcelona, 
in orașui lui... Cruyff.

Ziarele au publicat lotul 1974. Există nume noi. S-a vorbit și des
pre salturile spectaculoase ale unora dintre jucătorii care au „eludat" 
treapta echipei de tineret, ajungînd direct în A.

Ce trebuie să înțeleagă, înainte de toate, jucătorii tineri și mai 
ales cei foarte tineri? în primul rînd, e bine să înțeleagă că 11-le 
din Algeria este doar o ipoteză de lucru, născută, e adevărat, din 
ideea că vremea tinereții a venit. Dar, simpla realitate a vîrstei nu 
poate forma o echipă.

„Turneul mediteranean" ni se pare binevenit, mai ales pentru frec
vența deosebită a jocurilor. „Ipoteza de lucru", care înseamnă integra
rea fără oscilații a unor jucători tineri și foarte tineri — media de 
vîrstă a lui Anghelini și- Bălăci e sub 19 ani — poate da răspunsuri 
de fond. Important e, insă, ca „noua echipă" să-și dea seama că 
deocamdată, nu are nici un drept ciștigat. (Acest drept cîștigat care, 
în fotbal, nu e decit o iluzie, va trebui forțat din chiar primul minut al 
etapei algeriene).

„Bucla mediteraneană" a echipei lui Dumitru, Anghelini, Dinu și 
Bălăci presupune obligații extraordinare pentru toți jucătorii angajați 
în acest start. Ea poate da primele răspunsuri în privința clasei auten
tice a jucătorilor chemați, în privința posibilităților lor reale întru în
chegarea unui ansamblu și, dacă vreți, în privința forței psihice care, 
odată verificată în compania lui Cruyff, ar putea constitui o fișă de 
pontaj pentru viitor, deoarece în fotbalul modern e mai important une
ori să nu tremuri în fața lui Cruyff decît să-l driblezi într-o fază oare
care a jocului.

Unii dintre fotbaliștii noștri tineri ar putea crede că acest mic 
turneu este un simplu mijloc de rodaj pe terenuri uscate, într-un mo
ment in care la noi termometrul a atins minus 25 de grade. Dar, cei 
care pornesc la drum cu aceste gînduri, se exclud din plecare. Toți 
cei care pleacă cu ideea că itinerarul Alger — Barcelona este un 
simplu turneu de iarnă uită, probabil, că, deocamdată, titularii „ulti
mului meci" au rămas acasă, și că sînt la vîrsta cînd setea de re- 
vanșer poate să înaripeze ambiții greu previzibile.

Turneul care începe peste cîteva zile este, pentru cei noi, un prim 
examen de calități, știut fiind că — așa cum spunea cîndva Dobay — 
„trebuie să ai un talent special pentru a juca în echipa_ națională", 

într-o zi, în timp ce se discuta despre echipa națională, Broșovschi 
reflecta cu glas tare : „Drumul meu și al cîtorva dintre colegii mei de 
la o mai veche echipă olimpică a fost barat într-o zi, pe stadionul 
„23 August", cind am jucat împotriva Danemarcei. Pentru mine și pen
tru ceilalți a fost o lovitură grea. Sigur că se poate discuta dacă e 
normal să elimini citeva nume pentru, simplul fapt că au pierdut un 
meci, dar legea fotbalului este dură .

La startul turneului mediteranean, este bine ca „noua promoție" 
să rețină reflecția amară a lui Broșovschi, să fie convinsă că în mo
mentul de față echipa constituită este doar o ipoteză de lucru și că 
revanșa „bătrinilor" rămași acasă poate fi de o forță neașteptată. Mai 
ales că printre cei rămași acasă se află și Broșovschi și Dumitrache 1

loan CHIRILAi „Va ti o primăvară fierbinte pentru
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DIALOG ÎNTRE SPORTIVI 
FRUNTAȘI Șl ADMIRATORI

nr. 1, 5, 2. precum și liceele „Ale
xandru Vlahuță“ și „Ștefan cel 
Mare".

Clubul tineretului din Oradea a 
fost locul de întîlnire între mem
brii unor loturi naționale și tineri 
din municipiul nostru. Cunoscuții 
sportivi Ileana Gyulay și Dan Iri- 
miciuc (scrimă), Simion Cuțov, Ion 
Alexe și Carol Ițainal (box), Eli- 
sabeta Lazăr și Teodor Boicu (ca
notaj), Gabriel Udișteanu și Cornel 
Gros (volei) au purtat un plăcut 
dialog cu admiratorii lor. Ei le-au 
povestit despre migăloasa mun
că ce îi duce pe sportivi la marea 
performanță, promițînd, totodată, 
celor prezenți noi succese în are
na internațională.

Vasile SERE-coresp.

Nicu DRAGU-corcsp.

OASPEȚI DE ONOARE
Sala sporturilor din Brăila a 

avut, timp de două zile, oaspeți de 
onoare.
Marcu, 
și alți 
reșteni 
brăilean, în fața căruia au făcut 
reușite demonstrații. Cu acest pri
lej, spoitul alb și-a cucerit noi a- 
depți.

Traian ENACHE-coresp.

Florența Mihai, Viorel 
Mihai Rusu, Bebe Almăjan 
valoroși tenismani bucu- 
s-au întîlnit cu publicul

• De curînd, au fost termi
nate lucrările de bituminizare, 
pe o suprafață de 1 600 m.p., 
unde vor fi amplasate terenuri
le de baschet, handbal, 
și tenis de cîmp ale 
de educație fizică 
Și-au dat concursul 
asociației 
niști din 
studenții 
prestat 
muncă patriotică.

Și un amănunt nu lipsit 
importanță ' în timpul vacan
ței de iarnă, suprafața men
ționată a stat și la dispoziției 
copiilor din municipiul Iași.

Alexandru NOUR-coresp

volei
Facultății 
din Iași. 
Consiliul 

comu-studenților
centrul universitar și 
facultății, care 

un mare volum
au 
de

de

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ

SECVENȚE SPORTIVE 
BUZOIENE

Zăpada căzută în comuna mon
tană Gura Teghii a făcut posibilă 
desfășurarea primelor concursuri 
de săniuțe și schi, la care au luat 
startul numeroși elevi ai școlilor 
generale din raza comunei. Ase
menea întreceri s-au mai organi
zat în satele Nehoiu, Siriu și 
altele.

• Comitetul organizației U.T.C., 
împreună cu consiliul asociației 
sportive Luceafărul — Liceul „M. 
Eminescu11 din Buzău, a inițiat o

• Prin grija deosebită pe 
care o au factorii responsabili 
din Caransebeș pentru 
rarea bazei sportive s-a 
în folosință o nouă sală 
mai multe întrebuințări în 
meniul sportului, 
tribuna stadionului C.F.R. 
localitate, această 
găzdui în bune condițiuni 
niuni de box, jocuri de 
de masă și șah, precum 
treceri de atletism.

Nicolae MAGDA-coresp

Aflată

sală

asigu- 
dat 
cu 

do- 
sub 
din 

poate 
reu- 
tenis 

și în-

Baza sportivă a asociației Trico
lorul, aparținînd întreprinderii me
canice de utilaj tehnologic din 
Ploiești, găzduiește o bogată acti
vitate competițională de masă, 
care angrenează în diverse con
cursuri numeroși tineri și vîrstnici. 
Pentru ca amatorii de mișcare să 
practice sportul preferat în con
diții ' optime, recent s-a amenajat 
aci grupul social, format din două 
vestiare, două săli de baie, o ma
gazie pentru echipament și alta 
pentru celelalte materiale sportive.

De menționat faptul că proiectul 
'și lucrările acestui grup social au 
fost efectuate de membrii asocia
ției sportive prin muncă patriotică.

Florian ALBU-coresp.

I...Acum nouă ani, la Bacău, un 
profesor de educație fizică, de 30 
dă ani, Corneliu Costinescu, pre- 

Ilua o echipă din campionatul oră
șenesc, Știința. Formația Institu
tului pedagogic din orașul moldo- 

Ivean părea o echipă mai mult de 
pură pasiune și mai puțin de 
mare performanță. Numai că,

I curînd, echipa aceasta promovea
ză în al treilea eșalon al țării, iar 
în 1969 reușește chiar performan- 

Ița de a urca în Divizia secundă, 
după un baraj susținut cu brio la 
București. Astăzi, în al nouălea 

Ian de cind Răspunde de Știința
Bacău, tînărul antrenor Costines
cu se află teoretic în fața „marii 

! lovituri" a carierei sale. Pentru
că studenții băcăuani se află pe 
locul trei în seria I a Diviziei 

' B. la numai două puncte de lider, 
și foarte mulți le acordă mari I șanse în spectaculoasa luptă pen

s' tru promovare în „A". Este, deci, I firesc ca și antrenorul lor să ar
gumenteze aceste frumoase iluzii.

— Să nu uităm că în retur

Iși liderul, Gloria Buzău, și C.S.M.
Suceava și Metalul Plopeni și 
Delta Tulcea ne vor vizita la Ba- I' cău, ceea ce ne oferă, orice s-ar
spune, un avantaj, chiar dacă 
lupta pentru promovare va fi 

I foarte echilibrată, F.C. Galați a-
vînd, de asemenea, șanse. Iar din
colo de acest calcul al hîrtlei, 

■ ceea ce-mi dă o încredere sporită
este omogenizarea echipei. Pen
tru că la începutul campionatului 

I aveam în echipă șase jucători noi
și cinci vechi și, dacă așa am 
reușit să terminăm pe locul trei, 

I atunci, în primăvară, cind, logic,
echipa va avea deja o... experien
ță de viață, trebuie să evoluăm 

I superior turului de campionat,
mai ales că s-a născut printre 
noi iluzia marii promovări. Dacă 

Imai adaug că echipa a rămas în
treagă în această perioadă de în
trerupere, atunci am un motiv 

Iîn plus să visez cel puțin la fel 
ca ceilalți adversari la divizia de 
elită.

I— Fotbalul băcăuan se află în
tr-o situație delicată : echipa din 
prima divizie va lupta pentru evi

I tarea retrogradării, iar cea din 
divizia secundă vrea să promo 
veze în „A“. Nu s-ar putea ca

| această dispersare de forțe să se

ITINERARUL PREGĂTIRILOR
DIVIZIONARELOR A

Iată informații „la zi" asupra 
programului de pregătire al celor 
18 divizionare A :

UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
început pregătirile la 7 ianuarie, 
la Craiova. Duminică pleacă la 
Băile Herculane. Proiecte de tur
neu : Liban și Kuweit.

F. C. CONSTANȚA a plecat 
marți într-un turneu în Japonia, 
care va dura pînă la 21 ianuarie.

STEAUA a început antrenamen
tele la 6 ianuarie, la Brașov, unde 
va rămîne două săptămîni. Conti
nuă, apoi, pregătirile la București. 
Proiect de turneu : Iran.

DINAMO a reluat antrenamen
tele la 6 ianuarie în Capitală. As
tăzi va pleca la Predeal, unde ră
mîne aproximativ două săptămîni. 
Proiect de turneu : Brazilia.

F. C, ARGEȘ — startul antrena
mentelor a fost luat marți, după 
vizita medicală. Astăzi, plecarea la 
Sinaia, unde pregătirile continuă 
pînă la 24 ianuarie. Proiect de tur
neu : Turcia.

C.S.M. REȘIȚA s-a antrenat în 
localitate ; astăzi se deplasează la 
Băile Herculane, pentru două săp-

ION URECHEATU - 
ANTRENOR PRINCIPAL 

LA RAPID
Noul antrenor principal al Răpi-. 

dului a fost numit, ieri, în persoa
na lui Ion Urecheatu, fost jucător 
în echipa giuleșteană.

Urecheatu s-a mai aflat la con
ducerea tehnică a formației fe
roviare, ca antrenor secund, iJînă 
în anul 1963. Nicolae Belizna a 
rămas, în continuare, „secund".

CORNELIU COSTINESCU
soldeze cu un eșec în ambele di
recții, cum s-a mai întimplat în 
cazuri asemănătoare ?

— Teoretic, aceasta este una 
din posibilități. Mai sint, însă, și 
alte soluții. Eu, de exemplu, fără 
să mă las furat de un entuziasm 
facil, cred că S.C. Bacău se poate 
salva de la retrogradare, iar noi 
avem șanse de promovare.

— în această situație extra- 
fericită, credeți că ar putea „re
zista" în Bacău două echipe do 
Divizia A ? !...

— Sigur, ar fi foarte greu ! Dar 
nici C.F.R. Cluj nu părea să re
ziste atunci cind a promovat 
Pînă la această situație ideală mai 
e însă cale lungă. Și ceea ce aș 
vrea eu să rețineți este că la 
Bacău nu există o animozitate în
tre cele două echipe, că tocmai de 
aceea forurile locale au decis ca 
Sport Club să lupte cu lotul său, 
fără vreun „transplant" de la 
Știința, transplant ce ar fi nece
sitat o perioadă de omogenizare, 
fără rațiune în cazul unei formații 
care din prima etapă trebuie să 
lupte pentru fiecare punct. S C. 
Bacău are nevoie, în primul rînd. 
de un moral foarte bun, și acest 
moral se poate naște cu un prim 
punct obținut în deplasare, chiar 
în partida de debut a returului, 
cu Rapid, la București. Iar noi 
avem nevoie de mai multă atenție 
in apărare, compartimentul care 
rn-a nemulțumit cel mai mult 
în tur, mai ales portarii. Pentru 
că atacul, cu cele 29 de goluri 
înscrise, e al doilea din serie, iar 
Grosaru, Stroe și Săvulea au do. 
vedit foarte bune calități și de 
golgeteri.

— L-ați avut în lot pe Ruglu- 
bei !...

—L-am avut și îl mai avem t 
Și eu încă mai cred in acest bă
iat, cu un suflet foarte bun, dar 
foarte influențabil. Ce s-a întim
plat cu Rugiubei ? După etapa a 
X-a, l-am scos din lot pentru 
două absențe la antrenamente. 
Nu l-am exclus din lot, eu cred 
mult în el în, acest retur de luptă 
intensă, și dacă mi-am luat o 
mare responsabilitate, spunind că 
voi face din el atacantul de altă
dată, atunci și el trebuie să crea
dă și să lupte pentru acest lucru.

V’a fi spre binele fotbalului din 
Bacău, aflat, acum, în fața unei 
primăveri decisive.

...După 12 antrenamente la Ba
cău, la 16 ianuarie, prof. C. Cos
tinescu va pleca cu echipa sa la 
Lacul Roșu, pentru a pregăti 
„marele asalt de primăvară"...

Mircea M. IONESCU

frumoasă acțiune cultural-sporti- 
vă, care a cuprins în programul 
său meciuri de volei, șah, tenis 
de masă, demonstrații de gim
nastică modernă și dansuri popu
lare. La reușita acțiunii au con
tribuit în mod deosebit profesorii 
de educație fizică Ioana Costea, 
Marieta Oprescu, Viorica Teodo- 
rescu și Tudorel Voicu.

• în orașul Rm. Sărat din ju
dețul Buzău se află în plină des
fășurare întrecerile de șah și te
nis de masă din cadrul „Cupei Ti
neretului". Cea mai mare aflu
ență de participanți au înregistra
t-o pînă în prezent asociația 
sportivă Voința, școlile generale

• Asociația sportivă Chimia 
a organizat, în colaborare cu 
comitetul U.T.C. din Combi
natul pentru fibre artificiale 
din Brăila, două excursii tu
ristice, la care au luat parte 
circa 1 500 de salariați. Aces
te drumeții au avut drept scop 
vizitarea unor frumoase sta
țiuni montane din țara noas
tră. Pe agenda de lucru a aso
ciației mai figurează asemenea 
acțiuni și în perioada care va 
urma.

Nicolae COSTIN-coresp.

PE SCHIURI PROPRII

LOTO-PRONOSPORT

Programul de activitate al va
canței elevilor din comuna Bobo- 
halma, județul Mureș, a cuprins 
și numeroase manifestări sporti
ve. întrecerile de schi au atras 
cei mai mulți elevi din clasele 
V—VIII, majoritatea participînd 
cu schiuri confecționate de ei. Mi
cii sportivi și-au disputat întîie- 
tatea cu entuziasmul specific vîr-

stei lor, remareîndu-se Dumitru 
Drăghici (clasa a Vil-a B), loan 
Moga (clasa a VIII-a A), Anton 
Moldovan (clasa a VlI-a A) și alți 
viitori performeri învingătorilor 
le-au fost înmînate premii în obi 
ecte și diplome. Iată în fotogra 
fia de mai sus startul într-una din 
probele unui astfel de concurs.

Andrei LUCA-coresp.

I
I
ILOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ
PE PARTICIPANȚI

• Tragerea Loto de mîine va fi 
televizată direct din Studioul de J Televiziune cu începere de la ora 

] 19,10. Toate tragerile Loto și Prono- 
expres, — din cursul anului 1974 — 

| vor fi televizate la această oră.

* • Și în luna ianuarie continuăI atribuirea de autoturisme la toate 
tragerile și concursurile obișnuite 
Loto, Proaoexpres și Pronosport. în Î această primă lună a anului, par- 
ticipanții Ipot opta — în cadrul su
mei cîștigate — pentru un auto- I turism DACIA 1.300 și eventuala di
ferență în numerar.

IPRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 9 IANUARIE 1974 :

I FOND GENERAL DE PREMII : 
' 1.082.693 lei din care 195.658 lei
■ REPORT

■ Extragerea I : 21 4 34 37 ,10 13
■ Extragerea a Il-a : 16 17 8 24 32

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 4 

IANUARIE 1974 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1,55 va
riante a 100.000 lei ; a 2-a : 1,85 va
riante a 22.403 lei ; a 3-a : 1 va
riantă p0% a 3.397 lei, 12 variante 
25°/o a 1.699 lei, 26 variante 10% 
a 679 lei ; a 4-a : 8,70 a 4.764 lei ; 
a 5-a : 50,70 a 817 lei ; a 6-a : 
111,55 a 372 lei.

REPORT CATEGORIA 1 :174.291 
lei.

Extragerea a Il-a: Cat. A : 2 
variante 10% a 34.539 lei ; Cat. 
B : 2 variante 25% a 9.906 lei și 4 
variante 10% a 3.962 lei ; Cat. C : 
9,35 a 3.814 lei ; Cat. D : 10,25 a 
3.479 lei ; Cat. E : 48,50 a 735 lei ; 
Cat. F : 95,35 a 374 lei și' Cat. X : 
1.153,45 a 100 lei.

Cîștigul de 100.000 lei a revenit 
lui TARNU ANGELA, din Bucu
rești, care obține 1 autoturism 
„DACIA 1300" plus diferența în 
numerar.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

tămîni. -Proiect de turneu : Iugo
slavia.

U.T.A. a reluat pregătirile, acasă, 
Ia 4 ianuarie. Astăzi pleacă la 
Predeal pentru 12 zile. Proiect de 
turneu : Grecia.

A.S.A. TG. MUREȘ a reluat pre
gătirile la 8 ianuarie. în ziua de 
13 ianuarie, pornirea spre Predeal, 
unde antrenamentele vor continua 
pînă la 31 ianuarie. Proiect de tur
neu : Albania.

JIUL — startul antrenamentelor 
din noul sezon se va da astăzi. Săp- 
tămîna viitoare, întregul lot se va 
deplasa la Slănicul Moldovei. Pro
iect de turneu : Austria.

STEAGUL ROȘU — antrena
mente în sală și în aer liberi la 
Brașov, începute de la 8 ianuarie. 
Vineri, urcarea în Poiana Brașov.

„U" CLUJ — duminică a avut 
loc primul antrenament. La 20 ia
nuarie se pleacă la Poiana Brașov, 
pentru două săptămîni, perioadă 
care se va încheia cu un joc la 
Sibiu. Proiecte de turneu : Israel.

POLITEHNICA TIMIȘOARA a 
reluat pregătirile la 5 ianuarie. în 
ziua de 13 ianuarie, plecarea la 
Buziaș, unde se va rămîne pînă la 
27 ianuarie. Proiect de turneu : 
Polonia.

SPORTUL STUDENȚESC a fă
cut primul antrenament pe 1974 la 
4 ianuarie. Continuă antrenamen
tele la București pînă duminică, 
după care va pleca la Izvorul Mu
reșului ; la 29 ianuarie, meci a- 
mical în Capitală cu Dunav Ritsse. 
Proiect de turneu : Turcia și Bul
garia.

POLITEHNICA IAȘI — marți a 
avut loc controlul medical și pri
mul antrenament. La începutul săn- 
tămînii viitoare, deplasarea la, Tg. 
Neamț. Proiect de turneu : Tan
zania.

RAPID a reluat antrenamentele 
la 3 ianuarie. Ieri a plecat la Pre
deal, unde va rămîne pînă la 23 
ianuarie. Proiect de turneu : Liban.

PETROLUL — startul pregătiri
lor pe 1974 s-a dat la 7 ianuarie. 
Antrenamentele continuă la *Plo- 
iești pînă la 20 ianuarie, după care, 
pentru două săptămîni, locul pregă
tirilor v,a fi stabilit la Slănic Pra
hova. Proiect de turneu : R. D. 
Germană.

C.F.R. Cluj a început la 7 ianua
rie cele trei săptămîni de pregătiri, 
care vor fi efectuate în localitate. 
La 28 ianuarife, lotul se va deplasa 
la Borsec, unde va rămîne pînă la 
10 februarie.

S. C. Bacău a reluat antrena
mentele la 7 ianuarie. La 20 ianua
rie plecarea la Slănic Moldova. 
Proiect de turneu : Iugoslavia.

ION IONESCU-
IÂ CONDUCEREA TEHNICĂ 

A ECHIPEI 
f.C. ȘOIMII SIBIU

Fostul internațional Ion Ionescu 
a preluat conducerea tehnică a e- 
chipei Șoimii Sibiu. El va conduce 
pregătirile formației sibiene pentru 
returul campionatului.

„Sper să realizez, împreună cu 
noii mei elevi, un sezon cit mai 
productiv" — ne-a declarat fostul 
centru atacant al Rapidului și al 
naționalei.

F.C. CONSTANTA A SOSIT IA TOKIO
• Programul intilnirilor

TOKIO, 9 (Agerpres). — Echipa 
de fotbal F.C. Constanta a sosit la 
Tokio în vederea participării la tur
neul internațional organizat de fe
derația japoneză de specialitate.

După cum s-a mai anunțat, ia 
acest turneu vor mai participa 
reprezentativa Japoniei, echipa bra

ziliană Juventus Sao Paulo și se
lecționata olimpică a țării-gaz.dă.

Fotbaliștii români vor juca, în or
dine. cu selecționata olimpică ă Ja
poniei (13 ianuarie, la Osaka), Ju
ventus Sao Paulo (15 ianuarie, la 
Tokio) și reprezentativa Japoniei 
(20 ianuarie, la Tokio).

INITIATIVE
Cu prilejul aniversării a 25 de 

ani de existență, Universitatea Cra
iova a declanșat și o suită de ac
țiuni menite să facă și mai cu
noscută activitatea sa, să fortifice 
puternicul grup de suporteri. No
tăm, printre inspiratele acțiuni ale 
clubului craiovean, editarea unui 
almanah — excelent ilustrat — de
dicat activității formației de la în
ceputuri și pînă astăzi, realizarea 
unei insigne jubiliare, a unei in
signe obișnuite, fanioane, brelocuri, 
medalioane, fotografii etc. Toate a- 
cestea pot fi procurate de la clubul 
craiovean și prin solicitări prin 
poștă.

CRAIOVENE
O altă acțiune de o deosebită 

valoare e aceea luată de Universi
tatea Craiova, de a primi în rindul 
suporterilor numai elevii fruntași 
la invățătură. în multe școli din 
zona Craiovei, dar și din alte părți, 
s-au constituit grupuri de suporteri 
ai formației-lider a campionatului 
nostru, dar condiția de bază spre 
a face parte din aceste grupuri c 
aceea a unei bune comportări la 
invățătură.

Semnalăm aceste preocupări ale 
clubului craiovean tocmai pentru 
că ele vădesc dorința de a pregăti 
sezonul și sub acest aspect, deloc 
neglijabil.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM->

pun la dispoziția publicului in această perioadă bilele pentru odihnă 
și tratament la tarife reduse față de perioada de vară, în urmă
toarele stațiuni :

ODIHNA: Borsec, Bușteni, Moneasa, Păltiniș, Sovata, Țușnad. 
TRATAMENT : Felix (hotel Nufărul), Herculane, Borsec, Bazna. 

Buziaș, Căciulata, Călimănești, Eforie Nord, Olănești, Ocna Sibiu, 
Pucioasa, Sovata, Sinaia, Sîngeorz-băi, Slănic Moldova.

Tariful de transport pe C.F.R. și I.T.A. pentru posesorii biletelor 
de odihnă și tratament este redus cu 5O"/o.

Copiii pînă la 14 ani beneficiază de reducere de 50%) la tariful 
de cazare și masă.

Cazarea se face în hoteluri și vile confortabile, iar tratamentul 
este asigurat de personal medical de specialitate.

Tinerii căsătoriți care-și petrec luna de miere într-una din sta
țiunile de odihnă menționate beneficiază de reducere la tarif între 
10—40%i, în funcție de durata perioadei de sejur.

Biletele se obțin la toate Oficiile județene de turism din țară 
și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din 
București.

PUBLITURISM
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LA SFÂRȘITUL ANULUI ATLETIC 1973

MONDIALE
• Mărșăluitorii români pe locul 5 în lume

Statisticienii atletismului au în
cheiat treburile lor pentru sezonul 
de concursuri al anului trecut, pre- 
gătindu-și, de acum, fișele pentru 
rezultatele pe probe, pentru noile 
recorduri ce se așteaptă în noul an, 
dominat de campionatele europene 
de sală de la Goteborg și. mai ales, 
de cele în aer liber, de la Roma.

Deoarece competițiile noului se
zon încă nu au început pretutin
deni, ecourile și bilanțurile anului 
19,73 se mențin în actualitate și, cum 
este firesc, determină fel de fel de 
comentarii, unele dintre ele . intere
sante și pline de semnificații. în 
ceea ce ne privește, cu cîteva săp- 
tămîni în urmă, am publicat mai 
multe retrospective privind bilan
țurile generale ale sezonului ’73. De 
aceea, astăzi ne vom Ocupa mai 
mult de clasamente. Aceste clasa
mente au fost întocmite luîndu-se 
In considerare listele celor mai buni 
20 de performeri mondiali și euro
peni la fiecare probă. Pentru locul
I au fost acordate 20 p. pentru
II — 19 p. III — 18 p... XX — 1 p. 
La ștafete a fost acordat punctaj 
dublu, iar în cazul unor egalități 
punctele au fost împărțite.

Iată cum arată clasamentele pro
belor masculine întocmite în zia
rul parizian l’Equipe de către re
dactorii Fobert Pariente și Noel 
Couedel. în paranteze, au fost no
tate punctele în 
față de situația

EUROPA : 1. 
( + 44,5), 2. R. 
(+11,5), 3. Marea 
(+32,5), 4. Finlanda 441 p
5. R.F. Germania 421,5 p, (—201,5),
6. Polonia 363 p (—60), 7. Franța 
286 p (—7,5), 8. Cehoslovacia 255.5 
p (+14,5), 9. Suedia 213 p (+12,5), 
10. Italia 181,5 p (—5). 11. Ungaria 
110,5 p (—11,5), 12. Belgia 108 p 
(—6), 13. Norvegia 98,5 p ( + 24), 14.

p (+53), 15. Grecia
16. Iugoslavia 83 p

ROMANIA 93
91.5 p (+4,5), 
( + 30,5), 17. Elveția 59,5 p (+21,5), 
18. Olanda 54,5 p (+41). 19. Spania 
30 p (—74,5), 20. Bulgaria 30 p 
(—18) etc.

După cum se poate constata, pier
derea cea mai masivă de puncte o 
înregistrează R.F. Germania și creș
terea cea mai mare România !

Pe plan mondial, atleții din 
S.U.A. își mențin încă superiorita
tea. deși au totalizat 1161 p, cu 183 
p mai puțin decît în 1972. Pe locu
rile următoare: 2. U.R.S.S. 640 p, 
3. R.D. Germană 438 p, 4. Finlanda 
299 p, 5. Marea Britanie 290 p. 6. 
R.F. Germania 258 p. 7. Polonia
246.5 p, 8. Franța 210 p, 9. Kenia

181 p, 10. Cehoslovacia 143 p, 11. 
Suedia 141 p, 12. Italia 113,5 p, 13. 
Cuba 94 p, 14. Australia 91 p. 15. 
Jamaica 81,5 p, 16. Japonia 61,5 p, 
17. Belgia 54 p, 18. Noua Zeelandă 
53,5 p, 19. Ungaria 51,5 p, 20. A- 
frica de Sud 49 p etc. România to
talizează, în clasamentul mondial, 
un număr de 16,5 puncte.

Intr-un clasament special întoc
mit pe baza rezultatelor celor două 
probe de marș (20 și 50 km), ordi
nea este următoarea: 1. U.R.S.S. 
179 p, 2. R.D. Germană 140 p, 3. 
R.F. Germania 51 p, 4. Ungaria 21 
p, 5. ROMANIA 16 p — datorită 
lui Constantin Stan (locul X 
1.28:01,4) și Ion Găsitu (XVI — 
1.28:12,0 în proba de 20 km) — 6. 
Italia 8 p, 7. Franța 5 p.

în numărul viitor, vom publica 
clasamentul la femei și general.

C.M. DE TENIS „INDOOR
96-85 (54-35)SE PREZINTĂ LA START

SPARTAK BRNO - STEAUA

Cupa cupelor" la baschet

84 de jucători in Circuitul W.C.T. '74 • Trei grupe și cite opt turnee • Stan Smi th Îșî

apără titlul • De pe acum fruntași in clasament: Jan Kodes și llie Năstase 1

La Brno, în sferturile de finală| 
ale „Cupei cupelor" la baschet mas-^ 
culin, Steaua a fost întrecută a- 
seară de formația locală Spartak 
cu 96—85 (54—35). Returul va avea 
loc la 16 ianuarie, la București

ÎN „SUPER CUPA EUROPEI" LA FOTBAL

Există un campionat mondial de 
tenis ? De ce nu... Cel puțin așa 
caută să ne convingă titulatura fasti
dioasă a circuitului de turnee 
door“ i 
sub numele 
Championship

a circuitului de turnee ,,in- 
intrat în tradiția sportului alb 

de W.C.T. — World 
of Tennis. Fără a sub-

MILAN- AJAX 1-0
..după un meci dominat

• ••

de jucătorii olandezi

plus sau în 
din 1972.

U.R.S.S.
D. Germană 

Britanie

minus

925 p
611

466 p 
(+43),

Pe stadionul San Siro din Milano 
s-a disputat ieri după-amiază pri
ma „manșă" a nou createi „Super- 
Cupe a Europei", care a opus e- 
chipele Ajax Amsterdam, cîștigă- 
toare a ultimei ediții a C.C.E., și 
A. C. Milan, deținătoarea Cupei 
cupelor. Meciul, disputat pe ploaie 
și pe un teren foarte greu, a fost 
urmărit de un număr destul de 
redus de spectatori (aproximativ 
17 000), și s-a încheiat cu victoria 
la limită, cu scorul de 1—0 (0—0), 
a echipei milaneze.

Prima ' repriză a fost destul de 
echilibrată, echipa olandeză rezu- 
mîndu-se în special la temporizarea

IN CUPELE EUROPENEbuni tenismani pe plan mondial. In 
condițiile jocului pe teren acoperit, 
precizăm.

Poate părea curios că primul pas 
spre campionatul lumii in tenis a 
fost făcut — ca să spunem așa — 
în sens invers. Activitatea 
liber rămîne încă în litera 
canoane, sportul cu racheta 
un campion mondial oficial, 
mai mult, clasamentul Marelui Pre- 
miu-F.I.L.T. începe să se substituie 
funcției pe care ar trebui s-o aibă o 
întrecere cu caracter mondial. Iar 
faptul că de două ori consecutiv in 
fruntea acestui „top" de rezultate ob
ținute in turneele clasice s-a situat 
llie Năstase, primul tenisman al 
României, este un motiv de justifica
tă mindrie.

în aer 
vechilor 
neavînd 

Deși, tot

tralieni Rod Laver și Ken Rosewall. 
Pentru ca la ediția 1973 a circuitului, 
americanul Stan Smith, la prima sa 
participare, să-și înscrie numele ca 
învingător (în finala de la Dallas, în
vinge pe A. Ashe cu 6—3, 6—3, 4—6, 
6—4).

Iată-ne acum înaintea startului 
unei noi ediții a campionatului mon
dial „indoor", la care iau parte, pen
tru prima oară, tenismani români, 
llie Năstase și Ion Tiriac se numără 
printre cei 84 de participanți, selec
ționați pe baza rezultatelor lor în se- 
zoanele .anterioare, dar și printr-un 
test în rîndul specialiștilor presei 
sportive americane, care — după cum 
se vede — a avut un cuvînt decisiv 
în alcătuirea listei. Alăturat, vă pre
zentăm componența exactă a celor

LA VOLEI
meci ti
ll al
volei:

Rezultate înregistrate in 
rile tur din cadrul turului 
competițiilor europene de 
„Cupa campionilor" — feminin: 
Benfica Lisabona—Dinamo Moscova 
0—3 (3—15, 5—15, 7—15); VC Basel 
—Start Lodz 0—3 (5—15. 6—15,
7—15); „Cupa campionilor" — mas
culin: Ujnest Dosza Budapesta— 
Munchen i860 3—0 (15—7, 15—13, 
15—6); „Cupa cupelor" — mascu
lin: Steaua Roșie Belgrad—Akade- 
mik Sofia 2—3 (13—15. 15—9, 14— 
16, 15—5, 5—15); Bologna—Stacie
Francais 3—0 (15—7, 15—12. 15—11).

PARTICIPANT»
GRUPA I (roșie)

John Alexander ★ ★, Pierre Barthes, 
Bob Carmichael ★, J.B. Chanfreau, Pat 
Cramer. Phil Dent «, Patrice Domin
guez, Cliff Drysdale *, Harold El- 
schenbroich, Mike Estep, Tom Gorman 
★ ★, Georges Qoven, Bob Hewitt *. 
Jim McManus. Frew McMillan, Bob 
Maud. llie Năstase ★ ★ *, Tom Ok
ker * ★ *. Manuel Orantes * ★ , An
drew Pattison ★, Nikki Pilici ★ ★, 
H.J. Pohmann, Patrick Prolsy 
Marty Rlessen • • — - -
Ruffels, Allan 
len ★.

jocului. Gazdele au avut o mare 
ocazie de gol, în min. 7, cînd ar
bitrul elvețian R. Scheurer a acor
dat jucătorilor italieni o lovitură 
liberă indirectă în careu, Ia numai 
6 m de poartă, rămasă însă fără 
rezultat.

A doua repriză a meciului a a- 
parținut aproape în exclusivitate 
jucătorilor olandezi, care au ratat 
din nou 3—4 ocazii clare de gol. 
în min. 55. Keizer îi servește în 
careu balonul lui Neeskens, dar 
șutul acestuia întîlnește bara. Apoi, 
Sabadini și portarul Vecchi reu
șesc să blocheze în ultimul moment 
în fața porții goale. Ajax joacă 
foarte bine, publicul îi aplaudă pe 
jucătorii olandezi și îi fluieră pe 
favoriții săi...

în min. 76, însă, la unul din pu
ținele contraatacuri ale gazdelor din 
această repriză, Blankenburg nu-1 
poate opri pe Chiarugi, care înain
tează singur și de la 17 metri șu- 
tează foarte bine, în colțul de sus 
al porții lui Stuy. Astfel, A. C. Mi
lan cîștigă o partidă dominată în 
proporție de 60 la sută de Ajax ! 
Au jucat formațiile :

A. C. MILAN : Vecchi — Saba
dini, Signoli — Anquilletti, Schnel- 
Iinger, Turone — Turini (min. 46 
Bermaschi), Benetti, Rivera, Bia- 
solo, Chiarugi.

AJAX : Stuy — 
hoff, Blankenburg, 
Neeskens, Muhren 
Keizer.

Returul meciului
Amsterdam, la 16 ianuarie.

★ ★, Tony Roche, 
Stone, Erik van

*.
Ray
Dil-

PROGRAMUL CIRCUITULUI INDOOR

R O G. - UNGARIA 20-19
Grupa II Grupa mGrupa I

14—20.1. L a k e w a y — Texas (16 invitați)
21—27.1 Philadelphia (toți 84 jucători)
28.1—3.II Richmond — —

4—10.II —. Petersburg —
11—17.11 Toronto — Bologna
18—24.11 — New York Londra
25.11—3.III Miami La Costa Barcelona

4—10.Ill „Cupa Aetna" la Hartford (meci S.U.A. — Australia)
11—17.n1 Washington •— Sao Paulo
18—24.m — — —
25—31.Ill Rotterdam Atllanta Palm Desert

1— 7.IV Munchen Cleveland —
8—14.IV Monte Carlo Chicago Tokio

15—21.IV Johannesburg Charlotte Houston
22—28.IV — St. Louis Denver

2— 5.V Finalele competiției de dublu, la Montreal
8—12.V Finalele competiției de simplu. la Dallas

GRUPA II (albastră)
Jeff Borowiak. Ross Case. John

Cooper, Patrico Cornejo, Dick Crealy, 
Owen Davidson, Ismail El Shafei ♦, 
Brian Fairlie *, Jaime Fillol ★*, 
Zeljko Franulovici, Frank Froehling, 
Brian Gottfried ★ ★. Clark Graebner 
*, Milan Holecek, Jiri Hrebec ★, 
Boro Jovanovici, Jan' Kukal, Bob 
Lutz ★. Geoff Masters, Alex Metre
veli ★ ■*, John Newcombe 
Charlie Pasarell *, Barry 
Moore ★, Raul Ramirez *, 
Richey ★ ★ . Stan Smith * ★ ★ , 
Stockton * ★, Torben Ulrich.

LA HANDBAL MASCULIN
BERLIN, 9 (Agerpres). — La 

Berlin s-a disputat întilnirea inter
națională amicală de handbal dintre 
echipele reprezentative masculine 
ale R.D. Germane și Ungariei. La 
capătul unui joc echilibrat, handba- 
liștii din R.D. Germană au termi
nat învingători cu scorul de 20—19 
(12—11).

Partida a fost condusă de arbitrii 
români Vasile Sidea și Pândele 
Cîrligeanu.

★ * ★,
Phillips 

Cliff 
Dick

va avea loc la
prin clasament, pe cei mai

NOI ECOURI DURA STABILIREA
GRUPELOR FINALE IN C.M. DE FOTBAL

la

spus, pînă anul 
indoor-ului mon-

Suurbier, IIuls-
Krol — Haan, 

— Rep, Mulder,

Bat- 
* *.

cauze nu tocmai 
internațională de

declarat : „Iugoslavia este 
mai tehnică decît cea a

finală Italia — R.F.G.

Premiu (mai-no-

O.Z.N.

MĂRCI IN CINSTEA 
STADIONULUI

Celei de a XX-a aniversări a unuia 
dintre cele mai mari stadioane din Eu
ropa — vestitul „Nepstadion” din Buda
pesta — 1-a fost consacrată o recentă 
ediție filatelică — o marcă în valoare de 
60 de fillerl. Desenul de pe timbru re
produce- o vedere generală" a stadionu
lui. care are o capacitate de 100 000 de 
spectatori și a fost locul de desfășurare 
a unor mari întreceri sportive

A PILOTULUI LODI
Specialiștii din lumea bobului sint de

sigur curioși sâ cunoască noutățile cu 
care reputatul bober elvețian Fritz Lildi 

..amenință să revoluționeze anul acesta 
campionatele mondiale. Este vorba de 
un nou bob, proiectat firește în secret. 

■ cu ajutorul Institutului de aerodinamică 
din ZUrich, proiect menit nu numai să 
permită un spor de viteză, ci evident să 
creeze și obișnuita psihoză, „războiul 
nervilor", care precede toate marile com
petiții ale boberilor.

Cei ce au putut vedea mal de aproape 
noul bob de 4 al lui LUdi, îi recunosc 
4 particularități importante : forma de 

.„picătură" (cunoscută încă de acum un 
an); pereții laterali (aripile) prelungiți 
mult, pînă la nivelul celui de al doilea 
om din echipaj; o foarte rafinat conce
pută bară telescopică de Împins pentru 
pilot; o carlingă (cockpit) din plexiglas, 
asemănătoare cu cele de la planoare.

• Cu acest bob, echipajul elvețian Liidl— 
Hagen — Miiller — Hăseli speră să facă, 
furori...

„Cupa Mondială1' 
a schioarelor

ANNEMARIE PROLL

PARIS, 9 (Agerpres). — Proba 
feminină de slalom special desfășu
rată la Les Gets (Franța) în cadrul 
„Cupei Mondiale” a revenit schioa- 
rei vest-germane Christa Zechmeis- 
ter, care în cele două manse a rea
lizat timpul de 80,01 (40,06 plus 
39,95). Pe locurile următoare s-au 
situat Lindy Cochran (S.U.A.) — 
80,22, Annemarie Proll-Moser (Ari- 
tria — 80,60 și Marianne Jaeger 
(Elveția) 80,83. Sportiva franceză 
Fabienne Serrat a ocupat locul 
cinci în 81,33.

în urma acestor rezultate, în cla
samentul individual al „Cupei Mon
diale" continua să conducă Anrte- 
marie Proll-Moser cu 121 p, ur
mată de Kathie Kreiner (Canada) 
— 66 p, Marie Theres Nadig (El
veția) și Christa Zechmeister 
57 p.

GRUPA III (verde)
Arthur Ashe ★ ★ ★, Gerald 

trick. Ove Bengtson, Bjorn Borg 
Mark Cox ★. Eddie Dibbs, Colin Di- 
bley ★, Tom Edlefsen, Paul Gerken, 
Juan Gisbert, J. Kamitfrazuml, Jan 
Kodes ★ ★ ★, Rod Laver ★ ★ ★ , Tom 
Leonard, Ray Moore ★ Antonio Mu
noz, Adriano Panatta Onny Pa-
run ★, Harron Rahim ★, Harold So
lomon, Graham Stilwell, Roscoe Tan
ner ★, Roger Taylor ★ ★, Ion Ți- 
riac ★, Tito Vasquez, Guillermo Vi
las ★, Vladimir Zednik, Antonio Zu- 
garelli.

scrie total la veleitățile promotorilor 
săi, trebuie să acceptăm că, pentru 
prima oară în istorie, s-a făcut sim
țită, în ultimii ani, această inițiativă 
mai susținută de a desemna, prin în
trecere și

Oricum, pentru 
limpezi, federația 
tenis. (F.I.L.T.) nu ține să-și atribuie 
un rol mai activ în această -direcție, 
lăsînd altora inițiativa de organiza
tori ai competiției supreme. In cazul 
în speță este vorba de gruparea a- 
mericană W.C.T., dirijată de promo
torul Lamar Hunt, cu sprijinul fon
durilor publicitare ale unor companii 
petroliere din Texas. Experiența acu
mulată în precedentele șase ediții 
ale circuitului, pare să-i dea acestuia 
un atu decisiv în mină. Astfel, în 
mod practic, sezonul internațional de 
tenis se află împărțit în două etape : 
circuitul W.C.T. (din_ianuarie și pînă 
în mai) și Marele 
iembrie).

în paranteză fie 
trecut, supremația 
dial a fost împărțită intre așii aus-

• Brazilienii se tem de echipa Iugoslaviei...
• Gerd Miiller anticipează o

In cadrul unui interviu, acordat 
agențiilor internaționale de presă, 
trei- dintre componenții echipei re
prezentative de fotbal a Braziliei au 
declarat că selecționata Iugoslaviei 
este mai redutabilă și mai greu de 
învins decît cea a Spaniei. Cei trei 
jucători brazilieni au subliniat că 
preferă ca echipa Spaniei să cîștige 
jocul de baraj pe care-1 va sus
ține cu formația Iugoslaviei, la 13 
februarie, la Frankfurt pe Main. 
Unul dintre cei mai cunoscuți ju
cători ai fotbalului brazilian. Paulo

Cesar, a 
o echipă
Spaniei și ne poate crea probleme 
in cazul cind va obține cali
ficarea". La rîndul său, portarul 
Felix a spus, printre altele : „Pen
tru noi este mai bine să se califice 
echipa Spaniei. Reprezentativa Iugo
slaviei este o formație superioară. 
Dar în mod normal, Spania nu 
poate ciștiga jocul de baraj" — pă
rere Ia care a aderat și Marco An
tonio. în schimb, cunoscutul inter
național Jairzinho a declarat că

preferă să joace în compania Iugo
slaviei, deoarece fotbaliștii spanioli 
sînt superiori celor iugoslavi la ca
pitolul tehnică individuală.

★
Ccmentind recenta tragere

sorți pentru stabilii-ea celor patru 
grupe ale campionatului mondial, 
cunoscutul internațional vest-german 
Gerd Miiller a declarat că. după 
oărerea sa, finala popularei compe
tiții va fi disputată între echipele 
Italiei și R.F. Germania. Miiller a 
indicat următoarele echipe care se 
vor califica pentru grupele semifi
nale : R.F. Germania, R.D. Germa
nă (Grupa A). Brazilia, Scoția 
(Grupa B), Olanda, Uruguay (Gru
pa C), Italia, Polonia (Grupa D).

trei grupe. Ne-am permis să „gra
dăm" cu steluțe, pe cei mai indicați 
favoriți, pentru a avea un punct de 
orientare asupra repartiției de forțe 
aflate in concurență. Și nu e greu de 
văzut că ele sînt într-un sensibil 
echilibru.

Programul prevede opt turnee de 
calificare, în orașe diferite, precum și, 
o serie de probe comune în afară de 
concurs. Primii doi clasați în fiecare 
grupă, plus doi jucători desemnați 
după _ numărul de puncte acumulat, 
deci în total 8, se califică pentru tur
neul final Ia Dallas (8—12 mai). Sis
temul de punctaj prevede 75 p pen
tru cîștigătorul fiecărui turneu, fina- 
listul primește 55 p, semifinaliștii — 
35 p etc. Este interesant de reținut 
că pe lîngă cele opt probe „indoor" 
cuprinse în circuit, contează și rezul
tatele obținute de participanți în cele 
patru mari turnee în aer liber ale 
anului trecut ; Roland Garros, Roma, 
Wimbledon. Forest Hills. Pe baza a- 
cestora, există de pe acum un clasa
ment al W.C.T. (ediția 1974), în care 
lider este Jan Kodes cu 175 puncte, 
urmat îndeaproape de llie Năstase — 
162 puncte. Cei doi fruntași ai teni
sului european au luat de pe acum 
o bună opțiune asupra calificării în 
finala de la Dallas. Urmează în acest 
clasament, dinainte de start, John 
Newcombe — 77 puncte, Stan Smith 
și Tom Okker — cite 65 puncte, A. 
Metreveli — 62 puncte.

Deci, o ultimă privire pe calendar. 
După două turnee extra-program, la 
Lakeway (Texas) și Philadelphia, vom 
asista la adevăratul start al Circuitu
lui W.C.T., care pentru llie Năstase 
se va petrece la Richmond. Un punct 
de plecare într-o competiție de maxim 
interes și cu dificultăți deosebite.

Radu VOIA

INTILNIRI DE HOCHEI
Reprezentativa de hochei pe gheață 

a U.R.S.S., aflată în turneu in S.U.A.. 
a jucat la New Haven (Connecticut) 
cu o selecționată a primei ligi ame
ricane. Hocheiștii sovietici au obți
nut victoria cu scorul de 8—5 (2—1, 
3—2, 3—2).

La Sofia s-a disputai întilnirea in
ternațională amicală de hochei pe 
gheață dintre formația locală T.S.K A. 
Septemvrisko Zname și echipa S.K.A. 
Leningrad. Hocheiștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 12—1 (5—1. 
5—0, 2-0).

In cel de-al cincilea meci din ca
drul turneului pe care-1 întreprinde 
în Canada, reprezentativa de hochei 
pe gheață a Poloniei a întilnit for
mația „Komet", pe care a învins-o 
cu scorul de 9—3 (2—0, 4—2, 3—1).

Jennifer Turral nou
record mondial la înot

Din Sydney ne sosește vestea că 
tînăra înotătoare australiană Jen
nifer Turral (în vîrstă de 13 ani) 
a stabilit ieri un nou și fantastic 
record mondial în proba de 1 500 
m liber. Ea a parcurs distanța în 
16:48,2, întrecînd vechiul record 
(16:49,9) care-i aparținea tot ei (și 
colegei ei Sally Lockyer) din luna 
decembrie 1973.

ATLEȚII PE CÎNTAR?

Clubul de parașutism din Stockbridge 
(Anglia) informează pe locuitorii din 
împrejurimi — printr-un anunț inserat 
în presa îocală — să, nu mai de.a alarma 
cu pretinsele apariții ale unor „obiecte 
zburătoare rieindentiflcate", care ar re
veni periodic pe cerul insulei Albionu- 
lui. „Sint membrii clubului nostru, in 
antrenamentele lor duminicale, folosind 
parașute de diverse culori și nicidecum 
locuitori din alte planete" — precizează 
anunțul...

PREȚUL SECUNDEI
Cînd Siegfried Schenke (R.D.G.), co- 

recordmanul european la 100 m, a fost 
întrebat care este prețul unei secunde, 
el a răspuns : „Cred că este destul de 
mare". După care a explicat : „îmbună
tățirea propriului record de la 10,1 la 
10.0 pe suta de metri aș putea să o com
par cu trecerea de la 12 secunde la 11. 
Prin urmare, o zecime de secundă poate 
fi echivalentă cu o secundă întreagă, in 
complicatul proces de obținere a per
formanței. Cei care au reușit să străbată 
mica distanță a acestei probe-fulger în 
9,9 secunde susțin cu toată tăria că rea
lizarea unei scăderi de o zecime de se-

cundă corespunde cu o îmbunătățire a 
alergării de la 20 la 11 sec. Cele noua 
secunde întregi valorează numai 0,1 sec. 
— de unde se poate vedea că nu numai 
în astronomie timpul are valori variabile, 
ci și in sport, atunci cînd te situezi in 
persoana performerului...**

DECATLONUL GIGANȚILOR
Spre sfîrșîtul anului trecut a avut loc 

la Munchen. cu ocazia unei serbări or
ganizată de presa bavareză, un original 
concurs de decatlon, la care au parti
cipat numeroși cunoscut! campioni și 
sportivi de valoare vest-germani. Printre 
aceștia se numărau cîștigătorul medaliei 
olimpice de aur la aruncarea suliței, 
Klaus Wolfermann. fotbalistul Franz 
Beckenbauer, săritorul în lungime Hans 
Baumgartner, schiorul Franz Vogler ș.a. 
în ce a constat decatlonul ? Alergări 
pe 60 m și 800 m. săritura în înălțime, 
patinaj pe rotile, ridicări de haltere, tra
geri la țintă etc. însumînd cel mai bun 
punctaj, pe primul loc s-a clasat atletul 
Klaus Wolfermann, urmat la mică dife
rență de Franz Beckenbauer, de unde se 
poate deduce, firește, buna pregătire fi
zică a cunoscutului fotbalist.

în fine, în încheiere, a avut loc un 
meci de tenis între campioana vest-ger- 
mană Helga Hosl și Sepp Maier, porta
rul reprezentativei de fotbal a R.F.G. și 
al echipei Bayern Munchen. întilnirea 
s-a rezumat la un singur set : după ce 
Helga Hosl conducea cu 4-—0, Maier a 
repurtat victoria cu 6—4 !

PENTRU O CUT
Jocelyn Lovell, în vîrstă de 23 de ani. 

este cel mai bun ciclist al Canadei. Cu 
prilejul unei deplasări făcute în toamna 
anului trecut în Franța, împreună cu 
lotul de ciclism al țării sale, Jocelyn 
Lovell a observat că cheia de la camera

Din „START"
Bratislava

— Nu te supăra 
dragă, dar meciul 
se televizează în 
culori...

ANTON GEESINK IN JAPONIA
Cunoscutul judoka olandez Anton Geesink, multiplu campion olimpic, a abandonat 

activitatea competițiorfală. Recent el a dat curs unei invitații a televiziunii japoneze, 
pentru a apare într-o serie de demonstrații, cum este aceasta — .prezentată în foto
grafia transmisă de agenția „Pana" — în care Geeslnk participă la un meci de lupte 
libere 2—2. După cum se vede, adversarul său direct, purtat pe umeri de colosul 
olandez, nu pare a fi în postură prea favorabilă...

DE BISCUIȚI...
sa de hotel se potrivește șl la.l. bufetul 
etajului. Intr-o seară, întoreîndu-se de 
la antrenament șl fiindu-i foame, Lovell 
a descuiat ușa bufetului, însușindu-și o 
cutie cu biscuiți 1 In momentul cînd 
furtul a fost descoperit, ciclistul cana
dian, somat de hotelier și de conducă
torul Iotului, a părăsit hotelul, fiind 
nevoit sfi-și plătească singur călătoria de 
întoarcere în Canada.

Ziarele canadiene au comentat pe larg 
actul comis de Lovell : „Cutia dc bis
cuiți, care costa doar 50 de cenți, a fost 
plătită scump de Lovell : 800 de dolari 
pentru biletul de călătorie și 6 luni de 
suspendare". Ziarul „Toronto Star" scrie, 
de pildă, că o asemenea pedeapsă dată 
unui sportiv fruntaș, care trebuie să fie 
un exemplu pentru tineret, este destul 
de îngăduitoare.

Președintele federației canadiene de 
ciclism. Guy Morin, a arătat că numai 
datorită serviciilor aduse sportului cana
dian Lovell a fost scutit de o pedeapsă 
și mai mare. In fine, discuțiile legate de. 
„cazul Lovell" au ajuns și în Parlament, 
unde s-a arătat că sportivul care și-a 
compromis cinstea, aducind chiar preju
dicii statului canadian, a primit în ca
riera sa ajutoare în valoare de 30 000 de 
dolari și că, în viitor, rămîne de văzut 
dacă i se va mai acorda vreun sprijin. 
Comentariile sînt de prisos...

I

Cu cifrele sale implacabile, 
riguroase și exacte, atletismul 
a părut întotdeauna zona cea 
mai puțin pasibilă de specula
ții, cea mai ferită de nedreptăți 
flagrante. Și totuși...

în lumea atit de calculată a 
atletismului, cascada de perfor
manțe din ultimii ani a stirnit 
și a stimulat meditațiile. Iată o 
grupă de cercetători din Leipzig
— cu aceleași arme infailibile a- 
le calculelor matematice — au 
supus studiului atent un feno
men ce dădea de gîndit: în 
răstimp de 4 ani, diferențele 
dintre rezultatele aruncătorilor, 
raportate la sporul lor în greu
tatea personală.

Au fost comparate performan
țele celor trei aruncători de 
greutate de pe podiumul de la 
Munchen cu realizările lor an
terioare de la Mexico, dar și 
kilogramele pe care le-au cîn- 
tărit în clipa respectivelor per
formanțe. A reieșit astfel că 
polonezul Komar și americanul 
Woods erau în capitala bava
reză cu 10 kg mai grei decît la 
Mexico, iar Briesenick (R.D.G.)
— cu 15 kg. Concomitent, per
formanțele lor au crescut cu țin 
ordine) 1,90—1,05—1,57 m.

Cercetînd și celelalte sectoare 
de aruncare, s-a constatat —> la 
aceiași concurenți — un spor 
mediu în greutate (după 4 ani) 
de 4,7 kg la discoboli sau de 
4,6 kg la aruncătoarele de greu-

obținut 
cercetă- 

anume 
kg mai

probele 
mai u-

tate, pentru a pomeni doar două 
exemple.

Mult mai grăitoare pare com
parația a doi aruncători de cio
can: japonezul Murofushi (înalt 
de 1,81 m și greu de 91 kg) a 
aruncat 70,88 m și s-a clasat al 
8-lea, iar sovieticul Bondarciuk 
(1,83 m și 112 kg) a 
75,50 m și locul 2. Dar 
torii rețin esențialul și 
că secundul era cu 21 
greu decît primul!

Reiese clar că nici în 
cele mai tehnice, atleții
șori — chiar și cu o pregătire 
excelentă și un stil foarte ci
zelat — nu vor mai putea in
fringe multă vreme handicapul 
greutății. Cercetările pe care 
le-am evocat vor conduce ine
vitabil la ideea 
nor categorii de 
letism !

Tendința de a 
le sportivilor nu 
cunoaștem sub diversele ei for
me, mai ales în sporturile de 
forță, unde avem 10 categorii 
la lupte, 11 
Za 
de 
a 
după înălțime (peste și sub 2 
metri) — tot în intenția echită
ții sportive. Vom vedea în cu- 
rînd aruncătorii 
categorii: sub
100 kg?

Victor

introducerii u- 
greutate în at-

egaliza șanse - 
este nouă și o

la bor, 9 — 
judo. Nu e multă vreme nici 
cînd se tot vîntura ideea de 
categorisi pe baschetbaliști .

clasați in două
1OO și peste

BANCIULE5CU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La Milano, în meci tur contlnd pentru 
grupa sferturilor de finală a competiției 
internaționale masculine de baschet 
„Cupa Koracl", echipa locală Mobilquat- 
tro a întrecut cu scorul de 80—68 (31—38) 
formația spaniolă ~ ........
In cadrul aceleiași 
liană Forst Cantu 
de 107—77 (51—34) 
teren propriu cu 
(Franța).

Cambridge United 3—3 (după prelungiri); 
Sounthorpe — Millwall 1—0.

f

Juventud Badalona. 
competiții, echipa ita- 
a cîștigat cu scorul 
partida susținută pe 
Olympique Antibes

Localitatea vest-germană Cuxhaven a 
găzduit partida revanșă dintre selecțio
natele de baschet (juniori) ale R.F. Ger
mania și Norvegiei. Gazdele au terminat 
din nou învingătoare, de data aceasta 
cu scorul de 94—49 (45—20). în primu! 
joc, tinerii baschetbaliști vest-germani 
au cîștigat cu scorul de 108—36.

tu cadrul turului trei ai Cupei Angliei 
la fotbal: Coventry — Sheffield Wednes
day 3—1; Doncaster — Liverpool 0—2; 
Hull — Bristol City 0—1; Oldham —

In ziua a doua a turneului International 
masculin de handbal de la Frankfurt pe 
Oder, Ț.S.K.A. Moscova a învins- cu 
scorul de 11—9 pe Honved Budapesta. 
Formația poloneză Slask Wroclaw a ob
ținut o surprinzătoare victorie, cu scorul 
de 14—10, în partida susținută cu Dukla 
Praga.

La Auckland (Noua Zeelandă) a început 
un turneu internațional de tenis, la care 
participă jucători și jucătoare din mal 
multe țări ale lumii. In primul tur al 
probei de simplu bărbați, suedezul 
Bjorn Borg l-a întrecut cu 6—4, 6—2,
6—1 pe olandezul Jan Hordijk, iar aus
tralianul Allan Stone l-a eliminat cu 
6—4. 5—7, 7—5. 6—3 pe cehoslovacul Vla
dimir Zednik. Alte rezultate; Fletcher 
(Australia) — Fickentscher (R.F.G.) 6—1. 
6—0. 6—3; Case (Australia) — N’Godrella 
(Franța) 6—3, 7-6, 7-6; Crealy (Austra-

lia) — Whitaker (Noua Zeelandă) 7—5. 
2—6, 6—3, 6—4. In concursul feminin, 
principalele favorite au obținut victorii 
scontate: Evonne Goolagong (Australia) 
— Shelly Monds (Noua Zeelandă) 6—3. 
6—0; Peggy Michel (S.U.A.) — Marie
Wikstedt (Suedia) 6—2, 4—6, 7—5.■
Celebrul schior Italian Gustavo Thoeni. 
complet refăcut după accidentul suferit 
la sfirșltul anului trecut în concursul de 
la Schladming, a terminat învingător in 
proba de slalom special desfășurat la 
Berchtesgaden. Thoeni a realizat în cele 
două manșe timpul de 102,14,'51.28 plus 
50,86, fiind urmat de compatriotul său 
Piero Gros — 103,34. O cursă bună a fă
cut schiorul polonez Jan Bachleda, care 
a ocupat locul trei în 103,80. primul cla
sat dintre concurențli austrieci a fost 
Johann Kniewasser — locul șase, in 
104.94. Pîrtia a măsurat 620 m, cu o di
ferență de nivel de 190 m și 67 de porți. 
Această probă nu a contat pentru „Cu
pa Mondială".


