
Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

in mari întreprinderi ale Brașovului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat, a făcut, în cursul zilei 
joi. 10 ianuarie, o vizită de lucru 
unele din marile întreprinderi 
Brașovului.

In centrul analizei — eficiența și 
calitatea întregii activități, folosirea 
mai deplină a posibilităților existente 
in direcția modernizării producției și 
realizării de noi utilaje 
te performanțe, obținerea 
zuliatc superioare in 
valorificării tot mai intense a capa
cității creatoare a muncitorilor și 
specialiștilor, a instalațiilor și spațiilor 
industriale existente, obiective defini
torii pentru căile principale ale dez
voltării țării noastre în acest an.

In vizita întreprinsă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
Constantin Drăgan. membru al 
telului executiv al C.C. al 
prim-secretar al Comitetului 
țean Brașov al P.C.R., 
Oprea, _ ,
Suprem al Dezvoltării Economice 
Sociale a României.

Primul obiectiv al 
Uzina „Electroprecizia" 
cele. Ea se prezintă
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Comi- 

P.C.R., 
jude- 

Gheorghe 
vicepreședinte al Consiliului ... - - . ș.

vizitei 
din 

cu un 
mos bilanț de realizări. Gazdele 
tă cu satisfacție eă recomandările fă
cute de secretarul general ai partidu
lui cu prilejul vizitei anterioare au 
fost transpuse cu succes în viață, în- 
rcgistrîndu-se o creștere considerabilă 
a producției, a calității și diversifică
rii ei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază rezultatele obținute și indică, 
totodată, ca și in viitor să se ia mă
suri pentru dezvoltarea și moderniza
rea continuă a producției, îmbunătă
țirea calității concomitent cu reduce
rea prețului de cost, pentru ca pla
nul pe acest an să fie îndeplinit in

Să- 
fru- 
ara-

nul pe acest an să fie îndeplinit 
cele mai bune condițiuni.

Următorul obiectiv al vizitei 
lucru a secretarului general al parti
dului l-a constituit întreprinderea de 
autoc^nioane din Brașov.

întîlflirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu colectivul acestei între-

de

prinderi brașovene « fost, din primul 
moment, consacrată dezbaterii, la fața 
locului, cu cadrele de conducere ale 
ministerului de resort, centralei in
dustriale și cu specialiștii din indus
tria de autocamioane, a măsurilor 
luate cit și a celor ce se mai impun 
în vederea asigurării îndeplinirii e- 
xemplare, la toți indicatorii, a sarci
nilor dc plan pe 1974, ale întregului 
cincinal.

Despre întreprinderea „Rulmentul", 
ultimul obiectiv ai vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în municipiul Bra
șov, se poate spune că reprezintă un 
etalon din punctul de vedere al cali
tății și eficienței producției atit pen
tru industria orașului, cit și pentru 
numeroase alte uzine din țară.

Secretarul general are cuvinte de 
apreciere față de modul cum colec
tivul de aici a înțeles să-și organizeze 
procesul de fabricație, să folosească 
Ia parametrii maximi utilajele din 
dotare, factori care garantează suc
cesele de astăzi ale întreprinderii.

Alături de puternica industrie a 
construcțiilor de mașini, de cea chi
mică, ușoară, alimentară etc, „In
dustria turismului" ocupă o ponde
re însemnată în economia județu
lui Brașov — una din principalele 
zone turistice ale țării. Cunoscutele 
stațiuni Predeal și Poiana, pitoreștile 
așezări de pe Valea Timișului, Bra- 
nul, Rîșnovul, sînt numai cîteva 
renumitele stațiuni climaterice 
turistice din acest județ.

Frumusețea peisajului montan, 
tecile turistice sau pîrtiile de schi, 
și săniuțe, ce oferă condiții optime 
de odihnă și recreare, pentru sporturi 
de agrement și de performanță atrag 
aici, în tot timpul anului, un număr 
de vizitatori din întreaga țară și de 
peste hotare.

Cu prilejul vizitei făcute la Bra
șov, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o întîlnire și cu edilii județului 
Ia care a participat și ministrul tu
rismului, Ion Cosma. Cu acest prilej, 
au fost dezbătute o serie de probleme 
legate de dezvoltarea stațiunilor 
montane, pentru a se asigura o pro
movare largă a turismului.

In timpul discuțiilor s-a acordat o 
atenție deosebită studiilor de sistema
tizare și dezvoltare în perspectivă a

noi 
noi 

natu-

din 
Și

po- 
bob
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ZIAR At CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORTstațiunilor Poiana Brașov și Predeal. 
Se arată că la Poiana, pe baz» 

sondării opiniei turiștilor, proiectele 
au în vedere evitarea unui număr 
exagerat de construcții, pentru a nu 
știrbi din farmecul cadrului natural. 
S-a ajuns astfel la concluzia că di
mensionarea optimă a stațiunii este 
de 4 300 locuri. In acest sens s-a pre
văzut construcția a incă 10 hoteluri, 
amplasate în zone liniștite, a unui 
centru al stațiunii, cu puncte co
merciale, amenajarea unor noi pîrtii 
pentru sporturi de iarnă, precum și 
a unor noi teleferice. Trei dintre noile 
hoteluri — cu o capacitate de aproa
pe 1 000 de locuri — sînt in construc
ție, urmînd a fi gata pînă în 1975.

Și in stațiunea Predeal a fost pre
văzută construcția a încă două hote
luri — unul dintre ele, pe culmea 
Cioplea, fiind chiar început.

Sint. de asemenea, in studiu 
amenajări turistice, dintre care 
pîrtii de schi, crearea unui parc 
ral etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de gradul de valorificare 
a construcțiilor hoteliere și vilelor 
existente din județul Brașov, de ce
rințele turiștilor. Discuțiile capătă 
apoi un caracter mai larg, cu refe
riri la valorificarea superioară a pa
trimoniului turistic. Secretarul gene
ral al partidului recomandă conduce
rii Ministerului Turismului ca, în ca
drul programului de dezvoltare 
stațiunilor montane, 
ție deosebită celor 
tratament.

Vizita de lucru 
Nicolae Ceaușescu 
prinderi brașovene 
pondere în producția materială a ță
rii — acum, Ia începutul acestui an 
jubiliar — se înscrie ca un moment 
de seamă în viața colectivelor de la 
întreprinderile „Electroprecizia", de 
autocamioane și „Rulmentul", a in
dustriei noastre socialiste, ea punind 
în atenția oamenilor muncii proble
me de o deosebită importanță și ac
tualitate privind bunul mers al ac
tivității în toate domeniile construc
ției socialiste, îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen, înaintarea ac
celerată a României pe drumul pro
gresului și al bunăstării.

a 
să acorde o aten- 
climaterice și de

a tovarășului 
făcută în între

cu o însemnată

ANUL XXX Nr. 7649 4 PAGINI 30 BANI

SUCCES; NET IN C. C, E. LA BASCHET FEMININ

POLITEHNICA - M.T.K. BUDAPESTA
Deplină satisfacție ne-au 

ieri seară, baschetbalistele 
Politehnica București. într-adevăr, 
evoluînd în prima lor partidă din 
sferturile de finală ale C.C.E.. cam
pioanele României s-au comportat 
splendid, au oferit un foarte frumos 
spectacol sportiv și au obținut un 
succes net — 84—58 (47—26) • 
le oferă șanse solide pentru 
sul final în disputa cu 
M.T.K. (returul va avea loc 
ianuarie la Budapesta).

începutul partidei Politehnica —- 
M.T.K., găzduită de sala Floreasca 
și aplaudată de un public nu prea 
numeros, dar entuziast, a scos în 
evidență dorința studentelor de a 
învinge la un scor categoric. Ta
bela a indicat 9—2 în min. 5. dar 
în minutele următoare jocul s-a 
echilibrat. Pentru puțină vreme, în
să. pentru că din minutul 10 Po
litehnica a început să se distanțeze 
decisiv, fără a lăsa speranțe adver
sarelor: 34—19 în min. 16. 45—25 
în min. 19. 61—33 în min. 25 si

oferit, 
de la

— care 
succe- 
echipa 
joi 17

71—38 (diferența maximă) în min. 
29. Agresivitatea în apărarea om 
la om, intercepțiile urmate de con
traatacuri fulgerătoare, precizia a- 
runcărilor de la semidistanță și efi
ciența atacurilor poziționale (varia
te și rapide) au determinat domina
rea categorică a elevelor prof. Gri- 
gore Costescu. Oaspetele au încer
cat să riposteze aplicînd uneori o 
apărare mai dură decît limita nor
mală și schimbînd sistemul defen
siv (de la „om la om" la „zonă"), 
dar nu au reușit decît să micșo
reze din handicap între minutele 
33 și 38. cînd eforturile depuse 
de bucureștence puseseră ampren
tă asupra siguranței acestora în ac
țiuni. Totuși, în ultimele minute 
ele au găsit resurse pentru a mai 
înscria și a-și rotunji „zestrea" în 
vederea returului.

Au înscris: Savu 23, Szabados 17, 
Pruncu 14, Ciocan 14, Taflan 10, 
Demetrescu 6 pentru Politehnica, 
respectiv Borbely 12, Beloberk 5. 
Elekes 4, Kopf 10, Balint 3, Karasz 
17, Horvath 4, Nagy 3. Au arbitrat 
foarte bine K. Bremen (Iugoslavia) 
Și P. Slșkov (Bulgaria).

U

Margareta Pruncu pătrunde pe lîngă Erzsebet Elekes și va înscrie 
i Foto : Paul ROMOȘAN

D. STANCULESCU

DUBLA UTILITATE A GIMNASTICII
LA LOCUL DE MUNCA

excelente și pentru producțieRezultate

(Continuare în pag. a 3-a)
Este, astazi, rmdul caiacului și caiioei să

șanselor pentru ediția

PORT

an, cu generalizarea gimnasticii 
locul dc muncă în toată uzina,

Foto : D. NEAGU

Uzinele „23 
la locul de

O ocupație plăcută, utilă, reconfortantă, a muncitorilor de la Uzinele 23 August : gimnastica din pauza de producție. Instructor fostul boxer Eu-
— _ Foto : D. NEAGUgen Dinu

In cadrul aceleiași grupe, la Ri
ga, Daugava a dispus de Standa Mi
lano cu 94—35 (53—19).

în pagina a IV-a. rezultatul me
ciului I.E.F.S.-Hapoel Tel Aviv din 
8-imile de finală ale Cupei cupelor.

DACĂ OLIMPIADA 76 AR Fi

Ne aflăm în biroul inginerului 
Traian Pelău, directorul Fabricii de 
confecții din ARAD. îi solicităm 
conducătorului acestei mari unități 
din sectorul industriei ușoare să ne 
expună opinia sa asupra gimnasticii 
la locul de muncă. Iată, redat pe 
scurt, răspunsul interlocutorului :

„Vreau să fac, chiar de la în
ceput, o precizare : eu însumi sini 
absolut convins de efectele foarte 
bune ale gimnasticii ia locul de 
muncă. Cele cîteva minute de exer
ciții fizice diminuează starea de obo
seală care se instalează la muncitoa
rele noastre, la cîteva ore de la pre
luarea schimbului. Peste 80 Ia sută 
din forța noastră de muncă fiind re
prezentată de tinere muncitoare, cu 
atit mai 1—11 -- 1— 
protejarea organismului lor,

efectiv din partea conducerii admi
nistrative, ceea ce a ușurat mult sar
cina comitetului sindicatului (pre
ședinte Maria Morar).

IN CAPITALA, Ia
August", gimnastica

uzinei, tovarășul Marin Gheorghiță, 
s-a ocupat personal și are in conti
nuare în vedere luarea unor măsuri 
care să se încheie, la sfirșitul acestui 

" " la 
cu

mult se impunea, pentru 
i___ u___  . oricum
mai fragii, introducerea unei reprize 
de gimnastică specifică. în strînsă le
gătură cu medicii policlinicii și cu 
specialiștii de la C.J.E.F.S. am sta
bilii că pentru schimbul de dimineață 
ora cea mai potrivită pentru gim
nastică este 11. iar pentru cel de după 
amiază, ora 20".

Comitetul sindicatului și asociația 
sportivă ale fabricii de confecții ară- 
dene au recrutat și au pregătit 32 de 
instructori și instructoare. Pentru în
ceput s-a alcătuit un complex de 
5—6 exerciții, în funcție de specificul 
fiecărui atelier și secție. La sfîrșitul 
unei luni, ansamblul de exerciții este 
înlocuit cu un altul urmărindu-se 
prin aceasta atit evitarea instalării 
unei stări de plictiseală, dar și an
trenarea cit mai multor părți și grupe 
de mușchi ale organismului. loan Pe- 
trovan, șeful comisiei sport-turism a 
Consiliului județean Arad al sindi
catelor, ne spunea că la fabrica de 
confecții — dar și la fabrica de cea
suri „Victoria" — a găsit un sprijin

muncă s-a introdus la 8 sectoare : 
sculărie, motoare, aparataj. mecanică, 
locomotive-uzinaj, locomotive-montaj, 
utilaj tehnologic și proiectări. A- 
proape 3 000 de muncitori sînt angre
nați în această activitate. Important 
de remarcat este faptul că, la soli
citarea muncitorilor, exercițiile zilnice 
se fac afară, atit pe timp de iarnă, 
cit și pe timp de vară. Nicolae Mu- 
reșanu, instructor salariat pentru ac
tivitatea sportivă de masă, ne spu
nea că mulți dintre cei care au de
prins practica zilnică a exercițiilor 
fizice la locul de muncă, continuă să 
facă exerciții și acasă, de la ei „mo- 
lipsindu-se“ și membrii familiilor.

Ziarul „Viața Uzinei" sprijină a- 
ceastă acțiune care, la uzina bucu- 
reșteană, tinde să capete proporții 
de masă. în această direcție își 
propune să muncească și comitetul- 
sindicatului (președinte Dumitru Pă
dure). S-a găsit înțelegere și din par
tea unor președinți de comitete de 
secții, dintre care Alexandru Covaci 
(de la locomotive-montaj) și Vasile 
Constantinescu (de la locomotive-uzi
naj) s-au remarcat în mod deosebit. 
Secretarul comitetului de partid al

și pentru sănătatea celor ce o practică
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

excepția secției de forjă, unde lucrul 
nu se poate întrerupe niciodată.

într-o altă mare localitate a țării, 
la IAȘI, introducerea gimnasticii la 
locul de muncă preocupă atit Consi-

liul județean al sindicatelor, cit și 
conducerile unor importante unități 
industriale : fabrica Moldova — trico
taje, întreprinderea Țesătura, fabrica 
de mătase „Victoria", fabrica de con
fecții. „Am început introducerea gim
nasticii la locul de muncă cu uni
tăți ale industriei textile intrucit aici, 
după afirmațiile medicilor, se simțea 
in primul rînd nevoia, datorită me
diului în care se lucrează" — 
spunea tovarășul G. Craus, șeful 
misiei sport-turism a Consiliului 
dețean Iași al sindicatelor.

Un studiu aflat în pregătire la 
liclinica industrială a municipiului 
Iași — observațiile fiind făcute asu
pra muncitoarelor angrenate în gim-

Președintele federației 
de caiac-canoe, g-ral it. 
Vasile Șlicanu, înmî- 
nează cupele — cuveni
te pentru locul I ocu
pat în clasamentul a- 
nului 1973, întocmit de 
federația de specialita
te — campionilor mon
diali de la Tampere, ca
noiștii Gh. Danilov și 

Gh. Simionov

CUPA HARGHITA
0 REUȘITĂ COMPETIȚIE DE PATINAJ VITEZĂ
Concursurile republicane de pa

tinaj viteză continuă. După între
cerile pentru „Cupa Mureșul și 
„Cupa speranțelor", pista naturală 
a lacului Ciucaș din Tușnad a găz
duit, timp de trei zile, concursul 
dotat cu „Cupa Harghita". Și-au 
discutat întâietatea patinatori din 
București, Sibiu, Tg. Mureș, Cluj, 
Brașov, Miercurea Ciuc și Tușnad. 
De menționat că o serie de viteziști 
au înregistrat o evidentă revenire 
de formă.

3:01,4, 500 m — Gh. Dumi- 
(Constructorul Buc) 46,5,

Atleții - la „ora promisiunilor

REZULTATE TEHNICE : seniori 
500 m — 1. V. Coroș (Dinamo Bra
șov) 45 6, 2. V. Sotirescu (Dinamo 
Buc.) 46,0, 3. A. Okoș (S. C. Miercu
rea Ciuc) 46,2, 1500 m — 1. V. So
tirescu 2:27,0, 2. V. Coroș 2:30.5.
3. Gh. Pop (Dinamo Brașov) 2:32,5 
5 000 m — 1. V. Sotirescu 9:22,2 
2. A. Okoș 9:25,4, 3. D. Lăzărescu 
(S. C. Miercurea Ciuc) 9:27,4. Iată 
învingătorii în celelalte probe : se
nioare 500, 1500 și 3 000 m — 
Liana Cardaș (Mureșul Tg. Mureș) 
54,0, 2:58,1 și, respectiv, 6:22,5 ; ju
niori mari, 500 și 1000 m — Eva 
Sigeti (Șc. sp M. Ciuc) 50,7 ți 1:51,9, 
1500 m — Sanda Fr.jm (Șc. sp.

Sibiu) 
trescu 
1500 m — L. Foot (Dinamo Bra
șov) 2:33,1, 3 000 m — A. Demeter 
(Agronomia Cluj) 5:27,8 ; juniori 
mici, 500 m — Agneș Rus (Șc. sp. 
M. Ciuc) 56,3 și Ion Opincaru (Șc. 
sp. Sibiu) 49,4 ; 1 000 m — Carmen 
Dragoman (Șc. sp. Sibiu) 1:54,6 și 
L. Biro . (Șc. sp. M. Ciuc) 1:44,5; 
copii 13—14 ani, 500 m — Eva 
Molnar (Șc. sp. M. Ciuc) și Iudith 
Balint (Mureșul Tg. Mureș) 58,6 și 
Iosif Moldovan (Șoimii Tușnad) 
54,1; 1000 m Iudith Balint 2:03,6 
și I. Moldovan 1:53,7 ; 11—12 ani, 
300 m — Mariana Constantin (Șc. 
sp. nr. 2 Buc) 36,4 și Radu Neculi- 
cioiu (Dinamo Brașov) 33.5 — re
cord republican (v.r. 33,8) ; 9—10 
ani Ibolya Satmary (Mureșul Tg.
Mureș) 12,7 — record republican 
(v.r. 13,0) și M. Truță (Agronomia 
Cluj) 13,2 ; 7—8 ani, 50 m - Mi- 
haela Timiș (Agronomia Cluj) 10,2 
și A. Fulea (Șc. sp. Sibiu) 7,9.

• Cu cîteva zile în urmă, si- 
bianul A. Fulea a doborît, pe a- 
ceeași pistă, recordul la proba de 
100 m (cat. 7—8 ani) cu 13,8 
(vj. 14,5). _

Atletismul se află încă 
lanțurilor sezonului trecut, 
marile competiții de sală 
abia peste cîteva săptămîni. Și to
tuși, chiar dacă nu au concursuri, a- 
tleții nu... hibernează 
rioadă. Decembrie 
și ianuarie sint lu
nile acumulărilor 
cantitative, lunile 
cu volum mare de 
antrenament, sînt 
lunile în care se 
pune baza recor
durilor de la vară. 
La Predeal, la Po
iana Brașov, in 
aerul tare al mun
ților, la București, 
Botoșani, 
sau Brăila, 
Cîmpulung 
Constanța, 
fruntași — 
numai ei 
pregătesc 
In aceste zile, cea 
mai mare 
trație de 
poate fi 
în prima 
țării, sala 
gust" din Capitală, 
asaltată pur și 
simplu de nume
roși atleți selec
ționați în lotul o- 
limpic. I-am vizi
tat cîteva zile la 
rînd pe cei ale 
căror performanțe 
le vom aplauda în 
sezonul viitor, că- 
utînd să aflăm, o 
clipă mai devre
me, ce surprize ne 
pregătesc.
VALERIA ȘTEFĂNESCU — SĂRITOARE 

IN LUNGIME?

la ora bi- 
Startul în 
se va da

in această pe-

mirare. Au trecut aproape 7 luni de 
cînd vicecampioana olimpică nu a 
mai« fost văzută pe stadion...

— De ce ?
— Am făcut o tendinită, boala atle

ților. Dc aici, din sala „23 August"

Roman 
i la sau 
atleții 
și nu 
— se 

de zor.
concen- 

valori 
întîlnită 
sală a 
„23 Au-

Al 15-lea start

23—24 februarie). Dacă merge bine 
voi lua startul și la Goteborg, la cam
pionatele europene.

— Numai garduri ?
— Garduri și lungime. Voi acorda 

o atenție mai mare lungimii. Anul 
trecut, în sală, am sărit 6,41 m. La 
Rotterdam, la „europene" s-a ciștigat 
cu 6,45 m, veneam ușor pe locul doi. 
Așa că...

— E un prim pas spre pentatlon ?
— E o idee pentatlonul. Să mă mai 

gîndesc...

UN FOST COPIL MINUNE DIN 
IN PRIM PLAN...

Viorel Suciu a fost unul din 
minune ai atletismului nostru. 
’65,

NOU

copiii
Prin 

dacă nu ne înșelăm, Suciu era 
cel mai bun alergător european de 
juniori la 
„mici" de 
crescut, a 
ment dat 
A apărut 
sau aproape — Suciu era al doilea, 
uneori chiar al treilea... Anul trecut, 
Ia 27 de ani, Viorel a făcut un spec
taculos transfer, ureînd la 400 m gar
duri. Un transfer pe cit de spectacu
los pe atit de reușit, pentru că în 
primul sezon pe noua distanță el a 
reușit 50,9, la două zecimi de recordul 
țării (record pe care l-a și depășit 
la Atena, la Balcaniadă, unde a fost 
cronometrat în 50,4, dar a fost desca
lificat pe un motiv imaginar).

Ești mulțumit de debut, Viorele ?

110 m garduri (pe garduri 
91.4 cm). Copilul minune a 
progresat, dar la un mo- 
firul progresului s-a rupt, 
și Perța și întotdeauna —

VI. MORARU

(Continuare în pag. a 4-a)

Valeria Ștefănescu este, probabil, 
un nume necunoscut iubitorilor atle
tismului de la noi. Valeria Buîanu, 
însă, da. Dar cum noi i-am promis 
multiplei noastre campionae și re
cordmane...

Valeria Ștefănescu pare mai ma
tură decît zburdalnica Valeria Bufa- 
nu. Mai matură dar, în același timp, 
mai... puțin suplă. Nici nu este de

al lui Gheorghe Zamfirescu...
mi s-a tras. In vară n-am vrut să 
întrerup pregătirea, aveam semifinala 
„Cupei Europei" la București și voiam 
s-o întilnesc . pe Annelie Ehrhardt. 
N-am putut însă concura... De la 5 
august pînă la 1 decembrie n-am mai 
făcut nici un... joc de gleznă 1

— Cum vă simțiți acum ?
— Bine. în sfîrșit, pot să lucrez ca 

lumea.
— Concurați în sezonul de sală ?
— Nu știu încă. în orice caz nu 

voi concura pînă la „naționale" (n.n.

Foto : N. DRAGOȘ
răspundă acestei întrebări, 

care, de fapt, are în vedere retrospectiva activității desfășurate în cadrul 
principalelor ramuri sportive, după încheierea J.O. de la Miinchen pînă 
în prezent și — prin această prismă — evaluarea 
viitoare, de la Montreal.

Evident, progresul realizat în acest răstimp, 
nou — la aprecieri frumoase adresate campionilor 
sportivilor fruntași, colectivului de antrenori, federației de specialitate. 
De aceea, desigur, în pagina a II-a a numărului 
tulată :

ne determină — din 
și laureaților, tuturor

nostru de astăzi, inti-

Caiaciștîi si canoiștii pot obține, la Montreal, succese
9 9 9 • 9

de prestigiu pentru sportul romanesc
cititorii vor întîlni multe referiri la 
de puncte, la obiective maxime etc 
sezonul competițional 1973. Firește, asta nu înseamnă că toate lucrurile 
merg foarte bine 1 Este necesară o valorificare superioară a talentului 
deosebit, a marilor capacități, de care dispun caiaciștîi și canoiștii noștri 
fruntași. Noile obiective privind creșterea volumului de antrenamente 
arată, de asemenea, că va trebui să se muncească mai bine, dar și mai 
mult ca pînă acum. Alte probleme importante se referă la îmbunătăți
rea selecției, la atenția ce trebuie acordată tineretului promovat în cele 
trei loturi, la cultivarea cu mai multă fermitate a simțului de răspundere, 
a tuturor calităților morale și de voință.

Sînt, în concluzie, necesare noi eforturi pentru ca, într-adevăr, la 
Montreal, caiaciștîi și canoiștii români să cucerească o deplină afirmare 
olimpică.

titluri și medalii, la noi recorduri 
și mai puțin concluzii critice după

Slalom special în „Cupa Europei1*

DAN CRISTEA PE LOCUL 8 LA TARVISIO
© Campionul olimpic, spaniolul Ochoa, pe locul 2!

ca-Pe pîrtiile de la Tarvisio, în 
drul competiției de schi pentru 
„Cupa Europei", s-a desfășurat o

de slalom
; schiorului

START ÎN COMPETIȚIILE ATLETICE DE SALĂ
Primul start al atleților în anul 

1974 se va produce sîmbătă în sala 
de la „23 August". întîiul concurs al 
sezonului de iarnă ’74 este organizat 
de comisia municipală de atletism și 
este dotat cu „Cupa Unirii". Compe
tiția este programată să se desfășoare 
în două etape ; sîmbătă și duminică

se vor întrece juniorii de categoriile 
I și a IlI-a și copiii de categoria I, 
iar la 19 și 20 ianuarie se vor disputa 
întrecerile rezervate atleților seniori 
și juniorilor de categoria a Il-a.

Sîmbătă reuniunea începe la ora
16.30, iar duminică probele vor avea 
loc dimineața, începînd de la ora
9.30,

probă < 
revenit
Corradi, care în cele două manșe 
a realizat timpul de 97,10 sec. Spa
niolul Francisco Ochoa s-a clasat 
pe locul doi, cu 97,25, urmat de 
Aureiiu Garcia (Spania) — 97,63. 
Campionul român Dan Cristea a 
terminat pe locul 8 cu timpul to
tal de 100,13.

în clasamentul general al „Cunei 
Europei" după desfășurarea acestui 
concurs, pe primul loc se află Er
win Stricker (Italia) cu 45 p, ur
mat de Wener Mattle (Elveția) — 
35 p și Klaus Heidegger (Italia) 
- 25 p.

special. Victoria a 
italian Giulio
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CAIACIȘTII Ș| CANOIȘTII POT OBȚINE, LA MONTREAL,

Iran Patzaichin conduce, ca ac obicei, cursa canoelor

MEDALII IN ȘASE FINALE • ••
performanțele ma- 
realizate la.Tam- 

— este același ca

la K1 
K2TOATf P/NZELE SUS!

SUCCESE DE PRESTIGIU PENTRU SPORTUL ROMÂNESC

OLIMPIADA 76

AR FI MÎINE..?

Se împlinesc, în acest an, două 
decenii de la prima afirmare a 
unui caiacist român în arena in

ternațională (Mircea 
medalie de bronz la 
diale de la Mațon, 
caiaciștii și canoiștii 
mirabili reprezentanți 
nesc, și-au așternut 
belul de onoare al 
marile competiții,

Anastasescu — 
campionatele mon- 
1954). De atunci, 
noștri, acești ad- 
ai sportului româ- 

semnăturile pe ta- 
laureaților la toate 

marile comoetitii, cucerind nu mai puțin 
de 50 DE' TITLURI Șl UN TOTAL DE 
130 DE MEDALII — de aur, argint și 
bronz — la CAMPIONATELE LUMII, ALE 
EUROPEI Șl LA JOCURILE OLIMPICE. 
„Flotila Snagovului* a triumfat pe zeci 
de piste nautice, cîștigînd poziții de au
tentic prestigiu internațio
nal și înapoindu-se, de 
fiecare 
mai 
sportive — astăzi la loc 
de cinste în panoplia 
mișcării noastre sportive.

Toate pinzele sus I 
Pentru că astăzi sîn

tem la ora comentariilor 
și anticipațiilor olimpice, 
ne amintim — mai ales

dată, cu cele 
prețioase trofee

MODIFICĂRI DE PROGRAM?
Colocviul nostru 

preolimpic are la 
bază programul ce
lor șapte probe cla
sice care, după J.O. 
de la Melbourne, 
s-au desfășurat la 
toate edițiile im
portantei competi
ții. De cîtva timp, 
în ședințele forurilor 
de specialitate, din 
cadrul F.t.C. și 
C.I.O., se poartă 
discuții — în fază 
avansată — pentru 
mărirea numărului 
de probe, prin in
troducerea 
pe distanța

curselor 
de 500

Nlcolae Navasart, 
președintele comi
siei tehnice a F.I.C. 
am aflat că pînă 
acum propunerile 
de includere a a- 
cestor probe in 
programul olimpic 
au întrunit nume
roase adeziuni (mai 
puține șanse de a- 
probare avînd pro
ba de K 4—500 m 
fete) și că O hotă- 
rîre definitivă va 
fi luată, probabil, 
la mijlocul lunii 
viitoare, în cadrul 
Comisiei Executive 
a C.I.O.

de triumful canoiștilor la Ballarat, Ia 
Xochimilco și la Miinchen, ca și de re
zultatele excelente realizate, la ultimele 
ediții ale J.O., de către echipajele fe
minine și masculine de caiac.

Toate pinzele sus I
Sîntem în ’74. anul decisiv — după 

părerea noastră — pentru confirmarea 
sau... infirmarea șanselor de a urca 
pe podiumul de la Montreal. Ne în
dreptăm gîndurile, cu multă încredere, 
speranțe și — de ce n-am spune ? — 
cu multe pretenții spre o deplină afir
mare olimpică 
tilor români la 
din 1976.

a caiaciștilor și canojș- 
viitoarea ediție a J.O.,

motivele care neMulte din
tudine le veți găsi în această

dau o asemenea 
pagină — tradiția

certi- 
per- 

formanțelor, talentul, hărnicia și puterea de dăruire a 
sportivilor, competența antrenorilor, atmosfera de muncă 
și răspundere, de mai multă vreme caracteristică fede
rației de specialitate.

Așadar, toate pinzele sus I

A început marea cursă „Montreal ’76’'. CUM AU 
FOST STRĂBĂTUTE PRIMELE ETAPE? CE SE ÎNTREVEDE 
LA ORIZONT?

E iarnă și, fără în
doială. pentru sportul 
caiacului și canoei răs
punsurile la întrebarea 
„Dacă Olimpiada ’76 ar 
fi mîine.., ?“ (cititori; 
au înțeles, desigur, că 
intenția redacției este 
de a prezenta, de fapt, 
radiografia muncii des
fășurate pînă acum) 
sînt oarecum îngreuna
te de întreruperea fi
rească a activității corn- 
petiționale. Dar, ne sînt 
repere importante con
cluziile sezonului 1973 
și, în aceeași măsură, 
opiniile exPrimate — 
pe această temă — de 
către antrenorii care 
răspund nemijlocit de 
îndeplinirea obiective
lor olimpice — Octav 
Mercurean, Nicolae Na
vasart, Marla Navasart 
și Aurel Vernescu.

-tr
tentative df. 

AUR LA CANOE. • La 
ora actuală plutonul 
fruntaș al canoiștilor 
— care are. desigur, 
greaua misiune de a re-

® Patru medalii dintre care două de aur — și 
31 de puncte © Locul II în clasamentul pe națiuni 
la probele olimpice 
n-au fost îndeplinite

@ ...Și totuși unele obiective

edita 
xime 
pere 
și la campionatele mon
diale. Pentru proba de 
simplu ar fi mai mult 
ca sigură titularizarea 
lui Ivan Patzaichin (fă
ră a exclude... candida
tura lui Llpat Voro- 
biov), iar Ia dublu șan
sa selecției ar aparține 
echipajului format din 
Gheorghe
Gheorghe Simionov, cu 
condiția 
dească
mai buni decît colegii 
lor Vasile 
Gherasim
Obiective maximale — 
titlurile olimpice pen
tru că, cel puțin la 
ora actuală, principalii 
adversari (Wichman Și- 
poate, Darvaș, la sim
plu), echipajul U-R.S.S. 
care a concurat 
Tampere în proba 
dublu 500 m nu 
realizat progresele 
care, însă, sînt capabili 
pînă la J. O. din 1976-

★
TREI PROBE — 

TREI MEDALII? 
trebarea, referitoare la 
probele de caiac — bă
ieți- poate primi un 
răspuns afirmativ, deși 
precizăm că și în a- 
cest caz ar fi vorba de 
limita maximă a obiec
tivelor, 
— încă 
indicînd 
ocupării 
afara...

Danilov și

să se dove- 
din nou —

Serghei și 
Munteanu.

In 
de 
au 
de

în-

Poâte mal evident ca în alte -ULTIMII -OPT ANI, cu prilejul 
sporturi (datorită programului), se- participării la marile competiții 
zonul 1973 Sza desfășurat, la caiac- desfășurate din 1966 — campionate' 
canoe, suîT'ăShnul unor intense 
preocupări de selecție, pregătire și 
afirmare în probele olimpice ale 
regatelor internaționale 
Ies, Ia cele disputate 
campionatelor mondiale 
pere

Ne reamintim că pe 
lui Kaukajărvi, la < 
mondiale ale anului 1973, CAIA- 
CIȘTII ȘI CANOIȘTII 
AU CUCERIT 13 
(2—5—6), dar — de data 
Ke vom referi îndeosebi 
țul realizat în probele 
comparindu-l. pentru a

și, mai ă- 
în cadrul 

de la Tam-

■ apele lacu- 
campionatele

ROMÂNI 
MEDALII 
aceasta — 
la bilan- 
olimpice, 
răspiinde 

astfel la problema privind pbsîbîli- 
tățile de progres, cu cel înregistrat 
la J.O. de la Miinchen.

La Tampere, numărul medaliilor 
cîștigate a fost același (4), însă au
rul a strălucit mai puternic prin 
cele două titluri cucerite de ca
noiștii Ivan Patzaichin, Gheorghe 
Danilov și Gheorghe Simionov. Ex
trem de importante și, desigur, pro
mițătoare în perspectiva J.O. din 
1976, sînt și progresele remarca
bile demonstrate de unele echipaje 
de caiac: la K1 — 1000 m Cu- 
prian Macarencu a ocupat locul 4 
(la J.O. nu s-a realizat calificarea 
în finală), la K2 — 1000 m echi
pajul Ion Dragulschi — Pavel 
Erast a cucerit medalia de argint 
la J.O. — locul 5 în această pro
bă), la K1 — 500 m Viorica Du
mitru — bronz (la J.O. — locul 5).

Aceste rezultate, îndeosebi, au fă
cut ca echipa României 
locul II în clasamentul 
pe națiuni, în probele 
după formația Ungariei, 
lntea celei a Uniunii 
Prezenți în .toate cele șapte finale, 
caiaciștii și canoiștii noștri au to
talizat 31 de puncte, CEL MAI 
BUN REZULTAT OBȚINUT ÎN

mondiale, europene, Jocuri Olim
pice.

Fără îndoială, aceste succese jus
tifică pe deplin aprecierea că în 
anul post-olimpic valoarea de an
samblu a echipei reprezentative â 
fost confirmată, realizîndu-se chiar 
mai mult docît la J.O. de la Miin- 
chen, ceea ce nu poate decît să ne 
bucure pe toți, să ne mărească în
crederea într-o evoluție de. presti
giu a canoiștilor și caiaciștilor ro

LIPAT VOROBIOV

să ocupe 
(neoficial) 
olimpice, 
dar îna- 
Sovietice.

mâni la viitoarea ediție a Olim
piadei. Cu atît mai mult cu cît 
bilanțul de la Tampere nu expri
mă, în mod cert, limita maximă a 
posibilităților de progres și afir
mare. Este, credem, locul potrivit 
să amintim că la campionatele 
mondiale din 1973 n-am consem
nat doar strălucirea sporită a me
daliilor, recordul de puncte al ul-

PERFORMERI DE VALOARE 
Șl TINERI DEBUTANT!

KAIAC — FETE
Viorica Dumitru (Dinamo), Maria Cozma (Delta Tulcea), Maria Nichi- 

forov (D), Maria Ivanov (Steaua), Nastasia Nichltov (S), Paulina Humă (D), 
Stela Moldoveanu (D), Elena Constantin (D), Victoria Denisiuc (Delta Tulcea), 
Nastasia Poștaru (S). Mariana Gârlacu (S), Ioana Simionov (D), Aneta Igna- 
tenoo (S). Agafia Orlov (Pescarul Tulcea), Valentina Pascarlu (D).

• Cițeva... indiscreții ! Vîrsta medie a caiacistelor fruntașe (6) — 22,8 
ani. ceea a celorlalte componente ale lotului de fete — între 17 și 20 de ani. 
pgntru prima oară în tot : Stela Moldoveanu, Nastasia Poștaru, Aneta Igna- 
tenco, Agafia Oriov, Valentina Pascariu.

KAIAC — BĂIEȚI
Atanasie Sciotnic (Dinamo), Costel Coșniță (S), lor) Terente (S), Vasile 

Roșea (Voința București), Vasile Simiocenco (S), Cuprlan Macarencu (D), 
Mihai Zafiu (D), Roman Vartolomeu (S), Ion Dragulschi (S), Erast Pavel (S), 
Nlcolae Simionenco (D), Larion Serghei (S), Iorgu Ciortea (D), Ion Ivanov 
(D). Chirilă Simion (D), PoUcarp Malîhin (S), Nicolae Eșeanu (S), Vasile 
Dtba (D), Gheorghe Ivan (S), Marcu Cictrma (S), Ion Bivol (D), Viorel Ștefan 
(D) Dan Păunescu (D), Antrop Voroblov (D), Beniamin Borbandl (S), Marin 
Matei (S), Simion Ilie (S), Zahar Susoi (S), Sorin Matache (S), Radu Sofran 
(D), Gavrilă Pamacai (S), Iaeob Petre (D).

• In cadrul lotului întllnlm numele a 12 caiaclști cu experiență a căror 
medie de vlrstă este de 30 de ani pentru șase dintre ei șl 26 pentru ceilalți. 
Grupa caiaciștilor tineri cuprinde sportivi între 10 și 22 de ani. Pe lista debu- 
tanților — Policarp Malîhin, Nicolae Eșeanu, Gheorghe Ivan, Beniamin Bor-

șj banțh, Marin Matei, Simion Hie, Zahar Susoi, Sorin Matache, Radu Sofran, 
K 'Gavrilă Pamacai. Cu excepția lui Vasile Roșea (Voința București) toți com- 
J; ponențll lotului de caiac-băieți reprezintă cluburile Dinamo și Steaua.

CANOE
Gheorghe Danilov (S), Gheorghe Slmlonov (S), Ivan Patzalchln (D), 

Serghei Covaliov (D), Llpat Voroblov (D), Simion Nemes (D). Ștefan Nemeș 
(D), Ivan Erofei (S), Ion Ilievici (S), Gherasim Munteanu (D), Grlgore Denisov 
(S), Grlgore Nichlforov (D). Vasile Serghei (D), Pavel Cozlov (D). Petrică 
Marcov (D), ivan Lisov (S), Gheorghe Lungu (Delta Tulcea), Iile Vlad (S), 
Simion Cornlenco (S), Costel Avram (S).

• Media de vîrstă a lotului — 22 de ani. Debutanțl : Pavel Cozlov, ivan 
Lisov, Gheorghe Lungu, Iile Vlad, Simion Comienco. Costel Avram. Ca șl la 
caiac, lotul de canoe este format din sportivi al cluburilor Dinamo șl Steaua 
(cu excepția tlnărului calacist Gheorghe Lungu de la Delta Tulcea).

Colectivul de tehnicieni care răspund de pregătirea loturilor : Cornel 
Bărsănescu — antrenor emerit, coordonator, Marla Navasart — antrenor 
(caiae-'ete), Nlcolae Navasart — antrenor emerit șl Aurel Vernescu — antre
nor (caiac-băieți), Octav Mercurean — antrenor (canoe), doctor Ion Artănescu.

lui olimpic în acest 
sens, ducînd — deci 
— la mărirea nu
mărului de probe 
cu încă 4 (în ca
zul neacceptării în
trecerii de K4—500 
m fete), va face 
necesară și o reve
nire asupra proble- 
melor dezbătute în 
pagina noastră de 
azi. O vom face, 
însă, cu multă plă
cere, deoarece con
siderăm că odată 
cu o asemenea 
creștere a număru
lui de probe spo
resc considerabil și 
șansele de afirma
re olimpică ale 
sportivilor români.

Fără îndoială ei 
o eventuală modi
ficare a programu-

limpic — 5 
1000 m, 4 la 
— 1000 m. Sînt, 
realități 
1974, aflat abia 
cePutul său...

Puține noutăți (ex
plicabile) și în ceea ce 
privește lotul candida- 
ților : A. Sciotnic, C. 
Coșniță, V. Simiocenco, 
C. Macarencu, M. Za
fiu, R. Vartolomeu, I. 
Dragulschi. E. Pavel, 
N. Simiocenco, V. Roș
ea, A. Vorobiov, I. Te
rente, din care după a- 
precierea antrenorilor 
s-ar putea alcătui acum 
cele trei echipaje pen
tru probele olimpice.

★
LA DUBLU — PE 

PODIUM ! Se pare că, 
în ceea ce privește 
componența echipajului 
de K2 — 500 m fete, 
formula cea mai potri
vită, întrunind — desi
gur — și cele mai mul
te adeziuni ar fi urmă
toarea : Viorica Du
mitru — Maria Nicni- 
forov, urmînd ca din
tre celelalte, caiaciste să 
fie selecționată repre
zentanta în proba de 
simplu. Așa stînd lu
crurile se poate aprecia 
că la dublu există șan
sa unei medalii, ir-.r la 
simplu un loc IV—VI.

★
DAR ADVERSARII? 

Credem că ar fi extrem 
de 
de

ale

și K4 
însă, 

anului 
la în-

sovietici în clasamentul 
probelor olimpice de La 
campionatele mondiale 
de anul trecut oglin
dește absolut fidel va
loarea echipei Uniunii 
Sovietice.

Am amintit de cîteva 
din cele mai puternice 
echipaje străine pe care 
vor trebui să le depă
șească permanent ca- 
noiștii noștri. în ceea 
ce privește probele de 
caiac băieți, trebuie 
neapărat avută în vede
re valoarea generală a 
echipelor Uniunii 
vietice, Ungariei 
R. D. Germane, ca 
cea a unor echipaje 
Suedia, Bulgaria. R. F. 
Germania. S..U.A., Ca
nada, Belgia, Cehoslo
vacia, Polonia. Spania, 
Danemarca, iar la pro
bele feminine îndeosebi 
echipajele reprezentînd 
Uniunea Sovietică, Un
garia, R. D. Germană, 
Polonia, Olanda, S.U.A. 
Suedia.

Și. să nu uităm, că 
— de fapt, obiectivele 
pentru Jocurile Olim
pice de la Montreal au 
în vedere posibilitatea 
obținerii de .medalii în 
toate cele șapte probe 
olimpice, aurului trebu
ind să i se acorde prin
cipala atenție, capacita
te de muncă, de expe
riență. toată pasiunea 
și răspunderea sporti
vilor și antrenorilor, a 
întregului activ al fe
derației de specialitate.

recentăDintr-o 
convorbire cu prof.

MEXIC-C.M. 1974

So
si
Ș> 

din

Etapă importantă — în unele cazuri decisivă — pentru pre
gătirea și verificarea echipajelor care năzuiesc să fie prezente la 
starturile olimpice de la Montreal. La canoe pot fi anticipate locu
rile 1—3 la probele olimpice și 2—4 la cele de viteză, pe distanța 
de 500 m, și la fond — 10 km. La caiac — fete sînt de așteptat 
medalii (de bronz) la K-2 și K-4 — 500 m și un loc bun în. finală 
la K-l — 500 m. In probele de caiac băieți, în care atenția va 
fi — în ordine — îndreptată spre întrecerile olimpice, cele de viteză 
500 m și fond — calculul șanselor este mai greu de făcut, dar este 
cert că echipajele noastre vor trebui să se califice în toate finalele, 
să lupte pentru titluri, medalii și puncte în fiecare probă și să 
ocupe locul I—III în clasamentul general.

Atenție, însă — este, din nou, în actualitate problema destul 
de complicată a acomodării cu altitudinea și clima mexicană. In 
plus, să nu uităm că în acest an campionatele mondiale vor avea 
loc, pentru prima oară, în luna octombrie, perioadă în care toate 
echipele europene se află la sfîrșitul sezonului competițional.

IUGOSLAVIA-C.M. 1975
De asemenea, un obiectiv de mare însemnătate, de fapt ultima 

repetiție generală înaintea Jocurilor Olimpice. Importanța competiției 
este, credem, evidențiată și de faptul că ea se va desfășura în luna 
iulie (perioadă corespunzătoare întrecerilor olimpice), permițînd astfel 
o verificare a pregătirii în condiții optime. Șansele echipajelor noas
tre rămîn, în general, aceleași ca și pentru campionatele mondiala 

din Mexic, dar se așteaptă ca la K 2 — 500 m fetele să cuce
rească medalia de argint, ceea ce ar constitui, desigur, un remar
cabil pas înainte și o promisiune mai îndrăzneață pentru J.O.

Cursa pentru cucerirea medaliilor va avea, sîntem siguri, același 
interes, dar atenția generală va fi îndreptată spre analiza atentă 
a evoluției șl rezultatelor din probele olimpice, flecare echipă defi- 
nitivîndu-și la acea oră formulele de echipaj, titularizările pentru 
întrecerile de la Montreal. Ceea ce vor face, fără îndoială, șl specia- 

a

cea inferioară 
discutabilă — 
și posibilitatea 
unor locuri în 
podiumului o-

greșit să se creadă, 
exemplu, că locul 
ocupat de sportivii închide porțile loturilor olimpice..liștii noștri. Bineînțeles, fără
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Prioritate olimpitâ!

problema titularizării se pune la fel 
Și 
Ș>

ca principalii candi- 
să-și confirme, pe 
următoare, valoarea 
de afirmare.

Precizăm, încă o dată, că de la echipa de caiac-canoe se așteaptă, la Montreal, 
o contribuție deosebită, pe măsura cerințelor actuale. Federația de specialitate, an
trenorii și sportivii au, desigur, în fața lor obiective grele, realizabilei doar printr-un 
efort comun, prin valorificarea tuturor posibilităților existente la această oră și a 
celor ce vor fi create pentru ca echipajele noastre să se poată alinia Ia startul în
trecerilor olimpice cu toate șansele de a concura la medalii și — sperăm — la cît 
mai multe titluri.

Am Înfățișat, pînă acum, cititorilor cîteva din principalele concluzii ale se
zonului internațional 1S73, ca și „buletinul șanselor- care ar putea fi întocmit dacă 
Jocurile Olimpice ar avea loc mîine. Se cuvine. Insă, să vedem, ce se face — sau ce 
ar trebui să se facă — pentru o perioadă mai lungă, cea care, de fapt, ne des
parte de J.O. de ia Montreal.

pentru loturile de caiac — băieți 
fete.

Ion Dragulschi și Pavel Erast, revelația sezonului 1973
'***' v*z -’"C C CS,,C
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tiinilor opt ani și — cum spuneam 
— spectaculoasele salturi calitative 
alb iifior"ethipaje. ci și neîndepli- 
nirca unor obiectivo, realist stabi
lite și, de altfel, unanim apreciate 
ca realizabile. La Tampere, echi
pajul de K2 — 500 m (Maria Ni- 
chiforov — Maria Cozma, debutan
tă) s-a clasat pe locul 5, în timp 
ce la J.O. de la Miinchcn se obți
nuse, la această probă, medalia de 
bronz, iar echipajul de K4 — 1 
m (A. Sciotnic — M. Zafiu — 
Vartoloincu — V. Simiocenco) 
încheiat finala cu un rezultat total 
nesatisfăcător — locul 4, explicat 
nu prin lipsa de pregătire ci prin 
insuficienta răspundere cu care 
componenții acestui echipaj și-au 
apărat șansele.

Sezonul ’73, privit mai cu seamă 
prin prisma rezultatelor obținute în 
probele olimpice din programul re
gatelor internaționale și al campio
natelor mondiale a fost, neîndoiel
nic, prilej de multe satisfacții, o 
etapă importantă, străbătută cu 
BINE. Pentru retrospectiva 1974 
dorim, însă, loturilor noastre de 
caiac-canoe, numai FOARTE 
BINE...

Nichi-
echi- 

multecu
pentru J.O. 

actuală

un

kilometriZece

Viorica Dumitru 
și Maria 
forov, 
paj 
șanse
Valoarea 
îndreptățește spe
ranțele celor două 
caiaciste

loc pe
Ia u 

podium.

imaginat complexi- 
de pregătire pentru

— mai ales 
care vizează,
— și de a-

___ ___ __ r ____ detalii de in
struire. NI se pare, totuși, că unele 
tendințe se cer remarcate, ele ve
nind în întîmpinarea, în sprijinul 
direct al muncii de îndeplinire a o- 
biectivelor olimpice de mare răspun
dere. Subliniind că aprecierile sînt, 
tn general, valabile 
cele trei loturi, vom 
exemplificare lotul de 
Tn 1973 numărul total 
antrenament a fost de

Este ușor 
tatea procesului 
o competiție olimpică 
în cazul unei echipe 
îndreptățit, afirmarea 
ceea nu vom intra în

an va fi de 1000—1100, iar in 1975 de 
1200 de ore (la fete este prevăzută, 
de asemenea, o creștere considerabi
lă — de la 800 la 1000 de ore), 
ceasta înseamnă că, rămînînd 
exemplificările la lotul masculin 
caiac, fiecare sportiv va străbate 
antrenamente, sub supravegherea i 
trenorilor și sub controlul precis al... 
cronometrelor, zece mii de kilome
tri. Cine va cîștiga acest maraton, 
această grea probă a talentului, dar 
și a voinței, a puterii de luptă ?

A- 
cu 
de 

‘ la 
an-

ÎNALTA

PREȚUIRE,

PUTERNIC

IMBOLD

pentru toate 
folosi spre 
caiac băieți, 
al orelor de 
860, în acest

Ora titularizării este încă departe
Am încercat (pcate cu unele omi- 

siuni) să prezentăm lista celor în
dreptățiți la o selecție olijppică, dacă

ea ar fi ACUM necesară. Pentru 
J. O., din 1976 lucrurile sînt, însă, 
ceva mai complicate. Prima proble
mă este aceea 
dați de astăzi 
toată perioada 
și posibilitățile

Mai sînt și alte probleme care, nu 
ne îndoim, vor fi tratate cu toată 
atenția. Este vorba de o posibilă re
venire in plutonul fruntaș a consa
cratului Serghei Covaliov, ca și de 
marile posibilități de progres pe care 
le au Grlgore Denisov, P. Marcov, 
loan Lisov, Pavel Cozlov, Grigore 
Niciiiforov, primul pentru proba de 
simplu, ceilalți — mai ales — în for
marea unui puternic echipaj de du
blu, eventual în compania multiplu
lui campion Serghei Covaliov.

Firește, în cea mai mare măsură,

Indiscutabil, prioritatea olimpică 
trebuie acordată, în continuare, 
poate chiar cu mai multă fermitate 
ca pînă acum, în întregul proces de 
pregătire a celor mai valoroși caia- 
ciști și canolști români. Unul din 
capitolele importante îl reprezintă 
alcătuirea calendarului internațional, 
astfel incit participarea echipajelor 
noastre la diferite regate — ca si la 
campionatele mondiale din 1974 și 
1975 — să constituie mijloace de pre
gătire pentru Jocurile Olimpice, iz
voare de concluzii și învățăminte 
pentru îmbunătățirea continuă a per
formanțelor. Ceea ce nu exclude, ci, 
dimpotrivă, presupune cucerirea unor 
noi victorii de prestigiu pentru spor
tul românesc în întreaga etapă a 
pregătirilor olimpice.

înconjurați cu dragoste și căl
dură, stimați și admirați pentru 
îndelungile tor strădanii pe dru
mul atît de anevoios al marilor 
performanțe, sportivii fruntași, 
antrenorii, ceilalți specialiști pri
mesc adesea, pe măsura qonțrl- 
buțlei aduse la reprezentarea cu 
cinste a țârii noastre la cele mai 
importante competiții internațio
nale, ordine și medalii ale Re
publicii Socialiste România.

înaltele distincții acordate de 
statul nostru sînt, fără Îndoială, 
o neprețuită răsplată șl, totodată, 
un îndemn puternic la n, Țr efor
turi pentru obținerea unor vic
torii, mal multe, mai străluci
toare.

In anul care a trecut, printre 
cel care au trăit asemenea mo
mente de neuitat, s-au numărat 
și o serie de caiaclști și canoiști 
ca și antrenorii lor, cei care, 
printr-o muncă intensă, perse
verentă, au realizat, la Miinchen, 
un frumos bilanț la întrecerile o- 
limpice. Au fost decorați A. 
Sciotnic, M. Zafiu. R. Vartolo
meu, Viorica Dumitru, Maria Ni- 
chiforov, Ivan Patzaichin, Ser
ghei Covaliov, antrenorii Maria 
Navasart, Nicolae Navasart, Oc
tav Mercurean, Aurel Vernescu 

general
tav Mercurean, _____ ,
șl Jean Zamfir, secretar 
al federației.

Este pentru toți aceștia 
cinste, dar șl o obligație 
pundere și onoare la o 
mal susținirtă, desfășurată 
pricepere șl pasiune, cu dăruire 
șl abnegație pentru Îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor trasate de 
partid m domeniul sportului de 
performanță. Fără îndoială, înal
ta prețuire acordată celor care 
s-au evidențiat în întrecerile o- 
limpice de la Miinchen trebuie 
sâ fie, totodată, un puternic sti
mulent pentru toți componenții 
actualelor loturi olimpice, pentru 
flecare dintre caiaciștii și canoiș
tii care ne vor reprezenta la 
marile întreceri de la Montreal.

o mare 
de răs- 
muncă 

cu

î

j.

I

Ne apare limpede concluzia că, după Jocurile 
Olimpice de la Miinchen, în cadrul federației 
de specialitate a continuat să se muncească 

cu seriozitate și răspundere, că sportivii și antrenorii 
și-au propus (și în cea mai mare parte au reușit) 
să realizeze o îmbunătățire a performanțelor, îndeo
sebi la probele Olimpice, deși — după cum am vă
zut — mai sînt destule lucruri de făcut.

Bilanțul anului 1973, ca 
și analiza situației actua
le și de perspectivă a 
celor trei loturi (canoe, 
caiac-băieți și caiac-fete) 
sînt de natură să în
dreptățească și mai 
mult cerințele crescute 
pentru viitoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice. SE

AȘTEAPTĂ DE LA E- 
CHIPA DE CAIAC-CA
NOE O CONTRIBUȚIE 
EXTREM DE IMPORTAN
TA la rezultatele genera
le ce vor fi obținute de 
sportivii români la Mont
real. Se apreciază că, în 
1976, caiaciștii ți canoiș- 

tii au posibilitatea sâ fie

prezenți în lupta pentru 
medalii la toate probele, 
că pot realiza un punc
taj superior celui de la 
Miinchen. Sînt obiective 
de mare răspundere care 
cer, desigur, eforturi ma
xime din partea federa
ției, a sportivilor și an
trenorilor, o cluburilor cu 
secții fruntașe.

A rezultat, din consta
tările prilejuite de 
post-olimpic că 
încă resurse, că în 
probe rezultatele 
1973 pot fi serios 
nătățite, că — în 
ral — pentru îndeplini-

anul 
există 
unele 

din 
îmbu- 
gene-

rea obiectivelor amintite 
va trebui să crească vo
lumul antrenamentelor și, 
firește, exigența antreno- 
rilor și a sportivilor în
șiși. Este, de asemenea, 
necesară rezolvarea la 
timp a unor necesități 
privind baza materială și 
mijloacele tehnice de 
pregătire.

La ora actuală, loturi
le de caiac-canoe stră
bat importanta etapă a 
pregătirii de iarnă. Cre
dem că acum 
face mulți pași 
podiumul de la 
real.

se pot 
spre... 
Mont-

Pagină realizată de DAN GARLEȘTEANU 
fotografii ^eșțirnșnțqreg {țgrțjui wSportuj’
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LA MIJLOC DE CODRU DES

• Partide de mare luptă, dar In spiritul fair-play-ului • Cartonașele galbene și rolul lor O Un bilanț

care poate da de gîndit ® Prevenirea abaterilor este mai importantă decit sancționarea lor

Prin mărirea numărului de echi
pe participante la campionatul Di
viziei A, activitatea în primul eșa
lon fotbalistic a cunoscut noi di
mensiuni, a aprins ți mai puternic 
dorința de victorie, de acumulare 
de puncte, care să ducă, în cazul 
unora dintre echipe, spre podiumul 
de premiere, iar în cazul altora 
să asigure o poziție cît mai depăr
tată de acele trei locuri ce încheie 
atît clasamentul, cît și prezența for
mațiilor respective în prima cate
gorie. Din start, deci, jucătorii s-au 
avîntat în întrecerea divizionară, 
cu ambiții sporite, cu dorința ca 
echipele lor să aibă o evoluție cît 
mai bună în campionat. _

Ca în toate sporturile în care ad
versarii vin în contact direct, ape- 
lînd și la forța lor fizică, și la 
fotbal, întrecerea capătă valențe 
bărbătești, lupta pentru victorie 
fiind de multe ori aspră, reclamînd 
tenacitate, capacitate mare de efort, 
rezistență fizică și nervoasă. în
aceste condițiuni, acolo, pe gazon,
„temperatura" cunoaște în perma
nență cotele cele 
balul încetînd să 
joacă și cerînd 
care îl practică 
fizice și morale, 
cleștare de forțe 
unor reguli bine _
cute, de altfel, atît de jucători, cît 
și de spectatori. Respectarea aces
tor reguli este condiția de bază pen
tru reușita. spectacolului fotbalistic, 
pentru progresul acestui sport. Re
gulamentul de joc nu oprește folo
sirea forței fizice, în duelurile pen
tru balon ci dă cîștig de cauză ce
lui mai bine pregătit și din acest 
punct de vedere. Dar tot regula-

mai ridicate, fot- 
mai fie o simplă 
din partea celor 
virtuți deosebite,
Dar, această în- 

are loc în cadrul 
stabilite și cunos-

toți orchestranții își fac datoria, 
interpretînd bucata cu maximum 
de exigență și rafinament artistic.

Amintindu-ne despre aceste as
pecte pozitive, nu putem ignora 
faptul că în destule meciuri bruta
litatea a fost argumentul decisiv al 
unora dintre jucători, în care dis
puta a fost presărată cu incidente 
de mai mare sau de mai mică im
portanță, climatul general de pe 
teren fiind nefavorabil realizării 
unor bune spectacole fotbalistice, 
chiar dacă, din cînd în cînd, întîi- 
nirea a oferit și faze frumoase. Cu 
ce impresii, de pildă, poate pleca 
publicul, de la un meci cum a fost 
Steagul roșu — Jiul, în care arbi
trul a trebuit să apeleze de ȘAPTE 
ORI la cartonașul galben sancțio- 
nînd în felul acesta diferite abateri 
ale jucătorilor : intrări periculoase, 
vociferări, proteste la deciziile con
ducătorului jocului, trageri de timp 
etc.

De multe ori, faza avertismentu
lui, a cartonașului galben, a fost 
depășită, arbitrii fiind puși în si
tuația de a lua măsuri radicale — 
excluderea de pe teren — împotri
va jucătorilor care n-au ținut sea-

ment — pentru disciplinarea jocu
lui, pentru potolirea spiritelor în 
terenul de joc. Incontestabil, prin 
introducerea cartonașelor galbene

JUCĂTORI ELIMINAȚI
Etapa I; Bojin și Pirvu (Politeh

nica Timișoara), Boloni (A.S.A. Tg. 
Mureș), ** —

Etapa
Bâlosu

Etapa _
studențesc), Stocker (Jiul),
(Rapid);

Etapa a XH-a: Zamfir și Istrătescu 
(Petrolul), 
Bacău);

Etapa a
Craiova), 
țese).

Naghi (Jiul);
a IV-a: Niță (Univ. Craiova). 
(F.C. Constanța);
a VIT-a: M. Sandu (Sportul

’ Codrea

Sinăuceanu (Sport Club

XV-a: Țarălungâ (Univ. 
Leșeanu (Sportul studen-

s-a făcut un pas înainte în această 
direcție, avertismentele verbale de 
pină atunci nefiind de multe ori 
luate în considerație nici măcar 
de arbitri, care uitau de ele pe 
parcursul jocului. Dar, primii care

Totuși, cu timpul, jucătorii nedis
ciplinați s-au obișnuit cu cartonașele 
galbene, mai ales că ele vizau doar 
meciul respectiv, neavînd alte ur
mări. Așa se face că, în prima 
parte a turului, a plouat cu carto
nașe > galbene, semn al creșterii 
actelor de indisciplină. în fața 
acestei situații, Federația a reac
tualizat o hotărîre mai veche, ne
pusă în practică pînă atunci în Di
vizia A, și anume de transformare 
a cartonașelor galbene, în eta_pe 
de suspendare, atunci cînd ele în
cetaseră de a mai fi o sancțiune 
izolată. în urma acestei măsuri, cli
matul disciplinar s-a îmbunătățit, 
dar, cum „startul" fusese vijelios, 
iată că turul s-a soldat, totuși, cu 
nu mai puțin de 246 de cartonașe 
galbene Acum, nu numai Comisia 
centrală de disciplină are o evi
dența precisă a avertismentelor date 
prin cartonașele galbene, ci înșiși 
jucătorii, care riscă să fie suspen
dați în cazul unor noi abateri.
Trebuie să spunem ,însă, că nu 
întotdeauna acest mijloc de frîțnare 
a indisciplinei, este folosit cum 
trebuie. Unii arbitri se hotărăsc 
greu să ducă mina la buzunărelul

SANCȚIUNI ALE COMISIEI
DE DISCIPLINĂ

Politehnica
DRAGOȘ

O scenă pe care n-o dorim pe terenurile noastre, dar petrecută 
Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș.

In timpul partidei 
FOTO : N.

• Univ. Craiova: Deselnlcu 2 etape 
și mustrare; Niță 2 etape; Mareu și 
Niculescu cite o etapă; Oblemenco 
mustrare.
• F.C. Constanța: Bălosu 2 etape; 

Antcnescu, Caraman șl Nistor — mus
trare.

• Steaua: Smarandache 3 etape și 
mustrare; Tătara și Agud cite 2 
etape; Radu șl Szabadoș cite o etapă.

O Dinamo: Lucuță și D. Georgescu 
mustrare; Dumitrache 2 avertismente.

• F.C. Argeș: nimic.
• C.S.M. Reșița: nimic.
• U.T.A. : nimic
O A.S.A. Tg. Mure? : Bol&ni 3

etape; Grigore 2 etape și mustrare ; 
Naghi o etapă.
• Jiul: Stocker 3 etape, Nagnl, 

Dodu și Libardi cite o etapă.
• Steagul roșu: Anghelinl șl Jenei 

cite o etapă.
• „U“ Cluj : nimic.
• Politehnica Timișoara: Bojln șl

Bărbuțl cite o etapă; Plrvu avertis
ment. __ .& Sportul studențesc: Tănăsescu 2 
etape; M. Sandu. Leșeanu și I. Con
stantin ctîe o etapă.
• Politehnica lași: Lupulescu o 

el®pVRapid: petreanu 3 etape: Codrea 
o etapa.• Petrolul; Zamfir mustrare; îs- 
trătescu o etapă.

A C.F.R. Cluj: Mureșan musti are.
© Sport Club Bacău: Sinăuceanu 

și Ghiță cite o etapă.

mentul oprește ți sancționează 
în unele cazuri cu maximum ae 
asprime — folosirea incorectă a 
forței fizice, transformarea acestui 
joc bărbătesc într-o dispută dură, 
brutală, lipsită de fair-play. Și cu 
atit mai puțin acceptă regulamen
tul ieșirile nervoase, protestele la 
deciziile arbitrului, manifestările 
nesportive față de adversari sau de 
spectatori, comportările care în
calcă etica sportivă.

Ce ne-au oferit, din acest punct 
de vedere, cele 153 de meciuri dis
putate în cadrul turului campiona
tului Diviziei A ? în multe partide, 
jucătorii și-au apărat șansele cu 
ardoare, dar în limitele sportivită
ții, prilejuind astfel spectacole de 
bună calitate, care au însemnat, în 
fapt, o invitație adresată publicu
lui de a lua din nou loc în tribune, 
duminica următoare. Cităm doar 
citeva dintre meciurile care ar pu
tea figura pe panoul de onoare șl 
disciplinei. Este vorba de întilni- 
rile Rapid — Sportul studențesc, 
Dinamo — Steaua, Universitatea 
duj — Jiul, C.F.R. Cluj — U.T.A., 
Universitatea Craiova — Petrolul 
etc. Si să nu uităm faptul că unele 
dintre echipele la care ne referim 
au pierdut pe teren propriu și 
situația lor în clasament nu era 
deloc favorabilă. Puncte grele, ex
trem de importante pentru existen
ța lor, au fost cedate unui adver
sar care s-a dovedit mai bun (poa
te și mai norocos) în ziua respec
tivă, cu durere, dar cu demnitate, 
fără încercări de a eluda regula 
mentul, spiritul sportiv.

Nu de puține ori, în foile de ar
bitraj, conducătorii jocurilor au 
simțit nevoia să menționeze nota de 
sportivitate în care s-au desfășurat 
jocurile .conduita corectă a jucăto 
rilor, ceea ce a ușurat mult misiu
nea „cavalerilor fluierului", permi- 
țindu-le să conducă mai relaxați 
și, deci, să interpreteze fără greșală 
regulamentul, asemănîndu-se diri
jorilor care nu se mai uită pe par
titură, nu numai pentru că o cu
nosc pe dinafară dar și pentru că

■/__ Îs ele, erau ju
cătorii. Prin arătarea cartonașului 
galben în fața a mii de oameni (iar 
în cazul cînd meciul este televizat: 
a milioane de spectatori), avertis
mentul arbitrului a devenit pu
blic, a căpătat greutatea necesară.

INVÂȚAMîNTELE TURULUI Șl

ma de avertismentul ce li s-a dat nu țineau seama_ d: 
sau au comis, abateri grave, care 
trebuiau sancițonate cu eliminarea 
din joc. O surpriză neplăcută a 
furnizat-o etapa inaugurală a cam
pionatului, care s-a soldat cu nu 
mai puțin de PATRU ELIMINĂRI. 
Primind pedepsele cuvenite, jucă
torii respectivi și-au revizuit con 
duita, iar ceilalți au înțeles că vor 
plăti tribut greu pentru eventualele 
abateri de la disciplină. „Furtuna" 
s-a mai potolit în felul acesta. To
tuși ,în decursul celorlalte 16 etape, 
încă 10 jucători au fost trimiși pe 
tușă .pentru a reflecta de acolo asu
pra faptelor comise de ei.

Și nu trebuie privite cu ușurință 
aceste 14 eliminări, ținînd seama 
că ele s-au produs la nivelul Di
viziei A, spre care se îndreaptă 
nu numai privirile iubitorilor de 
fotbal, dar și năzuințele tinerilor 
jucători din celelalte categorii, care, > 
pe bună dreptate, consideră între
cerea echipelor din primul eșalon,

Afară ninge, e frig, iarna este 
atotstăpînă pe meleagurile noastre. 
Dar, antrenamentele au și fost re
luate, vestind astfel returul. Un 
retur mai „fierbinte" decît turul 
fiindcă acum se vor da marile bă 
fălii la cei doi poli ai clasamen
tului. în special, în zona retrogra
dării, întrecerea se anunță extrem 
de încordată, trei echipe urmînd să 
părăsească scena Diviziei A. Cu 
noseîndu-se toate acestea, trebuie 
ca, de pe acum, atenția să nu fie 
îndreptată numai asupra procesu
lui de instruire tehnică și tactică, 
ci și asupra factorului educativ. Este 
vorba nu numai de o problemă

TABELUL CARTONAȘELOR GALBENE
• Univ. Craiova: Deselnlcu 6, Ni- 

culescu 3, Bălan 3, Niță 3, Marcu 3, 
Țarălungă și Oblemenco.

0 F.C. Constanța: Tănase 3, Ghirca
2, Stoica 2, Lică 2, Vigu, Caraman, 
Antonescu, Nistor, Mărculescu, I. 
Constantinescu și Ștefănescu.

0 Steaua: Smarandache 5, Ion ion
3, Dumitru 3, Sameș 2, Ciugarin 2, 
lordănescu 2, N. Ionescu, Sătmărea- 
nu și iovănescu.

0 Dinamo: Lucuță 2, Moldovan 2, 
Sătmăreanu n, Dinu, Deleanu, R. 
Pamfil, Dobrău, G. Sandu si Dumi
trache.

0 F.C, Argeș: Dobrin 3, Olteanu 2. 
Muatățea, Jercan, Cîrstea, Roșu, M. 
Popescu, Stan, Troi, Ivan. Radu și 
Vlad.

0 C.S.M. Reșița : Beldeanu 5, Ato- 
diresei 2, Nestorovici 2, Kafka 2. si 
Doru Popescu.

0 U.T.A.: Popovicl 2, Broșovschi 2, 
Birău 2. Axente, Sima și Trandafilon.

0 A.S.A. Tg. Mureș; Grigore 4, 
Boloni 3, Naghi 3, Pîslaru 2. Cani- 
aro, Fazekaș, Hajnal și Mureșan.

© Jiul: Stocker 5. Dodu 4. Tonca
4, Libardi 3, Mulțescu, Stoian, G. Stan. 
Nițu și Selimcsi.

• Steagul roșu: Anghelinl 3, Jenei 
3, Olteanu 2, Hîrlab 2, Mateescu si 
Pescaru.

0 *U“ Cluj: Porațchi 2, Uifăleanu 
2, Hurloi, Matei, Barbu și Ciocan.

& Politehnica Timișoara: Bungău 
2, Maier, Dașcu, Păltinișan, Surdan și 
Jivan.
• Sportul studențesc: Tănăsescu 6, 

I. Constantin 3, M. Sandu 2, O. io- 
nescu 2, Leșeanu 2, Manea, Chihaia 
și Măndoiu.

• Politehnica Iași: Lupulescu 4, 
Stoicescu 3, Romilă II 2, Dănilă 2, 
Micloș 2, Slmionaș 2, Alloaie, Incze, 
Costas, Hanceriuc, Anton, lanul și 
Romilă I.

• Rapid: Dumitriu H 2, Rișniță 2, 
Codrea 2, Grigoraș 2, Pop 2, Fl. Ma
rin, Năsturescu, Strat, Neagu, Pe
treanu și Savu.

Petrolul: Pîrvu 2. Zamfir, Dln- 
cuță, Tudorie, Gruber, Istrătescu, 
Rămureanu, Crîngașu și Țaporea.

O C.F.R. Cluj: Vișan 2, Țegean, 
Petrescu, Lupu, Dragomir, Moga și 
Penzeș.

Sport Club Bacău: Ghiță 4,
Hrițcu 3, Băluță 2, Enescu, Sinău
ceanu, Velicu și Dembrovschi.

scoate car-de la bluză pentru a 
tonașul galben, iar alții, dimpotrivă, 
pentru a-și asigura o „viață liniș
tită", recurg din primele minute la 
cartonașul galben, chiar la infrac
țiuni de joc care nu reclamau 
luarea unei asemenea decizii.

PERSPECTIVELE RETURULUI

Dar, pentru a-și putea desfășura 
în bune condițiunj munca de edu
cație, este necesar ca ei să fie, în 
primul rînd, exemple de conduită, 
nu așa cum s-a întîmplat în 
toamnă, cînd unii antrenori, dînd 
curs nervilor, au comis ei acte de 
indisciplină, pe care, în mod obiș
nuit, nu le tolerează elevilor lor

Dar, și birourile secțiilor, precum 
și consiliile asociațiilor și cluburi 
lor sportive pot acționa cu eficiență. 
Disciplina pe terenurile de fotbal 
nu este o treabă exclusivă a Co 
misiei centrale de competiții și 
disciplină. Ea sancționează. Dar. 
prevenirea actelor de indisciplină 
este o problemă a fiecărei echipe, 
a fiecărui factor care iubește cu 
adevărat fotbalul și înțelege să-1 
servească cu armele cinstei și fair- 
play-ului.

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILĂ

ca un model de urmat din punct 
de vedere tehnic, tactic și, bine- 
înțelese, disciplinar. Ca atare, cele 
14 eliminări sînt de natură să dea 
de gîndit celor în cauză și’ colegi
lor lor, pentru a nu o lua și ei pe 
același drum.

Este cazul să ne oprim și asu
pra rolului pe care îl au carto
nașele galbene — de avertis-

etică dar și de una cu implicații 
pentru randamentul echipei. Mai 
mult ca oricînd, în a doua parte 
a campionatului unde se hotărăște 
totul, echipele au nevoie de efec 
tive complele, de jucători valizi, 
de formații omogene, nedezarticu 
late prin suspendări și eliminări.

Un rol important în această di
recție îl au, bineînțeles, antrenorii.

AMĂNUNTE ÎN LEGĂTURĂ CU CONCURSUL PRONOSPORT DE DUMINICĂ
Programul concursului Pronosport 

de duminică 13 ianuarie a. c. este 
compus în întregime cu întîlniri din 
diviziile A și B ale campionatului ita
lian.

Pentru a veni în sprijinul partici- 
panților publicăm mai jos rezultatele 
întilnirilor anterioare dintre aceste e- 
chipe : I : Cesena — Fiorentina (nu 
s-au întîlnit niciodată) ; II : Juven
tus — Roma 1970—71 : 2—0 și 0—0, 
-971—72 : 2—1 și 1—1, 1972— 1 : 1—0

2—1 ; III : Lazio — Torino 1970—71 : 
1—0 și 1—1, 1972—73 : 0—0 și 0-0 ;

IV : Milan — Genoa (nu s-au întâlnit 
din ediția 1964—65) ; V : Napoli — 
Bologna 1970—71 : 3—0 și 0—1, 1971 —
72 : 0—0 și 2—2, 1972—73 : 1—1 și 0—2 ; 
VI : Sampdoria — Internazionale 
1970—71 : 0—2 și 1—3, 1971—72 : 0—0 
și 4—4, 1972—73 : 0—1 și 0-0 ; VII : 
Verona — Foggia 1970—71 : 1—1 și 
0—3 ; VIII : Arezzo — Brindisi 1972 —
73 : 1—0 și 0—. ; IX : Brescia — As- 
coli 1972—73 : 1—1 și n~2 ; X : Catan
zaro — Catania 1972—0—1 și 0—1 ; 
XI : Palermo — Perugia 1970—71 : 
1—0 șl 0-2, 1971—72 : 1-0 și 1-3;

XII : Taranto — Reggina 1970—71 : 
0-0 și 1—2, 1971—72 : 4—1 și 0—0, 
1972—73 : 2—2 și 0—1 ; XIII : Ter- 
nana — Como 1970—71 : 0—0 și 1—2, 
1971—72 : 1—1 și 2—2.

® Tragerea Loto de astăzi va fi te
levizată direct din Studioul de Tele
viziune cu începere de la ora 19,10. 
In continuare, toate tragerile Prono- 
expres și Loto obișnuite vor fi tele
vizate cu începere de la această oră.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

Sint citeva lucruri, sau citeva idei, sau cum vreți 
sâ le spuneți, pe care trebuie sâ le lâmurim azi 
dimineață, morți-copțl, orice-ar fl...

In primul rînd. să refulăm clasamentul stabilit de 
„France Football” — clasament apărut mal de mult, 
dar care m-a ros adfric ca un cui In pantof, șl de 
care nu m-am putut „lua”, dat fiind sărbătorile de 
Iarnă efnd nu prea merge sâ refuzi, 
mos, — așa m-a învățat mama — 
chiar dacă după aceea, după atlta 
cozonac șl tortă, cîntarul arată ce 
arată. Dar ceea ee spune cîntarul 
Iul „France Football" 
nici cu nucă, nici cu mac. Adică, noi 
am fl egali cu cehoslovacii, pa locu
rile 15—16, la mijloc de codru des, 
dacă ziaem că sînt vreo 32 de na
țiuni fotbalistice în Europa,., Egali cu 
cehoslovacii, dar înaintea Scoției, care 
pleacă la mondiale, însă după Irlan
da I Austria e mult după noi, a 22-o, 
deși era cit p-aci 
Frankfurt, în locul 
pusă nu a 22-a, ci 
Am fi mal burri ca 
garia, ca Franța, care Franța ar fi 
câ nu degeaba-i zice revistei „France Football" — 
decît Ungaria șl Austria... Măi să fie I Intre noi și 
R. D. Germană ar fi vreo 12 locuri diferență, ceea 
ce mi se pare enorm. Bulgarii ar fi ai zecelea, la 
8 locuri distanță de Suedia, ceea ce iar e exagerat, 
după cum se va vedea în curind la mondiale : Sco
ția — care e după noi I — le va scoate peri albi 
suratelor ei de grupă, Bulgaria — în serie cu Sue
dia — veți vedea cum va discuta cu scandinavii 
și chiar cu uruguayenii, nu zic de Olanda, căci pe 
olandezi îi văd foarte sus, mulțumită odihnei bune 
pe care tot bulgarii le-au oferit-o geniilor de la 
Ajax. „In limbaj de turf, pentru mine Bulgaria și 
Scoția sînt „caii ascunși" ai acestor serii, trase la 
sorți cu atîta fast și scrupul). Incit, clasamentul 
francez e cam suprarealist, avînd în vedere că supra- 
reaiismul s-a lansat acolo, în Franța, ce e drept, cu 
contribuția unor mari talente literare născute in 
România. Dar, ca realiști, acel clasament ne face 
prea multă onoare și ne subapreciază, totodată, 
neplăcut. Ceea ce putem admite e că sîntem la 
mijloc și e necesar a veghea să nu fim „luați la 
mijloc".

nu e cozonac,

să se ducă la
Suediei care e 
chiar a doua !

U.R.S.S., ca Un-

că nu • fru-

TEU
mai bunâ

In al doilea rînd, să nu ne uităm chioriț la lotul 
lui Valentin Stânescu. Lipsesc, desigur, cutare, țu- 
tărejeu țl cutârache, In schimb se găsesc biții care 
nu-s răi, — esențialul e câ Valentin Stânescu *.-a 
decis la un pas esențial, șl-a asumat riscuri, fie 
ele prea tlrill, dar riscuri. Tot nu avem ce pierde 
eu experiența asta... Dacă n-o Ieși 100*/» —■ o fa
cem ca brazilienii șl-l chemâm pe Pele al nostru, 

căci orice fotbal are un Pele al Iul, 
In orice țarâ cu balon rotund e 
posibil cazul cu macazul. Dar 
pînâ atunci, s-ar putea ca noul toi 
s-o poeneaseâ In soartă, de ce să 
fim hapsîni ? Oneste bibere, cetățe- 
ne I în al treilea rind, sâ privim cu 
indiferența care nu ne caracterizează 
glumei© pe socoteala Progresului nos
tru — glume foarte simp'Otftfe, acum, 
după ce ni s-au luat băieții tineri 
ți nimeni n-a glumit atunci, nici se
rios, nici voios, ca s-o trăim azi și 
pe asta, să ni se impute câ alergăm 
după fete bătrîne... Bun, 
înghițim și găluțca 
cu indiferență, câ 

totdeauna progresiștii au 
urmă au biruit, câ de-aia

martiri, 
pină la 
șl nu...

In al

asta, 
sîntem 

fost 
sîntem

s-a notat, 
răspundem 
neam de 
martiri ți 
progresiști

patrulea r!nd ia

CORESPONDENT* :

Costan Stica — sfr. Aviator, bloc 30 bis — Ba
cău: „Sînteți, sper, singurul om din lumea asta 
care puteți lua apărarea indivizilor care clntă acea 
jalnică melodie: „Ați mîncat bătaie !“, avînd ca ar
gument că dacă omul și-a plătit biletul la meci, 
poate cînta orice prostie îl trece prin cap. Nu, 
nu-mi voi cere scuze pentru cuvintele adresate celor 
ce-au cîntat Craiovei aceste vorbe urîte și stupide, 
la București. Nu m-ați convins... (Pauză).' N-aveți 
pentru ce.. Merți asemenea.

V. I ăzărescu — Micro 19 Bloc D — Galați: îmi 
pare bine că după atîtca obiecții aspre la adresă
scrisului meu, v-a plăcut acel articol și ați avut
fair-plav-ul a mi-o spune. Firește că nu țin a vă
dezamăgi în viitor. Totuși, văd că știți cum e via
ța... Incit vă mulțumesc sincer și s-auzim numai de 
bine sau de binișor, niciodată de rău.

BELPHEGOR

>

I

I

ACTUALITĂȚII
SE VA RENUNȚA LA BELDEANU?
După toate probabilitățile se va re

nunța la selecționarea mijlocașului 
reșițean, Beldeanu, în lotul reprezen
tativ pentru turneul In Algeria șl Spa
nia. Aoeasta, deoarece, așa cum a in
format C.S.M. Reșița, Beldeanu nu a 
participat la majoritatea .antrenamente
lor de pină acum ale lotului condus de 
I. Reinhardt.

VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE B 
BUCUREȘTENE

Divizionarele B bucureștene, Pro
gresul, Metalul și Autobuzul și-au re
luat pregătirile, O dată cu vizita 
medicală, efectuată la 4 ianuarie, a 
început prima etapă de pregătire în 
vederea returului.

La Progresul, antrenorul V. Mate- 
ianu a condus primul antrenament în 
aer liber cu vechiul lot de jucători, 
mai puțin Gal, Gașpar și Drăgan, 
cărora li s-a dat dezlegare. Sint pro
babile citeva nume noi în lotul „ban
carilor care speră să scape de zona 
inferioară a clasamentului. După 10 
ianuarie, Întreg lotul de jucători se 
va deplasa la Slănic Moldova unde, 
timp de două săptămîni, va continua 
antrenamentele.

Metalul a efectuat primul antre
nament în ,aer liber. La 7 ianuarie ; 
au răspuns prezent toți jucătorii. Pre
gătirea va continua piuă la 20 ia
nuarie la stadionul din șoseaua Pan- 
telimon, după care urmează o pe
rioadă de 12 zile de antrenamente, la 
Predeal sau la Poiana Brașov. Pen
tru atacarea pozițiilor fruntașe ale 
clasamentului seriei a II-a, antreno
rul P. Popescu are la dispoziție pen
tru retur același lot de jucători cu 
care a terminat prima parte a cam
pionatului.

Și a treia formație, Autobuzul, a 
fost convocată la prima ședință de 
pregătire tot la 7 ianuarie. La apelul 
antrenorului E. Samureanu au fost 
prezenți toți, jucătorii. în această e- 
tapă de pregătire antrenorul Samu
reanu va beneficia de același lot de 
jucători cu care a încheiat turul 
campionatului. Pină la 15 ianuarie 
antrenamentele se vor desfășura pe 
terenul din str. Soimuș, după care 
echipa își va continua pregătirile 
timp de două săptămîni la Borsec. 
După revenirea în Capitală, antrena
mentele se vor intensifica, echipa 
susținînd și mai multe jocuri amicale 
cu o serie de formații bucureștene.

Pavel PEANA
CHIMIA BRAILA SPERA 
SA PROMOVEZE IN „B“

După consumarea celor 15 etape din 
turul campionatului diviziei C, chlmiștii 
brăileni șl-au atins țelul fiind campioni 
de toamnă in seria a IV-a. Succesul lor 
se datorează, în mare măsură, condiți
ilor bune ce le au la dispoziție, spriji
nului acordat de toți factorii din uzină.

Trebuie să subliniem faptul că elevii 
antrenorului Bulcrez își desfășoară pre
gătirile și își susțin partidele oficiale pe 
un teren proaspăt gazonat, în ale cărui 
tribune pot lua loc aproximativ 6 000 de 
spectatori. Toți jucătorii sînt convinși 
că în finalul campionatului echipa va 
rămîne pe primul loc și va promova ast
fel în divizia B. Cu aceste gînduri. ei 
desfășoară, tîe pe acum, intense pregă
tiri.

Ion NEDELCU-coresp.
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„PE CINE SĂ FIU SUPĂRAT F

„Un vechi obicei românesc zice că 
nu trebuie să fi supărat pe cineva 
de Anul nou sau, mai precis, să nu 
intri în noul an cu supărări. Sînt 
un vechi sportiv al orașului Caracal, 
chiar printre cei mai vechi aflați in 
viață. Am fost fotbalist, se zice cel 
mai bun pe timpul meu (1928—1937). 
Și microbul ce-1 am în mine este tot 
tîiiăr; merg cu aceeași pasiune la 
toate manifestările sportive, dar pa
siunea cca niare rămîne tot fotbalul... 
Această disciplină are la dispoziție a- 
titea și atitea posibilități, acum cînd 
sportul de masă a luat așa o mare dez
voltare, cînd în ajutorul el vine șl o 
Hotărîre a Plenarei C.C. al P.C.R. 
care impune tuturor celor ce răspund 
de formarea tineretului să ia cele mal 
cuvenite măsuri. Ei, aici este buba 
la noi. Caracalul a dat în decursul 
anilor o serie de tineri falentați care 
au făcut parte dintr-o serie de for
mații de club fruntașe și chiar din 
loturile naționale. Dar mai impor
tantă este dorința acestui oraș de 
a-și afirma și propria-i echipă de 
fotbal care activează în Divizia C și 
care are aceleași caracteristici ca Pro
gresul București : creste cadre și i le

UNA-I PROGRAMUL

„în „Sportul'1 din 23 
decembrie am întîlnit ar
ticolul : „Sînt oare ba
zele sportive folosite Ia 
capacitatea maximă 
Dar de ee nu am pune 
și întrebarea : „Sînt, 
oare, posibilități pentru 
desfășurarea 
sportive de 
timpul iernii, 
Pitești?" Nu.
puține ! Iată cum am a- 
juns la această conclu
zie : în 26 decembrie am 
pus în programul meu 
de vacanță două ore de 
tenis de masă în compa
nia unui prieten. De di-

activi tații 
masă, pe 
în orașul 

Sau foarte

lau alții că noi nu putem să le asi
gurăm condițiile necesare. In prezent 
nu avem o bază sportivă adecvată, 
fonduri nu avem și dacă ar fi unele 
posibilități sint alții mai abili ca noi 
care știu să le găsească Ia... Caracal 
și de acestea vreau eu să vorbesc acum. 
Nu vreau cu să întreb C.J.E.F.S. Olt, 
ci vreau să-l întrebați dv. dacă are 
cunoștință că salariații orașului Ca
racal plătesc Ia fiecare salariu 5 Iei 
pentru Asociația „Dinamo" Slatina ? 
Dacă știe că pentru fiecare bon de 
lemne sau cărbuni la cetățeni se dii 
un bon de 5 
clație... Daeă 
pentru aceste 
cu un nume 
MARINESCU 
nr. 70, Caracal'

Iei pentru aceeași aso- 
nu aș fl fare sttn&rai 
„apucături", sș semna 

fictiv, dar așa semnez 
VIRGIE, str. Brtstriț» 

no.
Ne solicitați, stimate tovarășe Ma

rinescu, să nu vă dăm sfaturi. Nirf 
nu intenționăm. Supunem scrisoarea 
dv. forurilor sportive ale județului 
Olt și vă promitem că vom urmări 
rezolvarea sesizării dv. pentru ca in
tr-adevăr sportul din Caracal să se , 
dezvolte în interesul tuturor 
nilor săi.

cetăte-

Șl ALTA-I REALITATEA...

mineață am pornit spre 
eleganta Casă a Sindica
telor in speranța că 
vom putea închiria masa 
de tenis. Dar stupefac
ție : în sală, fum de ți
gară să-l tal cu cuțitul, 
pe laturi 20—30 de per
soane. Neexistind decît 
o singură masă, se a- 
jungea de multe ori la 
ceartă. Următorul po
pas : Casa elevilor și stu
denților. Iarăși dezamă
gire : sîutem anunțați că 
nu este Ioe pentru sin
gura masă de tenis pen
tru că în sală rula un 
film. Eu și prietenul

men mal facem 
timă încercare, bul • - - 
că nu se poale juca te
nis, deși știam 
există o secție, la 
doream să ne și 
scriem. Am găsit 
legere Ia școala noastră 
(generală nr. 5) unde, In 
ciuda frigului, am puiuț 
juca tenis de masă in— 
aer liber".

o vi
la clu- 

Petrolul. Am aflat
câ 

care 
în- 

!nțe-

MOISE SILVIU (14 ; 
str. Negru Vodă. Bl.

ap. 11 — Pitești
ani) 
Ci,

$1 NOI, SUSȚINĂTORII
<■

Odată lntrațl în noul an, vacanța fotbalistică își trăiește ultimele zile, pregătirile 
pentru reluarea campionatului scoțind din „hibernare" — după cum dovedesc scriso
rile primite la redacție — nu numai fotbaliștii, ci și suporterii. Iată o asemenea scri
soare primită de la Brașov, din partea unui „grup de inimoși suporteri din sectorul 
Motor al Uzinei Tractorul" pentru care semnează GHEORGHE TATU: JPermitețl-ne 
ca prin intermediul ziarului „Sportul", noi, susținătorii echipei de fotbal Tractorul 
Brașov, să urăm din toată ființa noastră un călduros „La mulți anii", sănătate și cit 
mai multe victorii, întregului lot de jucători, cit și inimosului antrenor Dragoș Cojo- 
caru. iar piscurile clasamentului să fie trecute fără nici un obstacol... Noi credem că 
această vacanță a jucătorilor, cit și completarea atacului cu citeva „piese noi", vor 
da roade in noul sezon competițional. Asigurăm conducerea tehnică a echipei că șt 
noi, susținătorii, vom avea un cuvint de spus In noul an competițional".

DUBLĂ UTILITATE A GIMNASTICII LA LOCUL DE MUNCĂ
(Urmare din pag I)

nastica la locul de muncă — va re
liefa modificările pozitive în starea 
lor de sănătate. Se urmărește, tot
odată, prin realizarea acestui studiu, 
stabilirea argumentelor celor mai ști
ințifice și deci convingătoare, nece
sare pregătirii terenului în vederea 
generalizării gimnasticii 
muncă in cit mai multe 
treprinderi.

la locul de 
uzine și în-

★
Am încheiat raidul 

scurta convorbire cu 
Cherteș, adjunct al președintelui Comi
siei sport și turism a Consiliului Cen-

nostru 
prof.

cu o 
Efrem

trai al U.G.S.R. Iată ce ne-a declarat 
interlocutorul nostru în legătură cu in
troducerea și extinderea gimnasticii la 
locul de muncă :

„în anul 1973 s-a făcui un pas 
mai mare de cit în cei anteriori în 
introducerea gimnasticii Ia locul de 
muncă. în foarte multe mari unități, 
cum ar fi cele din industria ușoară, 
dar in mod special la fabricile de. 
confecții din Brăila. Arad, Călărași, 
Birlail, Iași și altele, gimnastica se 
practică de mult și cu excelente re
zultate, atît pentru producție, cit și 
pentru sănătatea celor care le prac
tică. în toate unitățile amintite, 
sprijinul 
Și factorii

LULE" de... cinci minute de gimnastică.
Unde-s doi, puterea crește! Dacă ar fi 

trei, ar crește și mai mult! Dacă DIREC
TORULUI și MEDICULUI li s-ar alătura 
și sectorul PROTECȚIA . ........ — '
treprindere, rezultatele

MUNCII din ln- 
ar fi și mai

bune. Ce ar trebui făcut? Un lueeu 
foarte simplu, pentru Început, dup* 
părerea noastră: INTRODUCEREA IN 
PLANUL MĂSURILOR DE PROTECȚIA 
MUNCII ȘI A GIMNASTICII DE PRO
DUCȚIE !

COLABORAREA

toate unitățile 
conducerilor administrative 

colaborarea cu medicii au fost 
hotărîtori ai succesului.

CHEIA SUCCESULUI
Specialiștii afirmă — și avem toate mo

tivele să-i credem — că „exercițiul fizic 
este tot atit de necesar organismului 
ea hrana, ca oxigenulDacă acest FEL 
DE HRANA este pus la îndemîna pio
nierilor. elevilor, studenților prin chiar 
programa de învățămînt, cum se poate 
asigura tineretului din întreprinderi și 
instituții (si nu numai tineretului) un 
regim de mișcare atît de necesar dezvol
tării sale corespunzătoare și menținerii 
unei stări bune de sănătate? Afem in 
vedere, firește, un program care să per
mită o continuitate în practicarea exer
cițiul :i fizic.

Rezolvarea a adus-o introducerea gim
nasticii la locul de muncă, un „medi
cament" de a cărui eficacitate se con
ving tot mal multi salarlati. mai ales 
dintre aceia care, prin natura profesi
ilor ce și le-au a’es, râmîn mult timp 
— în cele opt ore de producție — în po
ziții statice. Trei pină Ia cinci minute de 
mișcări corective, menite să Ie destindă 
segmentele trunchiului, nu numai că 
acționează pozitiv asupra scoarței cere
brale, intens solicitate în timpul muncii, 
dar favorizează o relaxare șl o bună dis
poziție generală.

Ințeiei și recepționată la valoarea 
ei reală, gimnastica la locui de muncă a 
fost introdusă mai ales ACOLO UNDE 
CONDUCEREA ADMINISTRATIVĂ A 
UZINEI, ÎNTREPRINDERII SAU INSTI
TUȚIEI A SPRIJINIT EFECTIV COMI
TETUL SINDICATULUI, ȘI UNDE S-A 
COLABORAT STRTNS CU MEDICII 
CARE SUPRAVEGHEAZĂ STAREA SĂ
NĂTĂȚII SALARTAȚILOR. Sîntem în 
măsură sft oferim exemple concrete de 
conducători de maxi unități (ing. Valen
tin Pavel, directorul întreprinderii „Pro
letarul" din Bacău: ing. Traian Pelăii, 
directorul Fabricii de confecții Arad), 
de medici (dr. Clemansa Berezovsclii și 
d.r. Margareta Grigoriu — de la policli
nica fabricii „Țesătura" din lași, dr. Eca- 
terina Andrei șl dr. Paul Găiâșeanu, 
de la dispensarul întreprinderii „Parti
zanul" și, respectiv, medicul sportiv al 
Județului Bacău) pe ale căror agende de 
lucru figurează, alături de problemele 
protecției muncii, problemele introduce
rii gimnasticii la locul dc muncă. Medici! 
amintiți (dar nu numai ei) nu se gră
besc. niciodată să prescrie medicamente, 
ci. încearcă, și reușesc aproape în fie
care caz, să-și trateze paciențli cu „Fi

DOUĂ UTILE BROȘURI
multe variante de exerciții, toate înso
țite de kinogranie.

Semnalăm șl Inițiativa Consiliului ju
dețean Bacău al sindicatelor cane, îm
preună cu C.J.E.F.S. au tipărit broșura 
„Recomandări și exerciții pentru gim
nastica in producție"» Placheta este pre
fațată cu părerile urtor specialiști, pre
ședinți de asociații, conducători de în
treprinderi băcăuane în legătură cu ne
cesitatea practicării gimnasticii la locul 
de muncă. La sfîrșit se fac precizări cu 
privire la construcția și amenajarea 
unor baze sportive simple.

Credem că asemenea Inițiative pot 
extinse, broșuri de felul acestora fiind 
foarte utile, atit celor care instruiesc, cis 
șl celor care practică gimnastica la locul 
de muncă.

Pentru a veni în sprijinul Instructorilor 
și al altor specialiști care se ocup* de 
introducerea gimnasticii la locul de 
muncă in mari uzine, întreprinderi și 
instituții, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a tipărit. în 
editura „Stadion", într-un tiraj de 1W) 000 
de exemplare, culegerea de programe de 
exerciții pe grupe de profesii, „Gimnas
tica la locul de muncă".

După ce se stabilesc grapele șl sub
grupele de profesii cărora le este adre
sată culegerea și se face o caracterizare 
a acestora, se oferă celor interesați două 
programe din grupa I de profesii (sub
grupa A), două programe pentru sub
grupa B. precum și exerciții pentru 
grupa a II-a de profesii.

Volumul, format de buzunar, oferă

C.M. HANDBAL MASCULIN
Agenția de excursii 

mâni in străinătate, in 
Federația română de handbal, organi
zează cu prilejul campionatului mon
dial de handbal masculin o excursie 
iu R. D. Germană pe itinerarul Bucu
rești — Berlin — Schwerin — Ros
tock — Leipzig — Berlin, precum și 
în alte orașe în care va juca echipa 
României,

cu turiști ro- 
colaborare cu

Plecarea din București are loc Ia 
26 februarie, iar înapoierea în Capitală 
la 12 martie, transportul fiind asigurat 
cu trenul.

înscrierile se primesc pină la 20 ia
nuarie la Agenția de excursii cu tu
riști români in străinătate din Bucu
rești — calea Victoriei nr. 100 — tel. 
16.41.31 și la toate Oficiile Județene 
de Turism din (ară ,



DE LA HASTINGSTURNEUL DE ȘAH
LONDRA, 10 (Agerpres). — Tur

neul internațional de șah de la 
Hastings a continuat cu reluarea 
partidelor întrerupte din runda a 
11-a. Gligorici a cîștigat la Keene,La Tel Aviv,

Cupele europene la baschet

I.E.F.S.-HAPOEL 8364!
După Politehnica în C.C.E. la fete 

și Steaua în Cupa cupelor 
feți, I.E.F.S. va fi a treia 
a țării noastre care se va

’ în sferturile de finală ale 
europene, respectiv Cupa 
la fete. într-adevăr, evoluînd 
8-imi la Tel Aviv, studentele 
realizat o partidă remarcabilă și o 
victorie la un scor care le asigură 
de pe acum calificarea în „sfer
turi" : 83—64 (44—27). Echipa pre
gătită de prof. Ioan Nicolau și prof. 
Teodora , Predescu a dominat net și 
a practicat un baschet rapid, spec
taculos, aplaudat cu însuflețire de 
public. Bucureștencele s-au impus 
din primele minute și, în ciuda 
apărării dîrze a gazdelor s-au dis
tanțat treptat și sigur încă din pri
ma repriză cînd au 
avans de 17 puncte.

Returul se va disputa 
ianuarie la București.

Iată rezultatele altor
„Cupa Cupelor": masculin: Spartak 
Zbrojovka Brno — Steaua Bucu
rești 96—85 (54—35), Ț.S.K.A. So
fia — Steaua roșie Belgrad 88—81 
(42—45) ; feminin : Szpartakusz 
Budapesta — GEAS Sesto San Gio
vanni 53—59 (22—32) !

Referitor la partida susținută de 
formația Steaua, trebuie spus că în 
prima repriză baschetbaliștii ro
mâni au avut o comportare slabă 
și au fost întrecuți net. în urmă-

la bă- 
echipă 

califica 
cupelor 
cupelor 

în 
au

obținut un

miercuri 16

meciuri din

toarele 20 de minute, însă, apăra
rea bucureștenilor a devenit deo
sebit de agresivă, iar atacul și-a 
sporit în mod simțitor eficiența, in
cit pînă la urmă Steaua a cedat 
cu numai 11 puncte, handicap po
sibil de recuperat în întîlnirea re
tur de la București (16 ianuarie, în 
sala Floreasca). Cei mai buni ju
cători ai echipei au fost Dumitru 
(5 p) și Cernat, acesta din urmă 
fiind și autorul a 25 puncte. Au 
mai înscris Oczelak 25, Savu 18, 
Pîrșu 12 pentru Steaua. De la 
Spartak, cele mai multe puncte au 
fost marcate de Pospisil 33, Bra- 
banec 20, Balastic 11, Bobrovski 10 
(a fost eliminat pentru atitudine 
nesportivă).

O desfășurare interesantă a avut 
întrecerea dintre Ț.S.K.A. Sofia și 
Steaua roșie Belgrad. La pauză, 
belgrădenii conduceau cu trei 
puncte datorită în special lui Vu- 
cinici, Kapicici și Simonovici, care 
au și înscris cel mai mult pentru 
echipa lor : 24 p și respectiv cîte 
21 p. După pauză, pivotul bulgar 
Peicev a dominat panoul și a mar
cat cu dezinvoltură, refăcînd han
dicapul. Cele 28 p ale lui 
și cele 23 ale lui Marinov 
tărît victoria Ț.S.K.A.-ului, 
o diferență inconsistentă.

★
In „Cupa Koraci" : Innocenti Mi

lano — Villeurbanne 64—59 (29—22).

HANDBALIȘTII IUGOSLAVI 
ÎNVINGĂTORI la goteborg

GOTEBORG, 10 (Agerpres). — 
Peste 5 000 de spectatori au urmă
rit la Goteborg meciul internațio
nal de handbal dintre echipa Sue
diei și formația Iugoslaviei, cam
pioană olimpică. Handbaliștii iugo
slavi au terminat învingători cu 
scorul de 21—20 (10—10). Lavrnici 
și Popovici au fost cei mai buni 
jucători ai oaspeților, fiecare mar- 
cînd cîte 5 goluri.

iar Hartston a obținut victoria la 
Rellstab. Partida Gligorici — Kuz
min a fost întreruptă pentru a 
doua oară. în clasament 
Kuzmin (U.R.S.S.) — 8% 
partidă întreruptă, urmat 
man (Olanda) — 7‘/t p și 
(Ungaria) — 7 p., Gligorici (Iugo
slavia) are 61/» p și o partidă în
treruptă.

conduce
P Și o 

de Tim- 
Adorjan

BULGARIA

VITOȘA -
„COROANA

ÎN S.U.A. A FOST REDUS
PROGRAMUL AUTOMOBILISTIC

SOFIEI“

Peicev 
au ho- 
dar la

NEW FORK, 10 (Agerpres). —- 
Din cauza lipsei de benzină, pro
gramul competițional automobilistic 
din S.U.A. se va reduce în acest an 
cu 25 la sută. în cadrul unui in
terviu, Bil France, directorul teh
nic al circuitului de la Daytona 
(Florida), a anunțat că tradiționala 
cursă de 500 mile de la Daytona se 
va desfășura pe 450 mile. Celebra 
cursă de 24 ore de la Daytona va 
avea loc în decurs de 12 ore, iar 
cursa de 12 
fi anulată.

ore de Ia Florida va

La sfîrșitul anului atletic 1973

Clasamente europene și mondiale
Atletele din România pe locul 6 in ambele clasamente

Sezonul competițional al anului 
1973 a prilejuit atletelor noastre un 
frumos salt de calitate, concretizat 
prin calificarea — pentru prima 
oară — în finala Cupei Europei — 
Bruno Zauli și printr-o poziție frun
tașă în clasamentele european și 
mondial, întocmite în baza punc
tării primelor 20 de performere ale 
fiecărei probe.

Iată clasamentul 
atletelor, întocmit i 
zian

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

7. Marea Britanie 147,5 p (—26),
8. Finlanda 145 p (+77,5), 9. Un
garia 118,5 p (—10,5), 10. Iugoslavia 
97,5 p (+55), 11. Franța 86,5 p
(—47), 12. Austria 76,5 p (—19),
13. Suedia 70 p (+18), 14. Italia

(—17,5), 15. Cehoslovacia 
(—57,5), 16. Elveția 52 p

PE GHEAȚA ȘI PE
Claudia Giordani învingătoare In slalomul uriaș de la Les Gets

Proba feminină de slalom uriaș din 
cadrul concursului de schi contînd 
pentru „Cupa Mondială" desfășurată 
în stațiunea Les Gets (Franța) 
cîștigată de italianca Claudia 
dani. învingătoarea a realizat 
traseu în lungime de 1 270 m, 
de porți, timpul de 1:19,37. Au 
în clasament Barbara Cochran _ _ , 
— 1:19,45 și Hanny Wenzel (Lichtens
tein) — 1:19,53. Una din marile favo
rite ale concursului, austriaca Anne 
Marie Proll, s-a clasat pe locul 11, 
cu 1:21,08.

După desfășurarea acestei probe, 
în clasamentul „Cupei Mondiale" con
tinuă să conducă Anne Marie Proll 
(Austria) cu 121 p, urmată de 
Kreiner (Canada) — 66 p și 
Wenzel (Lichtenstein) cu 62 p.

★
în stațiunea franceză La

a fost 
Gior- 

pe un 
cu 51 
urmat 
(SUA)

Kathie
Hanny

Plagne

ZAPADA

l’Equipe :
R. D. Germană

Bulgaria
Polonia

de
european al 
ziarul pari-

p (4-83,5)
P. (4-56)

924
499 r

‘ *302,5 *p‘(+87,5) 
„ .. 2ț62 p (+4)

R. F. Germania 186,5 p (—165,5) 
ROMÂNIA 163,5 p (—3,5)

mondial ordinea 
este aceeași dar, 
alt punctaj :

P 
P 
P 
P 
P 
P

P (-66,5), 
(+83,5),

(—16), 10. Australia 
11. Ungaria 101,5 p

367
465.5
270.5
240

64,5 p
63,-5 p
(+26). 17. Olanda 39 p (—70), 18. 
Irlanda 23 p (+23), 19. Belgia 18 p 
(+2), 20. Norvegia 13 p (4-3),

s-au desfășurat intrcerila unul concurs 
internațional universitar de schi, Ia 
startul căruia au fost prezenți stu- 
denți șl studente din mai multe țări 
europene. Proba masculină de cobo- 
rîre a fost cîștigată de austriacul Hans 
Tesar, cronometrat, pe o pîrtie in 
lungime de 2 160 m cu o diferență de 
nivel de 490 m cu timpul de 1:14,10. 
L-au urmat Eric Stahl (Franța) — 
1:14,60 și Max Renner (Austria) — 
1:16,62. în proba similară feminină, 
pe primul loc s-a clasat schioarea el
vețiană Irene Voehm — 1:24,97, se
cundată de italianca Patricia Marchig 

-1:27,26.

Bob - Săniuțe
Competiția internațională pentru bo

burile de două persoane „Cupa Națiu
nilor", desfășurată la Konigssee (R. F.

Germania), a fost cîștigată de echi
pajul R. F. Germania, alcătuit din 
Floth și Ertl. în cele 
pajul vest-german a 
total de 2:50,55.

★
„Marele Premiu al 

nia" la săniuțe s-a desfășurat pe pista 
artificială de la Konigssee și a reunit 
la start sportivi și sportive 
multe țări europene. Proba 
a fost cîștigată de cunoscuta 
nă vest-germană Elisabeth 
ner, cronometrată în 2:53,64. 
secund s-a 
Sarah Felder , ,
a fost ocupat de austriaca Angelika 
Schafferer — 2:54,83. La masculin, 
victoria a revenit fostului campion 
mondial Josef Fendt (R. F. Germania), 
cu timpul de 3:05,89. în proba de du
blu bărbați, pe primul loc s-au situat 
austriecii Schmidt și Sulzbacher.

4 manșe echi- 
realizat timpul

R. F. Germa-

din mai 
feminină 
campioa- 
Deraleit- 
Pe locul 

clasat sportiva italiană 
— 2:54,73, iar locul trei

Schi nordic

TARILE SOCIALISTE
Competiția internațională de com

binată nordică, desfășurată la Scho- 
nach (R. F. Germania), s-a încheiat 
cu victoria schiorului finlandez Rauno 
Miettinen. care a totalizat 428,135 p. 
Pe locurile următoare în clasamentul 
general s-au situat compatriotul său 
Erkki Kilpinen — 405,315 p.. vest-ger- 
manul Franz Keller — 399,605 p și 
cehoslovacul Tomas Kucera — 395,980 p.

Proba de sărituri cu schiurile a fost 
cîștigată de Yuji Katsuro (Japonia), 
cu 221,5 p. și sărituri de 69,5 m și 
68,5 m, iar în cursa de 15 km fond 
victoria a revenit lui Urban Hettich 
(R. F. Germania), cu timpul de 48:22.8, 
Rauno Miettinen a ocupat locul doi 
la sărituri și s-a clasat pe locul trei 
în proba de fond.

Aspect dintr-un concurs de moto-schi Foto : A. BRIEDIS (Riga)

Â-;

Hochei pe gheață
La numai 7—8 km, la sud de Sofia, se 

înalță masivul Vitoșa. Cum era și de aș
teptat a devenit, mai ales ta ultimii ani 
locul preferat pentru desfășurarea spor
turilor^ de iarnă și cu deosebire a schiu
lui, atît a celui de performanță, cit șl 
a celui de masă. Astfel, de ani de zile se 
desfășoară aici tradiționalul concurs 
internațional de schi alpin, dotat cu 
„Cupa Aleko". în fiecare zi, dar cu deo
sebire sîmbetele și duminicile, autobu
zele și funicularele transportă, spre locu
rile special amenajate, mii de schiori 
amatori. Pe versantul de apus al mun
telui se află și trambulina pentru sări
turi, cane poate fi utilizată și în perioada 
cînd nu este zăpadă, deoarece pîrtia de 
elan și terenul de aterizare pot fi aco
perite cu materiale plastice.

în prezent, este în curs de elaborare 
planul general al masivului Vitoșa, de
cretat ..parc național". In legătură cu 
elaborarea noului plan, un capitol impor
tant îl constituie problema construirii 
bazei materiale pentru schi. Față de nu
mărul tot mai mare de turiști străini 
care își petrec odihna în numeroasele 
hoteluri și cabane de pe Vitoșa, se . pre
conizează amenajarea unor pîrtii speci
ale pentru necesitățile turismului inter
național. Pentru nevoile sportului de 
performanță și antrenamentele concu- 
renților, va fi realizată o nouă bază ma
terială. superioară celei existente în 
prezent, în jurul complexului sportiv 
„Stasliveța". Numeroase mijloace de 
transport șl căi de acces ce vor fi con
struite în viitor, vor permite „fructifi
carea" unor terenuri pentru sportul de 
masă: Construirea noii magistrale Sofia 
— Atena va impune amenajarea unei noi 
trambuline pentru sărituri. în care scop 
specialiștii recomandă un teren pe ver
santul de răsărit al muntelui, în ime
diata apropiere a pîrtiilor de coborîre. 
Pe același loc se prevede construirea, 
intr-un viitor mai îndepărtat, a stadio
nului de iarnă, de pe tribunele căruia 
se vor putea urmări cursele de slalom 
și săriturile de ia trambulină.

Locuitorilor capitalei și a celor din 
localitățile din jurul Vitoșei li se vor 
asigura condiții tot mai bune de a prac
tica schiul, de a participa la numeroa
sele competiții care se vor desfășura pe 
„coroana Sofiei", cum este numit masi
vul Vitoșa.

U. R. S. S.

Selecționata de hochei pe gheață a 
Iugoslaviei, aflată în turneu în Cana
da. a jucat, cu echipa „Corner Brook 
Royals", pe care a învins-o cu scorul 
de 8—3 (3—1. 2—1, 3-1). Punctele 
formației iugoslave au fost înscrise 
de Smolej (3), 
și Fipan. Toate 
gazdelor au fost 
ton.

Fetac (2), Kosir (2) 
cele trei goluri ale 
marcate de Dorring-

★
Turneul internațional de hochei pe 

gheață pentru „Star Cup“, ale cărui 
meciuri s-au disputat timp de două 
săptămîni in mai multe orașe din 
Suedia, a fost cîștigat de formația 
Himik Voskresensk. Hocheiștii so
vietici au realizat 8 puncte din cinci 
meciuri disputate (4 victorii și o în- 
frîngere), fiind urmați în clasament 
de echipele Vastra Ffoelunda (Sue
dia) — 6 p., H. Z. Litvinov (Ceho
slovacia) — 6 p., Brynaes (Suedia) — 
6 p. etc. în ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Brynaes — Himik Voskresensk 5—1 ; 
Vastra Froelunda — H. Z. Litvinov 
3—2.

MOTORIZATSCHI...
Moto-schiul este un sport tehnic de 

iarnă, care s-a răspîndit destul de re
pede în țările nordice și are perspec
tive de dezvoltare și în țările din Eu
ropa Centrală.

în R.S.S. Letonă, acest sport a în
ceput să fie practicat încă din 1963, 
cuprinzînd mase tot mai largi. El a 
fost inclus și în programul celei de-a 
Vl-a ediții a Spartachiadei sporturilor 
tehnice din R.S.S. Letonă.

Pentru organizarea unei întreceri de 
moto-schi, este necesară o suprafață 
plană acoperită cu un strat subțire de 
zăpadă sau chiar un lac înghețat. Pe 
o pistă bine amenajată, echipajul (un 
motociclist și un schior) poate realiza 
o viteză de pînă la 120 km/oră. Adău
găm că la întreceri participă, simul
tan, pînă la 20 de echipaje, ceea ce 
oferă un spectacol deosebit de inte
resant pentru public.

Iată și cîteva detalii tehnice cu 
privire la organizarea acestor con
cursuri. în U.R.S.S., concurenții sînt 
împărțiți în patru categorii, după 
cum urmează : 1. juniori-începători cu 
motociclete de 125—175 cmc ; 2. se-

deniori-începători cu motociclete __ 
250—350 cmc ; 3. juniori-clasificați cu 
motocliclete de 125—175 cmc ; 4. 
niori-clasificați cu motociclete

se- 
de 

250—350 cmc. Traseul poate fi amena
jat în linie dreaptă, curbă sau pe pis
ta unui stadion. Manșele durează în
tre 10 și 30 de minute. în cazul în 
care legătura dintre motociclist și 
schior este pierdută, conducătorul 
motocicletei este obligat să nu se în
depărteze, ci să aștepte schiorul, 
după care cursa continuă. TELEX

Modificarea de lider in competiția inter
națională de yachturi „Cursa în jurul lu
mii". Din Portsmouth se anunță că în 
frunte se află acum în cea de-a treia 
etapă a cursei: Sydney — Rio de Jane
iro, echipajul englez „Great Britain II". 
Pe locui doi a trecut echipajul mexican 
Sayula, Iar locul trei este ocupat de 
„Krlter" (Franța). în cursă au mai ră
mas 13 echipaje.

R. P POLONA5. "Marea Britanie 613,5 p
6. Finlanda 586 p

7. Franța 377,5 p, 8. Bulgaria 332,5 
p, 9. Cehoslovacia 319 p, 10. Suedia 
283 p, 11. ROMÂNIA 272,5 p, 12.

.................. ....... 250 p, 
Elveția

INSIGNA „OMEGA1
în cazul de față, nu este vorba 

de renumita marcă de ceasuri el
vețiene, ci de o reușită inițiativă 
a conducerii sportului polonez. Cu 
insigna „Omega" sînt răsplătite ad
ministrațiile comunale din diferi
tele voevodate ale țării, în care 
se desfășoară o intensă activitate 
sportivă. La concursul organizat 
pentru decernarea acestor premii 
de onoare, au participat peste 2 500 
de organizații sportive sătești.

Cele mai bune rezultate au fost 
înregistrate de către locuitorii co
munei Krziskownicza, voevodatul 
Zeliona Gora, unde asociația locală 
„Blenklt" a primit diploma repu
blicană pentru activitatea desfășu
rată în domeniul orientării turis
tice. Locuitorii comunei au con
struit cu mijloace proprii un sta
dion cu tribune cu o capacitate de 
10 000 de locuri, precum și o sală 
de sporturi pentru școala medie 
din localitate. Tot ei au contribuit 
cu suma de 280 000 de zloți la di
versele dotații necesare practicării 
diferitelor sporturi. Asociația dis
pune de șapte secții (atletism, vo
lei, fotbal, tenis de masă, șah, bad
minton și turism).

(4-100,5)
(+94,5)
(481,5) 
(+33) 
(—127,5) 
(+12,5)

8. Fin- 
9. Marea

Danemarca 8,5 p (—25), 22. Spania 
3 p (+6).

în clasamentul 
primelor șase țări 
bineînțeles, cu un

1. R. D. Germană
2. U.R.S.S.
3. Bulgaria
4. Polonia

5. R. F. Germania 168
6. ROMÂNIA

7. S.U.A. 144,5 
landa 134,5 p 
Britanie 131 p 
107,5 p (—81,5), 
(+6), 12. Franța 74 p (—21,5), 13. 
IUgoslavța.73,Ș„p^,14,, Austria 61 p,

147,5

15. Suedia 38,5 p, 16. Canada 58 p. 
17. Cehoslovacia 49 p, 18. Italia 47 
p, 19. Elveția 40 p, 20. Cuba 
37,5 p etc.

Totalizînd punctele de la bărbați 
cu cele de la femei clasamentul ge
neral care rezultă are 
înfățișare :

EUROPA:
1. R. D. Germană
2. U.R.S.S.
3. R. F Germania
4. Polonia

următoarea

1 675
1 603,5

Italia 254 p, 13. Ungaria 
14. Iugoslavia 184,5 p, 15. 
111,5 p etc.

Pentru prima oară în 
atletismului reprezentanții 
Germane ocupă primul loc 
samentul mondial, grație, în spe
cial, atletelor care au avut un a- 
vantaj de aproape 600 p în disputa 
directă cu sportivele americane :

P
P 
P 
P 
P 
P

istoria
R. D. 

în cla-

R. O GERMANA
1. R? D. Gerriiană' *14'45
2.S.U.A.
3. U.R.S.S.
4. Polonia
5. R. F. Germania
6. Finlanda

7. Marea Britanie 421 
289 p, 9. Bulgaria 281 
239,5 p, 11. Australia 
Cehoslovacia 192 p, 13. Kenia 
p, 14. ROMÂNIA 180,5 p, 15. 
garia 166,5 p.

★
Nutrim speranța că în noul 

zon de concursuri în care am 
șit atletele și atleții noștri vor rea
liza performanțe mai bune decît în 
1973, care să le aducă mai multe 
puncte în aceste clasamente tradi
ționale.

I 305,5
1 284,5

486.5
477

433.5
p, 8. Franța 
p, 10. Suedia
198,5 p, 12.

181 
Un-

ÎN SPRIJINUL SPORTULUI AFRICAN
Numeroase școli superioare, pre

cum și unele cluburi sportive din 
Tanzania, au primit de curînd noi 
cadre de specialiști. Prima serie de 
absolvenți ai Institutului superior 
de cultură fizică din Leipzig, pro
venind din Tanzania, s-a înapoiat 
în patrie pentru a contribui la dez
voltarea sportului african. Printre 
tinerii specialiști se află profesori 
și antrenori de fotbal, baschet și 
atletism.

Consemnînd evenimentul, presa 
tanzanianâ remarcă ajutorul pe 
care Republica Democrată Germană 
îl acordă sportivilor africani, care 
au posibilitatea de a se specializa, 
fără nici o plată, într-una din ță-

rile cele mai dezvoltate pe plan 
sportiv.

Sub titlul „Sincere daruri", presa 
din Alger remarcă, de asemenea, 
sosirea în patrie a numeroși spe
cialiști pregătiți la înaltele școli 
sportive din R. D. G. Conform a- 
cordului de colaborare în domeniul 
sportiv, nu numai algerienii vin 
să studieze în Republica Democrată 
Germană, ci și o serie de specia
liști, antrenori, instructori și me
dici sportivi germani lucrează în 
Algeria, pentru ridicarea nivelului 
sportiv al acestei țări. Ziarele sînt 
de acord în a caracteriza schimbul 
sportiv dintre cele două țări drept 
un strălucit exemplu de colaborare.

La Auckland (Noua ZeelandÂ) »u con
tinuat întrecerile turneului internațional 
de tenis. Suedezul Borg l-a învins cu
6— 4, 6—2. 3—6, 6—2 pe jucătorul Fea- 
ver (Noua Zeelandă). Alte rezultate în
registrate : Crealy (Australia) — J. 
Fletcher (Australia) 6—4. 7—6. 6—3; Gil- 
tinan (Australia) — Parker (S.U.A.) 6—1,
7— 6. 6—1: Dibley (Australia) — Brown 
(N.Z.) 1—6, 6—1. 7-6, 6—3.■
Concursul internațional de ciclocros, des
fășurat în localitatea vest-germană Mag- 
stadt. s-a încheiat cu victoria sportivului 
vesț-german Wolfgang Renner, crono
metrat pe distanța de 21.600 km. cu 
timpul do 54,24. în clasamentul pe echipe 
primul loc a fost ocupat de R.F. Ger
mania — 49 p, urmată de Polonia — 31
p. Elveția — 30 p și Cehoslovacia — 21 P.

In cadrul campionatului ligii europene 
la tenis de masă (divizia a 2-a), la Lu
xemburg s-au întîlnlt echipele * ‘ * 
șl Luxemburgului. Gazdele au 
victoria cu scqrui de 4—3. Tn 
grupă conduce Polonia, urmată 
remarca, Olanda. Luxemburg și

Belgiei 
obtinut 
această 
de Ba-
Belgia.se- 

pă-

Campionate naționale la jumătate de drum

MAI MULTE GOLURI, MAI MULȚI SPECTATORI

PE TERENURILE FRANCEZE

Turneul International masculin de hand
bal. disputat în localitatea vest-permanft 
Felnsburg. a fost cîștigat de formația 
cehoslovacă Skoda Plsen. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Medvesciak Zagreb, 
selecționata orașului Flensburg și echi
pa daneză Stern Odense.

Mîine se împlinesc 10 Tuni de la data ultimului concurs al lui Carol 
Corbu. La 12 martie 1973, la Rotterdam, Corbu a cîștigat primul titlu de 
campion european al atletismului nostru. Accidentat atunci la coloana ver
tebrală, recordmanul nostru a stat multă vreme departe de stadion, departe 
de sectorul de sărituri. Acum el se pregătește, am spune cu înverșunare, 
pentru a reveni pe pistă, gînd care nu l-a părăsit nici o clipă.

Atletii—Ia „ora promisiunilor"...
(Urmare din pag. 1)

reciștlgat lncre-— Foart». Ml-am 
derea In mine

— Te rog să faci 
tre 110 șl 400 mg

— Proba de 400 
grea. E o cursă „ucigătoare1

— Nu te-al gîndit nici o clipă s& 
revii la

— Nu.
dar îmi

— Ce ți“ai propus pentru 1974 ?
— Mi-atn planificat, împreună cu 

antrenorul meu Ion S3ter, 50,2. Sper 
insă să alerg și mal bine, o zecime- 
două sub 50 de secunde. Slnt convins 

. că mai afn destule rezerve.
— Unde anume crezi că poți pro

gresa ?
— Trebuie să-mi îmbunătățesc rit

mul alergării între garduri. Vreau să 
trec la alergarea cu 14 pași între 
garduri ; Pfpțțu ..aceasta trebuie să 
„atac" la tel d'e bine gardul cu am
bele picioaA*. '

— Cit crezi că valorezi pe 400 m 
plat 1

— Știu eu ? Poate 48,0. N-am aler
gat niciodată 400 m plat...

AM SCHIMBAT PATRU GENERAȚII 
DE SPRINTERI"...

o comparați» In-
mg e mult mal

110 ?
Proba de 400 e mai grea
place.

Se spune că vtrsta optimă pentru 
atingerea performanțelor maxime în 
alergările de viteză este de 22—23 de 
ani. Foarte rare sînt cazurile cînd un 
sprinter reușește să se mențină la o 
valoare ridicată pînă la 3° de ani.

— Clțl ani ai, Gheorghe Zamfi- 
rescu ?

— Anul ăsta împlinesc 32.
— Nu te-ai plictisit de atletism.
— Nu. Mă simt la fel de bine ca 

acum 6—7 ani. Picioarele și brațele 
îmi „merg" parcă singure. Spunea ci
neva că abia după 10—12 ani de pre
gătire te poți numi sprinter adevărat. 
Asta înseamnă că trebuie să începi 
la 11 ani, la 12 ani. Eu am venit la 
atletism la 17 ani...

— Asta înseamnă că începi acum 
al 15-lea sezon...

— Da, al 15-lea. Acum 14 ani, cînd 
intram în lotul de juniori l-am mai 
prins pe Măgdaș, Prislceanu și ceilalți 
de atunci. Am schimbat patru genera
ții de sprinteri. Acum sînt coleg, la 
Steaua cu Dorel Cristudor.

— Știu că la sfîrșitul carierei aler
gătorii abordează distanțe mai lungi. 
Ai cochetat în cîteva rînduri cu proba 
de 400 m. Ce-ai să alergi, anul acesta?

— Rămîn la „sută" și „două" pen
tru că, așa cum spuneam, mă simt 
foarte bine. „400-le" era, într-un fel, 
o aventură de tinerețe. Atunci îmi 
puteam permite. Nu poți obține re
zultate bune pe această distanță fără 
o pregătire adecvată. Și am, totuși, 
32 de ani...

— Ce-ți propui pentru viitorul se
zon ?

— Să nu spună lumea că Zamfi- 
rescu e bătrin. împreună cu Cristu
dor, Mitrofan șl un al patrulea sprin
ter — nu știu acum cine va fi el — 
să alergăm, ștafeta de 4 X 100 m a 
Stelei, sub 40 de secunde. E prea 
mult ?

Pentru a vorbi despre ediția actuală a 
campionatului francez de fotbal este im
perios necesar să nu scăpăm din vedere 
nici un moment situația nou creată în 
această competiție, aceea a bonltloațlilor 
de puncte, acordate In urma înscrierii a 
cel puțin trei goluri în cursul unul sin
gur meci, in acest fel, de exemplu, deși 
liderul St. Etienne, a cîștigat 11 partide 
șl a remizat 5, el totalizează nu 27 de 
puncte d 31, In urma celor 4 bonificații 
de cile un punct de care a beneficiat. 
Clasată pe locul al doilea, S.C.O. Angers 
ar fi trebuit să se afle la trei puncte 
ta urma liderului de toamnă, dar — 
pentru că a adăugat la punctajul său 
șase bonificații — a Izbutit să reducă 
diferența la numai un singur punct. In 
total, 74 de bonificații au fost acordate 
echipelor care, învingătoare sau învinse, 
au reușit să marcheze cel puțin de trei 
ori In poarta adversă. Angers, Nice, 
Lens șl Reims au obținut bonificația de 
cele mal multe ori (6), In vreme ce 
Hennes șl Sedan nu au Izbutit nici mă
car o singură dată să-șl adauge un 
punct în plus în clasament.

Dar, chiar dacă acest sistem 
flcațiilor a reușit să ducă la 
unui număr sporit de goluri, 
modificat substanțial pozițiile

Reims — 14 300, Strasbourg — 14 128, St. 
Etienne — 13 709, Lyon — 13 595 etc. UI-,

1. ST. ETIENNE 19 11 5 3 33—16 31 <*)
2. Angers 19 10 4 5 40—28 30 (6)
3. Nantes 19 10 4 5 30—19 28 (4)
4. Lens 19 10 2 7 34—33 28 (6)
5. Nice 19 8 5 6 33—20 27 (6)
6. Reims 19 9 3 7 34—27 27 (6)

7. Lyon 19 9 6 4 32—26 27 (3)
8. Sochaux 19 8 4 7 30—25 24 (4)
9. Nimes 19 7 7 5 24—21 24 (3)

10. Nancy 18 4 9 5 28—33 22 (5)
11. Bastia 19 7 4 8 23—22 21 (3)
12. Troyes 19 6 5 8 28—33 21 (4)
1'3. Metz 19 7 3 9 24—23 20 (3)
14. Monaco 19 5 6 8 30—34 20 (4)
15. Marseille 19 6 5 8 29—33 20 (3)
16. F.C. Paris 19 6 3 10 29—42 20 (5)
17. Bordeaux 19 4 7 8 24—29 18 (3)
18. Rennes 18 6 4 8 16—24 16 (0)
19. Strasbourg 19 4 5 10 24—39 15 (2)
20. Sedan 19 5 3 11 19—37 13 CO)

Cifrele dintre 
nllicațille pe 
să le adauge

. „ paranteze reprezintă bo- 
care flecare echipă a reușit 
la punctajul său.al bonl- 

m arcarea 
el nu a 
echipelor 

în clasament. Ceea ce*se observă de la 
prima privire asupra clasamentului, este 
comportarea bună a echipelor Saint 
Etienne și Nantes. în ultimii ani mereu 
printre valorile cele mai sigure ale soc- 
cerului galic, apoi evoluția mediocră a 
formațiilor Nice si Nimes și cea foarte 
slabă a lui Olympique Marseille, echipa 
cu rele mai mari posibilități financiare 
din fotbalul francez, cu un lot de jucă
tori de invidiat, dar și cu 
foarte entuziaști șt totodată... dezamăgi^ 
Capitolul comportărilor peste 
cuprinde în primul rind pe 
promovată în prima divizie, 
condus o bună perioadă de 
clasament, apoi pe Angers și 
anii trecuți aflate. în cel mai bun caz, 
undeva pe la mijlocul clasamentului.

Și pentru că am pomenit de Lens, este 
bine să amintim că echipa din nordul 
Franței are în momentul de față, gratie 
comportării sale foarte bune în campio 
nat, cea mai mare medie de asistență 
19 013 spectatori pe meci (190 135 di 
spectatori în cele 10 
pe teren propriu). O 
din capitala Franței, 
medie de 18 998, apoi
(o tempora !, pe vremuri stadionul-ve
lodrom din Marsilia avea o medie de 
peste 25 000 de spectatori). Nice — 14 624.

lr.sula Corsica) șl Monaco, care au o 
medie de 4 813 șl respectiv 4 052 de spec
tatori pe meei.

Media generală pe tot campionatul este 
de îl 105 spectatori, pentru cele 189 par
tide disputate, superioară mediei de 
anul trecut — 10 551. în decurs de trei 
arii, media de spectatori în campionatul 
francez a crescut cu mal mult de 10%. 
ceea ce este desigur remarcabil.

După cum spuneam, se pare că siste
mul de bonificații a adus un plus de 
goluri marcate ta campionatul francez, 
în total, în prima sa parte s-au marcat 
364, de goluri, deci aproape trei de par
tidă. Media este din nou superioară se
zonului trecut : 2,93 goluri de meci, fața 
de 2,75. Angers, care are cel mal bun 
atac din divizie (40 de goluri marcate 
ta 19 meciuri), posedă șl jucătorul gol- 
geter al primei părți a campionatului 
Marc Berdoll, autorul a 18 goluri. îl ur
mează Braun (Metz) — 15, Bianchi 
(Reims) — 14, H. ItevcUl (St. Etienne) 
— 13 etc.
în Încheiere, un clasament-proxmșțlc, 

al cărui autor este ziarul francez 
„L’Equipe”, care sistematizează In felul 
următor șansele de cîștigare a titlului 
de campioană : Saint Etienne — 70%, 
Nantes — 60%, Nice — 50%, Angers — 
SO’'!. Lens — 20%. Riimtae de văzut in ce 
măsură aceste pronosticuri se vor ade
veri.

BUENOS AIRES (Agerpres). — 
Noul director tehnic al reprezenta
tivei de fotbal a Argentinei, Vla- 
dislao Cap, a întocmit un bogat 
program de pregătire a echipei în 
vederea participării la turneul fi
nal al campionatului mondial.

înaintea deplasării în Europa, 
fotbaliștii argentinieni vor susține, 
Ia Buenos Aires, meciuri de veri
ficare cu selecționatele Braziliei, Ir
landei, Elveției și Paraguayului.

Apoi, echipa Argentinei va dis
puta cîteva jocuri amicale în Eu
ropa c'u reprezentativele Franței, 
Angliei și, probabil, cu formațiile 
italiene Fiorentina și Internazio- 
nale Milano.

în cazul cînd echipa Argentinei 
nu se va califica pentru grupele 
semifinale ale campionatului mon
dial, fotbaliștii argentinieni ur
mează să susțină partide amicale 
cu selecționatele Spaniei, U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei. în acest sens, se 
duc tratative cu federațiile res
pective.

Din Buenos Aires se mai anunță 
că federația argentiniană l-a nu
mit pe Roberto Porta ca antrenor 
al echipei naționale a Argentinei. 
Porta, a fost internațional, și a ju
cat în mai multe echipe de club 
din Argentina și Italia. în ultimul 
timp, el a activat la echipa Cerro.

CELE 18 „BALOANE DE AUR'*

spectatori 

așteptări 
Lens, nou 
care a și 
vreme în 
Reims. în .

meciuri disputate 
urmează echipa 

F. C. Paris, cu o 
Marseille — 15 903

tlmele două 
slnt ocupate

locuri în acest clasament 
de echipele Bastia

-C,' -i •'

Imagine din derbyul Lens — St. Etienne, încheiat ca victoria primei echi
pe. De la stingă la dreapta (jucătorii lui Lens au tricouri cu dungi) : Gre- 
gorczyk, Bereta, Bousdira, Hervă Revelli, I.emerre (3), Larque și Elie.

După cum s-a 
feul „Balonul de ; 
decernat olandezului 
considerat cel mai 
din Europa. Acest 
din anul 1956 de revista „FRANCE 
FOOTBALL", a fast pînă acum de
cernat 
cucerit 
rînduri 
in anii 1957 și 1959 și Johan Cruyff 
(1971 și 1973). Iată palmaresul „Ba
lonului de aur" (de la ediția 1956 
pînă Ia cea din 1973) ; Matthews 
(Anglia) ; Di Stefano (Spania) ; 
Kopa (Franța) ! Di Stefano (Spa
nia) ; Suarez (Spania) ; Sivori (Ita
lia) ; Masopust (Cehoslovacia) ; Ia- 
șin (U.R.S.S.) ; Law (Scoția) ; Eu
sebio (Portugalia) ; Charlton (An
glia) ; Albert (Ungaria) ; Best (Ir
landa) ; Rivera (Italia) ; Muller

. mai anunțat, tro- 
aur" — 1973 a fost 

Johan Cruyff, 
bun fotbalist 
trofeu, inițiat

de 18 ori. Singurii care au 
„Balonul de aur" în două 
au fost Alfred Dî Stefano

JUMĂTATE DIN BILETE
AU FOST VINDUTE PENTRU
TURNEUL FINAL AL C. M

Pînă în prezent au fost vîndute 
1250 000 de bilete de intrare, din 
cele aproape 2 500 000 prevăzute 
pentru cele 32 de meciuri ale ce
lui de-al 10-lea Campionat mondial 
de fotbal. Organizatorii au comu
nicat că biletele vor fi în curînd 
epuizate, jocurile urmînd să se des
fășoare cu „casele închise".

(R. F. Germania) ; Cruyff (Olanda) ; 
Beckenbauer (R. F. Germania) ; 
Cruyff (Olanda).

ȘTIRI • REZULTATE
• Cîștlgătoarea „Cupei iugoslaviei", 

Hajduk Split și-a contramandat turneul 
care urma să-l întreprindă, timp de 45 
de zile, in S.U.A. și Mexic. Cițiva jucă
tori ai acestei echipe stat selecționați în 
naționala Iugoslaviei care urmează să 
Întâlnească la 13 februarie la Frankfurt 
pe Main echipa Spaniei în meciul de 
baraj pentru preliminariile campionatu
lui mondial, tn schimb forul iugoslav 
a autorizat ca Hajduk Split să întreprin
dă in a doua parte a lunii ianuarie un 
scurt turneu în Franța.
• Celebrul jucător Giinther Netzer. 

legitimat ta prezent la formația Real 
Madrid, s-a accidentat ta ultimul meci 
de campionat susținut de echipa sa în 
compania formației Gijon. Netzer are 
« ruptură musculară, fiind indisponibil 
pentru o perioadă de trei săptămîni.
• Rezultate mai importante înregis

trate în etapa a treia a „Cupei Angliei" 
Boston United — Derby County 1—6; 
Hendon — Newcastle United 0—1; Here
ford — West Ham United 2—1: Leeds 
United — Wolverhampton Wanderers 
1—0; Luton Town — Port Vale 4—2.

• Cunoscutul Pele și-a reconfirmat ho
tărârea de a nu mal evolua în echipa re
prezentativă a Braziliei. Refer:ndu-se la 
recenta declarație a lui Joao Havelange, 
făcută ziarului „Gazetta sportivo". în 
care președintele Confederației sporturi
lor din Brazilia a spus că va lansa un 
apel pentru ca celebrul internațional să 
revină asupra deciziei sale. Pele a de
clarat: „Am aflat din ziar despre ceea 
ce intenționează Joao Havelange. ti 
mulțumesc, dar declar că hotărirea mea, 
luată cu aproape doi ani in urmă, ră- 
mlne neschimbată. In prezent singura 
mea preocupare este obținerea diplomei 
de profesor de educație fizică Ia facul
tatea din orașul Santos. Selecționarea 
mea tn echipa națională aparține de do
meniul trecutului".
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