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SPORTURILE

IN FAZELE SUPERIOARE ALE CUPELOR EUROPENE LA BASCHET,

POLITEHNICA, I.E.F.S. Șl STEAUA
AU LUAT UN START PROMIȚĂTOR

Elevii din Păuleni (județul Harghita) la startul unui concurs de săniuțe din cadrul „Cupei Tineretului"
I

TEHNICO
APLICATIVE, 
mijloc (Ic 
pregătire 

multilaterală
d tineretului

PLINĂ„CUPA TINERETULUI
Se apropie de sfîrșlt prima etapă a marii competiții de masă cu caracter repu

blican, „Cupa Tineretului". Conform regulamentului, ea urmează să se încheie 
in ultima decadă a acestei luni (la schi, săniuțe, patinaj) șl în prima decadă 
a lunii februarie (Ia tenis de masă).

In multe școli și asociații, organizatorii întrecerii au dat dovadă de hărnicie și 
spirit de inițiativă, terminînd mal devreme întrecerea, ceea ce dă posibilitate celor 
mal buni să se pregătească temeinic pentru viitoarele starturi. In altele, insă, (mai 
■des la studenți) lucrurile slnt serios rămase In urmă, fiind nevoie de eforturi sporite 

-pentru a se intra in ritmul normal. , . ,
Profitindu-se de faptul că iarna a venit cu adevărat, este necesar să se treaca 

cu toată hotărirea la treabă, organlzîndu-se concursurile de schi, săniuțe și patinaj, 
foarte rare și puține pină acum. Odată cu sosirea gerului și a zăpezii, motivul „cau
zelor obiective” nu mai poate ti invocat.

In grupajul de mai jos, noi vești de la

COMPETIȚIE DE 
REGULARITATE LA SPARTAC

BUCUREȘTI

DESFĂȘURARE
în întreprinderi, cele mai bune 

s-au dovedit asociațiile sportive de 
la Textila, Uleiul și Voința din Ro
șiori de Vede, Metalul și Tricolorul 
din Alexandria ș.a. Printre primii 
campioni pe unitate se numără 
Nelu Ion, Alexandru Crucică, Aura 
Cîrciumaru și Dorel Duță.

in 
țara 
îl ocupă și 
aplicative.

Practicînd 
parașutismul, 
amatorismul, 
mul sau orientarea turistică, ti
nerii au un minunat prilej de a 
îmbina utilul cu plăcutul, de 
a-și petrece timpul liber învâ- 
țînd lucruri deosebit de intere
sante și necesare din tehnica 
modernă.

cadrul mișcării sportive di 
noastră

n 
un loc important 

sporturile tehnico-

planorismul sau 
modelismul, radio- 
tirul, motociclis-

Asociația sportivă bucureșteană 
Spartac poate fi considerată frun
tașă în organizarea competiției de 
masă aflată în actualitate, „Cupa 
Tineretului". Conform unui plan al
cătuit de consiliul asociației, între
cerile se desfășoară cu regularitate, 
de două ori pe săptămînă au loc 
concursuri de tenis de masă și șah 
și o dată la sporturi suplimentare 
introduse în programul cupei, la tir 
și popice.

Pînă acum au participat Jla în
treceri sportivi din 14 unități co
merciale aparținînd asociației Spar
tac cu un număr de peste 100 de 
tineri. întrecerile pe comisii spor
tive și unități, se încheie în ziua 
de 14 ianuarie, după care vor ur
ma confruntările la nivel de aso
ciație, bineînțeles la sporturile a- 
mlntite mai sus. La disciplinele 
specifice iernii se vor organiza 
concursuri cu ocazia unor excursii 
la care vor lua parte numeroși 
membri ai asociației. Pe Muntele 
Roșu, la Cheia, vor avea loc în
treceri de săniuțe, iar la Sinaia 
și Predeal se vor întrece schiorii.

Cu ocazia competițiilor desfășu
rate pînă acum s-au evidențiat 
cîțiva tineri, unii dintre ei cu se
rioase perspective de a intra în sec
ția ds performanță a asociației, ca

Întrecerile din cadrul „Cupei Tineretului", 

de pildă, Dorina Moisei Ia tenis de 
masă (magazinul Cocor). Alți frun
tași ai întrecerilor: M. Georgescu 
(I.C.L. Tutunul), C. Păunescu (Mag. 
Cocor), M. Iosipal (I.C.L. Alimen
tara sectorul 7) — la tenis de masă, 
S. Nistor (C.H.R. Athenee Palace), 
FI. Bongier (I.C.S. Victoria) și 
Dragomir (I.C.R.M.) — la șah.

VEȘTI DIN TELEORMAN

A.

Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Teleorman a 
luat o serie de măsuri în vederea 
bunei desfășurări a întrecerilor din 
cadrul „Cupei Tineretului". Printre 
acestea s-au numărat și acțiunile 
de instruire a președinților Consi
liilor comunale și orășenești ale 
organizației pionierilor, ai asocia
țiilor sportive sătești și din între
prinderi, a profesorilor de educa
ție fizică, a activului voluntar, 
popularizarea competiției în toate 
comunele și orașele județului.

Din cauza condițiilor atmosferice 
întrecerile etapei I s-au desfășurat, 
deocamdată, la tenis de masă, ur
mînd ca în funcție de starea timpu
lui să se dea semnalul întrecerilor 
la patinaj. Pînă acum au fost în
registrate rezultate bune în aso
ciațiile sportive din comunele Bă- 
duleasa, Piatra, Toporu, Lița, Izlaz, 
Mavrodin, Ciuperceni, la Șc. gen. 3 
și Liceul Industrial din Alexandria, 
Șc. gen. Plosca, Șc. gen. 1 și Li
ceul Unirea din Tg. Măgurele, Șc. 
gen. Nanov etc.

NUMEROASE ÎNTRECERI IN 
JUDEȚUL HARGHITA

în județul Harghita au avut loc 
numeroase întreceri în cadrul „Cu
pei Tineretului". Au participat peste 
10.000 de sportivi în faza pe aso
ciație, la concursurile de schi, pa
tinaj, săniuțe și tenis de masă. 
Printre asociațiile sportive ce s-au 
remarcat în buna mobilizare și des
fășurare a concursurilor se află în
frățirea, Știința, Avîntul și 
mura roșie din 
ința, Mureșul și 
plița, precum 
Miercurea Ciuc.

De la 20 ianuarie se dispută 
pe localități în cadrul popularei 
competiții.

V. PAȘCANU, coresp.

Citiți in pagina a doua :

• Un start cu frumoase pro
misiuni in aviația sportivă.

® Clubul radioamatorilor.
• Aeromodelismul subteran.
• Motocicliștii de dirt-track.
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FRUNTAȘI 
ÎȘI DISPUTĂ

„CUPA
C.S.U. BRAȘOV"

DINAMO -
CAPUL DE AFIȘ AL ETAPEI

Astăzi și mîine, echipele Dinamo 
și Steaua vor susține dubla lor în- 
tîlnire din ultima etapă a retu
rului Diviziei naționale de hochei. 
Intîlnirile acestea, derbyuri tradi
ționale, totdeauna pasionante, do
mină agenda sportivă a sfîrșitului 
Jc săptămînă. .. .

Prin prisma formei șl valorii a- 
rătate de jucători, atît în cadrul 
lotului național, cit și în meciurile 
de divizie, se pot aștepta partide 
de un bun nivel tehnic, spectacole 
sportive de calitate.

Foarte interesantă se . anunța 
confruntarea de la Galați, între 
Dunărea și Sport Club. Spre a pu
tea aspira la locul III în ierarhia 
hocheiului românesc, gazdele au 
neapărat nevoie de victorie în am
bele jocuri.

STEAUA.
CAMPIONATULUI DE HOCHEI

La Cluj, Agronomia primește re
plica I.P.G.G.-ului, fiind favorită 
indiscutabilă, iar la Miercurea Ciuc, 
Lyceum întîlnește pe Tîrnava, me
ciurile fiind importante pentru ve
rificarea echipei elevilor care dă 
majoritatea componenților lotului 
național de juniori.

Iată clasamentele înaintea etapei 
de sîmbătă și duminică :

GRUPA A

Steaua 10 9 0 1 55—20 18
Dinamo 9 8 0 1 68—24 16
Sport Club 10 2 0 8 35—78 4
Dunărea 9 0 0 9 23—59 0

GRUPA B
Agronomia 10 9 0 1 62—29 18
I.P.G.G. 8 3 14 29—31 7
Lyceum 8 3 0 5 27—34 6
Tîrnava 6 0 15 16—40 1

Ne aflăm în plin sezon competițio- 
nal de iarnă. întrecerile de schi sînt 
Ia ordinea zilei. La altitudine zăpada 
este suficientă. Pe alocuri este înghe
țată și viscolită. Se speră, însă, că în 
aceste zile, conform previziunilor me
teorologice, pe pantele munților să se 
aștearnă un strat substanțial de nea.

La sfîrșitul acestei săptămîni calen
darul competițional intern prevede o 
serie de concursuri în care vor fi an
grenați cei mai buni schiori alpini și 
fondiști.

Cea mai importantă întrecere va 
avea loc la Poiana Brașov. în cunos
cuta stațiune se va disputa „Cupa 
C.S.U. Brașov" la probe alpine. Și-au 
anunțat prezența cei mai buni specia
liști ai genului de la toate cluburile 
și asociațiile sportive. Dintre alpini 
vor lipsi doar Dan Cristea și Marian 
Burchi' — angrenați în cîteva con
cursuri în Italia, Austria și Elveția. 
Organizatorii întrecerii au anunțat că 
se vor disputa două slalomuri uriașe: 
unul sîmbătă și altul duminică. în 
funcție de starea zăpezii, ele vor a- 
vea loc pe Sulinar, sau pe pîrtia a- 
menajată special sub teleferic. Prin
tre aspiranții la primele locuri se a- 
flă Dorin Munteanu — care a mani
festat chiar de la primele concursuri

Reportajul nostru

II „PLINA" DE lANUARIt 
ÎN PARCUL SPORTIV DINAMO

Prima săptămînă a lui ’74 a tre
cut prin orașul nostru sub umbre
la de plumb a norilor și, din cînd 
în cînd, cu răzleți și firavi fulgi 
de zăpadă. Zilele au fost reci, dar 
nu cine știe ce ; vîntul încremenit, 
ca și colbul greu și alburiu, așter
nut pe pămîntul uscat... Marți, lin
gă Parcul Dinamo, spre Calea Do
robanților, o perdea de apă limpede 
pe un dreptunghi amenajat cu gri
jă într-un spațiu de joacă se „încă- 
pățîna" să se transforme în pati
noar, spre ciuda puștanilor din blo
cul vecin care abia așteptau să dea 
fuga în casă după patine (ce s-or fi 
bucurat a doua zi. cînd s-au trezit 
cu zăpada îndelung așteptată I). 
Cîțiva au trecut însă în parcul di- 
namoviștilor. unde au descoperit, 
pe povîrnișul dinspre stadion, o 
pojghiță de gheață rămasă de la ul
tima ninsoare a... anului trecut. Și, 
așezați pe cartoane. în chip de bo- 
beri — cu conducător, „pasageri" și 
frînar —■, coborau panta spectacu
los, cu răsuciri pe traseu, dar nicio
dată cu răsturnări... Undeva, mai la 
vale de bazinul de înot, care aș
teaptă pustiu și sec sosirea primă
verii, o ceată de băietani si-au pus

hainele morman și au încins o 
miuță de mama focului.

Parcul și-a primit iarăși obișnul- 
ții săi oaspeți, sportivii de performan
ță, pe cei care au așteptat în Bucu
rești primele antrenamente ale anu
lui, în vederea reluării competițiilor, 
ca și pe cei care s-au întors din 
taberele montane. Pe pista stadio
nului mare, lîngă tribuna întîi. au 
apărut cîțiva atleți care sondează 
atmosfera. Fac antrenamente în 
sala destinată lor, dar vremea us
cată și tocmai bună de „escapade" 
în aer liber, zîmbetul glacial al 
soarelui, ce-și arată către prînz 
fata spălăcită, de după cortina no
rilor, îi invită parcă afară. Dincolo 
de stadion, pe un teren de antrena
ment, se zăresc fotbaliștii dinamo- 
viști. la ora de pregătire fizică, de 
la poligon se aud detunături de arme, 
iar din sala .mare pentru jocuri 
sportive răzbate zgomotul mingilor 
izbite de podea. Ghicim, după rit
mul bubuiturilor că e un antrena
ment de volei și intrăm. Intr-ade
văr. sînt voleibaliștii juniori ai clu
bului Dinamo. împreună cu antre
norul lor, prof. G. Tătaru. Pregătesc 
meciul amieal pe care urmează să-1

Cu intîlnirile susținute miercuri și 
joi, în Capitală, la Brno și la Tel 
Aviv, trei dintre echipele fruntașe 
în țara noastră au inaugurat seria 
disputelor care vor hotărî dacă vor 
promova sau nu în eșalonul cel mai 
valoros al baschetului european. La 
Tel Aviv, fetele de la I.E.F.S. au luat 
un evident avans în vederea califi
cării în sferturile de finală ale Cu
pei cupelor, dispunînd de Hapoel cu 
83—64 ; la București, Politehnica a 
întrecut, de asemenea categoric, pe 
campioana Ungariei — M.T.K. Buda
pesta — cu 84—58 și are șanse a- 
proape sigure să realizeze scor ge
neral favorabil după partida retur 
de la Budapesta, cțeîndu-și în felul 
acesta premise pentru calificarea în 
semifinalele C.C.E. la fete ; la Brno, 
formația masculină Steaua a cedat în 
fața echipei Spartak la o diferență 
de numai 11 puncte (85—96), teoretic 
recuperabile în lntîlnirea retur din 
Capitală, în care caz lotul bucu- 
reștenilor va face un pas hotărîtor 
spre promovarea în semifinalele Cu
pei cupelor.

Se poate spune, deci, că a fost o 
săptămînă favorabilă pentru repre
zentantele României in cupele euro
pene și că ele privesc cu seriozitate 
și spirit de răspundere participarea 
la aceste prestigioase competiții in
ternaționale.

Baschetbalistele de la Politehnica, 
cel puțin, au fost un exemplu în 
această privință. în întrecerea desfă
șurată joi seară, la „Floreasca", ele 
au făcut o adevărată demonstrație de 
joc modern, purtat într-un ritm a- 
lert, cu numeroase faze de mare 
spectacol care au smuls publicului a- 
plauze la „scenă deschisă". Nu vom 
mai insista asupra calităților care au 
decis diferența de 26 de puncte, dar 
vom nota perioada din finalul me
ciului, în care sportivele de la Poli
tehnica au dat semne vădite de o- 
boseală. Desigur, agresivitatea în de
fensivă și rapiditatea acțiunilor ofen
sive solicită un mare consum de e- 
nergie și duc la consumarea poten
țialului fizic. Dar tocmai de acest fapt 
trebuie să se țină seama' în .cursul 
viitoarelor pregătiri și întilnîri. în 
baschet, o cădere de cîteva minute 
poate fi decisivă, ducînd la cedarea 
avantajului și chiar a victoriei. Or. 
în cupele europene un insucces poate 
echivala cu anularea șanselor de_ a 
ajunge Intr-o fază superioară a în
trecerii. De aceea, atenție la rezis
tența de concurs, la dozarea efortului, 
la momentele de cumpănă.

Referitor la celelalte două partide 
susținute de Steaua și I.E.F.S., dăm 
cuvintul antrenorilor echipelor res
pective :

VASILE POPESCU (STEAUA) : 
„în primele trei minute. întîlnirea a 
avut o desfășurare echilibrată, după 
care baschetbaliștii cehoslovaci au a- 
plicat o apărare agresivă, chiar dură, 
cu multe faulturi nesancționate de 
arbitrii Kosebier (R. D. Germană) și

D. STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

o excelentă formă sportivă, VirgiJ 
Brenci, Gheorghe Vulpe, Constantin 
Văideanu, Alexandru Manta ș. a.

Tot în Poiana Brașov va avea loc 
și „Cupa Brașovia" rezervată fondiș- 
tilor. Se vor disputa curse pentru toa
te categoriile de sportivi, de la juni
ori mici pină la seniori.

Pe cunoscuta pîrtie a Clăbucetului 
se vor întîlni cei mai buni juniori și 
cele mai bune junioare pentru a se 
întrece în „Cupa orașului Predeal" 
pentru probele alpine.

Și la Sinaia, în zona cotei 1 500. se 
vor disputa întreceri dotate cu „Cupa 
speranțelor" pentru cei mai tineri al
pini.

Dorin Munteanu va încerca 
să reediteze succesul obținut 
săptămînă trecută și în con
cursul de sîmbătă și dumi
nică dotat cu „Cupa C.S.U. 

Brașov".
Foto : Dragoș NEAGU

Pentru vînarea „decarilor" trebuie multă concentrare fizică și nervoasă. 
Ceea ce fac și trăgătorii care se antrenează în aceste zile pe standurile de 
la poligonul Dinamo Foto : Ștefan CIOTLOS

susțină seara cu divizionara B, 
Electra. Pe cei mai mulți dintre bă
ieți îi știm : pe Duduman — cel 
mai înalt jucător de volei (2,04 m), 
care seamănă atît de bine cu se
niorul dinamovist Mircea Codoi-Tu- 
tuvoan, pe Vrîncuț, o copie fidelă a 
lui Păușescu, pe Zolia... în scurtul 
schimb de cuvinte cu antrenorul 
„speranțelor" dinamoviste, acesta

ne reconfirmă dorința sa de a scoa
te, din cei trei tineri, voleibaliști 
de clasă...

Am pornit,, apoi, spre alte zone 
ale parcului sportiv. în drum, i-am

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Anca Demetrescu a pătruns pînă sub panou, dar aruncarea ei la coș a 
fost stînjenită (prin fault) de Erzsebet Elekes. Fază din meciul 

Politehnica — M.T.K. Foto : Paul ROMOȘAN

DE MÎINE, AL DOILEA TUR AL CAMPIONATELOR DE BASCHET

Derbyurile„O“ TIMI50ARA-LE.F.S. (ni) 
și I.E.ES.-RAPID (f) susțin etapa

Campionatele republicane de baschet — masculin și feminin — 
vor fi reluate, mîine, prin meciurile primei etape a turului secund. 
După cum se știe, la încheierea turului I echipele au fost împărțite în 
-două grupe valorice — 1—6 și 7—12 — urmînd ca de acum și pînă la 
terminarea întrecerii ele să-și dispute întîietatea (în etape săptămînale, 
tur și retur) în cadrul acestor grupe care vor desemna campioana țării 
și, respectiv, formațiile ce vor retrograda. Vom menționa că, prin această 
departajare, s-a urmărit evitarea desfășurării unor meciuri între echipe 
cu mari disproporții valorice și, deci, crearea unui echilibru care să 
ducă la sporirea interesului pentru competiție. De altfel, chiar mîine sînt 
programate două partide care pot fi considerate derbyuri: Universitatea 
Timișoara — I.E.F.S. Ia băieți și I.E.F.S.. — Rapid la fete.

Iată programul etapei și clasamentele la zi :

MASCULIN FEMININ
grupa 1—6 : la București : Steaua — 

„U“ Cluj, Dinamo — Farul; la Timișoara: 
„U“ — I.E.F.S. ;

grupa 7—12 : la București: Politehnica 
— C.S.U. Galați, I.C.H.F. — Voința Ti
mișoara, Rapid — politehnica Cluj.

1. Dinamo 11 11 0 1072—760 22
2. Steaua 11 10 1 997—789 21
3. „U“ Tim 11 9 2 891—780 20
4 I E.F.S. 11 8 3 919—809 19
5'. ,.U“ Cluj 11 7 4 859—787 18
6. Farul 11 5 6 803—378 16
7. I.C.H.F. 11 4 7 780—797 15
8. Rapid 11 3 8 790—907 14
9. Poli. Buc. 11 3 8 777—863 14

10. C.S.U. Galați 11 2 9 813—994 13
11. Poli. Cluj 11 2 9 665—803 13
12. Voința Tim. 11 2 9 688—887 13

grupa 1—6 : ia București: Voința — 
„U“ Cluj, Politehnica — „U“ Timișoara, 
I.E.F.S. — Rapid ;

grupa 7—12 : la București: Constructo
rul — Sănătatea Satu Mare, la Iași : 
„U“ — Olimpia București, la Oradea : 
Crișul — Voința Tg. Mureș.

1. Politehnica 1110 1 744—529 21
2. Voința Buc. 11 10 1 755—543 21
3. I.E.F.S. 11 9 2 686—492 29
4. Rapid 11 7 4 667—577 18
5. „U“ Cluj 11 7 4 597—597 18
6. Univ. Tim. 11 7 4 630—642 18
7. Crișul 11 5 6 641—628 16
8. Constructorul 11 4 7 582—610 16
9. „U” Iași 11 4 7 508—572 15

10. Olimpia 11 2 9 495—644 13
11. Sănătatea 11 1 10 481—744 12
12. Voința Tg. M. 11 0 11 436—644 11

Amintim că de acum înainte clasamentele vor fi alcătuite separat 
pe grupe, contînd și rezultatele înregistrate în primul tur. Etapele 
(săptămînale) ale turului secund vor avea loc între 13 ianuarie și 10 
februarie, atît la băieți, cît și la fete. Returul (tot cu etape săptămînale) 
este programat între 17 februarie și 17 martie la băieți, 17 februarie și 
10 martie la fete (la 6 martie se va disputa o etapă intermediară) 
grupa 1—6, 17 februarie — 17 martie fete grupa 7—12.

CONCURSUL REPUBLICAN DE TENIS

T.C.B., „CUTEZĂTORII" ȘI SĂNĂTATEA ORADEA - 
CITE 3 REPREZENTANȚI ÎN SEMIFINALE

• SF. GHEORGHE. 11 (prin tele
fon). Ajuns în faza semifinalelor, 
concursul republican de tenis re
zervat juniorilor a oferit spectato
rilor prezenți în tribunele noii săli 
a sporturilor din localitate cîteva 
întîlniri de bun nivel tehnic. Unii 
dintre jucători, cum ar fi repre
zentanții Tenis-clubului bucureș- 
tean, sau cei de la „Cutezătorii" au 
..monopolizat" atît sferturile cît și 
semifinalele. Este o dovadă grăi
toare că la aceste cluburi — fapt 
îmbucurător, pe care l-am mai 
semnalat — se muncește cu multă 
seriozitate și cu pricepere. Antre
norii G. Bosch și V. Serester (ei 
au venit la Sf. Gheorghe cu lotul 
de la T.C.B., încă de la data de 19 
decembrie a anului trecut), precum 
și E. Modiano își văd acum roadele 
eforturilor depuse: trei tenismani 
de la T.CB. și trei de Ia „Cuteză
torii" au jucat în semifinale. De 
asemenea, în această penultimă fa
ză au fost prezenți și trei sportivi 
de la Sănătatea Oradea.

La juniori (17—18 ani) M. Tăbă
raș (Progresul) a dominat cu supe
rioritate, el adjudeeîndu-și la sco
ruri nete întîlnirile cu toți adver
sarii. în semifinală, elevul antreno
rului A. Schmidt — deși a avut ca 
adversar un jucător care a făcut 
totul pentru a fi la nivelul ridicat 
al partidei a cîștigat în 2 seturi • 
M. Tăbăraș — FI. Orășanu (T.C.B.) 
6—2, 6—3. în cealaltă semifinală, 
reprezentantul clubului Dinamo

Brașov, A. Dărăban a cîștigat rela
tiv ușor primul set cu proaspăta 
achiziție a clubului Steaua. Lauren- 
țiu Titei, dar în al doilea a trebuit 
să depună eforturi mari pentru a-și 
depăși adversarul. Rezultat final 
A. Dărăban — L. Țiței: 6—4, 7—6. 
în finală se vor întîlni M. Tăbăraș 
—A. Dărăban.

în cadrul celeilalte categorii de 
vîrstă. 15—16 ani, R. Opreanu 
(T.C.B.) — mai „bătrîn" cu un an 
decît adversarul său, dar și cu trei 
săptămîni de pregătire pe suprafa
ța de ciment a sălii din Sf. Gheor
ghe — l-a Întrecut în 2 seturi: 6—3, 
6—4 pe E. Pană (Cutezătorii). în 
prima semifinală A. Dîrzu (Progre
sul) — S. Zancu (Cutezătorii) 6—5, 
6—1. în finală se vor întîlni : A. 
Dîrzu—R. Opreanu.

Și fetele și-au disputat semifina
lele. Mariana Hadgiu (Progresul), 
în cadrul categoriei 17—18 ani a în
trecut-o cu 6—2. 6—1 pe Viorica 
Demeter (Sănătatea Oradea), iar Si
mona Nunweiller (T.C.B.) a dispus 
cu 6—1, 6—4 de Doina Szabo (Să
nătatea Oradea). Finala va avea loc 
între Mariana Hadgiu și Simona 
Nunweiller. La categoria 15—16 ani 
Mariana Socaciu (U.T.A.) a cîștigat 
cu 6—3, 6—4 în fața Elenei Jecu 
'Sănătatea Oradea), iar Lucia Ro
manov (Cutezătorii) a întrecut-o cu 
6—4. 6—4 pe Elena Popescu (Dina
mo București). în finală: Mariana 
Socaciu — Lucia P tnanov.

«on GAVRILESCU I

A FOST
CONSTITUIT 

LOTUL 
REPREZENTATIV 

DE RUGBY
A fost constituit Iotul reprezen

tativ lărgit .de rugby în . vederea 
partidei din martie cu echipa Maro
cului, a doua în cadrul actualei 
ediții a Cupei națiunilor F.LR.A. 
(prima s-a disputat, după cum se 
Știe, anul trecut, la Valence, cu 
Franța).

Ia*ă-i pe cei 39 de jucători selec
ționați: Dinu (Grivița Roșie), Cior
nei, Cioarec și Munteanu (Steaua), 
Ortelecan (Știința Petroșani), Cră
ciun (Farul), Al. Ioniță („U" Timi
șoara) — linia I ; Dumitru, Mu- 
șat (Farul), Șerban și Postolache 
(Steaua). Atanasiu (Sp. studențesc) 
—_ linia a Il-a; Caraiman (Farul), 
Tătucii („U“ Timișoara). AgavrL 
loaie (Chimia Năvodari), Moișan 
Agronomia Cluj), Fugigi (Sp. stu
dențesc), Pop și Stoica (Grivița Ro
șie). Acliim (Steaua) — linia a HI-a; 
Mațeescu (Steaua), Bărgâunaș 
(Grivița Roșie), Florescu (Farul) — 
mijlocași, Ia grămadă ; Nic< 'aescu 
(Sp. studențesc). Alexandru (Stea
ua), Radu (Olimpia) — mijlocași la 
deschidere ; Nica. Constantin și T. 
Ioniță (Dinamo), Damascliin (Gri
vița Roșie), Ionescu, Vasilică și Te- 
leașă (Steaua), Marica, Motrescu 
și Bticoș (Farul) — treisferturi ; 
Durbac (Steaua), Simîon (Grivița 
Roșie) și Chiciu („U“ Timișoara) 
— fundași,
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SPORTURILE TEHNICO APLICATIVE
MIJLOC DE PREGĂTIRE MULTILATERALĂ A TINERETULUI

I
n cadrul mișcării sportive din țara noastră un 
loc important îl ocupă sporturile tehnico-apli- 
cative : aviația sportivă cu ramurile sale, zbo
rul cu motor, planorismul și parașutismul ; ra
dioamatorismul ; motociclismul ; tirul ; aeromo- 
delismul ; navomodelismul ; rachetomodelismul 

etc. După cum a dovedit experiența țărilor avansate 
precum și propria noastră experiență, practicarea u- 
neia dintre aceste activități tehnico-sportive constituie 
un mijloc deosebit de eficient pentru atragerea tine
retului pe făgașul tehnicii și științei, al unor înde
letniciri practice folositoare.

Avîndu-se in vedere calitățile deosebite pentru pre
gătirea multilaterală a tineretului pentru muncă și 
viață, pentru apărarea patriei, sporturile tehnice au 
stat și stau permanent în atenția conducerii partidu- 
lui și statului. Sarcinile și îndatoririle ce revin orga
nizațiilor de stat și obștești în direcția sprijinirii și 
dezvoltării lor permanente sînt stabilite prin legi și 
alte documente de partid și de stat, in Hotărîrea 
Plenarei Comitetului Central al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, 
alături de alte indicații prețioase se arată și urmă
toarele : „Comitetul Central al Uniunii Tineretului Co
munist împreună cu Ministerul Apărării Naționale, Mi
nisterul Educației și Invățâmîntului, Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, Ministerul Sănătății și 
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport vor 
asigura creșterea ponderii exercițiilor fizice și sportu
rilor tehnico-aplicative în cadrul pregătirii tineretului 
pentru apărarea patriei".

Mergînd pe linia îndeplinirii acestei sarcini, în anul 
care a trecut, organele și organizațiile sportive, în 
strînsă colaborare cu ceilalți factori responsabili, au 
dat un avînt și moi puternic sporturilor tehnico-apli
cative.

Pretutindeni, în aerocluburi și radiocluburi, în sec
țiile de specialitate ori în cercurile de pe lingă școli 
și casele pionierilor, se desfășoară o activitate sus
ținută de inițiere și pregătire a tineretului în una ori 
mai multe discipline ale acestor utile și plăcute ac
tivități.

Dezvoltarea activităților sportivo-aplicative este strîns 
legată și puternic influențată de orientarea învăță- 
mîntului din țara noastră spre activitatea practică, spre 
legarea școlii de producție. O dată cu absolvirea 
școlii sau a liceului, tinărul absolvent trebuie să po
sede și o calificare. Și desigur cele mai atrăgătoare 
profesiuni spre care doresc să se îndrepte majoritatea 
tinerilor sînt cele legate de electronică, automatizare, 
cunoașterea motoarelor și a mașinilor de tot felul, 
adică acelea care au directă legătură și cu sporturile 
tehnico-aplicative. Conștienți de importanța misiunii 
pe care o au de îndeplinit, în direcția formării și e- 
ducației tineretului, toți factorii cărora li s-a încre
dințat această sarcină muncesc cu responsabilitate 
comunistă pentru sprijinirea și dezvoltarea activități
lor tehnico-sportive, pentru ca ele să contribuie și mai 
mult la formarea omului nou, constructor ql socialis
mului și comunismului.

. I. HOABAN

în toate aerocluburile aviației 
noastre sportive, în secțiile de pa
rașutism din orașele în care 
există aerocluburi, mijlocul 

înseamnă deschiderea 
de pregătire teoretică,
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Radioamatorii bucureșteni se mîndresc, pe bună 
clubul lor. Chiar și străinii care l-au vizitat în ultimii 
cuvinte de admirație față de această frumoasă bază tehnico-sportivă, în
zestrată cu tot ceea ce este necesar pentru o activitate atît de 
cum este radioamatorismul.

Radioclubul Central împlinește anul acesta două decenii, 
înființat în 1954, odată cu reorganizarea radioamatorismului 
noastră. Sprijinit permanent de forul tutelar, Federațiâ română 
amatorism, radioclubul și-a îmbogățit și diversificat mereu activitatea, de
venind, în prezent, o unitate pilot pentru toate radiocluburile județene și 
orășenești.

Ce este de fapt Radioclubul Central ?
Fără să adresăm nimănui această întrebare am căutat răspunsul 

participînd, timp de cîteva zile, la tot ce s-a petrecut în clădirea (stil bun- 
galou) din strada Dr. Staicovici nr. 44.

dreptate, cu radio- 
ani au avut numai

complexă

El a fost 
din țara 

de radio-

...E MARȚI DUPĂ-AMIAZĂ, 
ziua de întîlnire a radioamatori
lor. Peste tot domnește o atmos
feră de „reuniune tovărășească". 
Bucureșteni și provinciali, tineri 
și bătrîni, începători și avansați, 
discută „d-ale lor": ce legături 
au mai realizat, cum le-a reușit 
cutare schemă, ce-au mai citit 
prin revistele de specialitate. Se 
cer sfaturi, se dau sugestii, se 
admiră QSL-urile primite recent... 
(„uite mi-a venit și Hondurasul, 
dacă îmi mai trimite și cetățea
nul din Uruguay, care mă poartă 
cu vorba de șase luni, înseamnă 
că am

Dar 
punsul 
Iată o 
QSL". Intrăm, cu permisiunea to
varășei Irina, responsabila birou
lui și... ne aflăm într-un mic ofi
ciu poștal. Sînt aici mii de cărți 
poștale ilustrate. Unele reprezin
tă fotografii 
altele desene 
turi. In mod 
care trebuie 
caractere mari, o combinație de 
5—6 litere și cifre. Acesta este 
indicativul personal al radio-

i

toată America Latină"), 
ce slnt QSL-urile ? Răs- 
îl putem avea imediat, 
ușă pe care scrie „Biroul

color sau alb-negru, 
artistice ori carica- 
obligatoriu însă 

să aibă tipărit,
fie-

cu

amatorului sau, mai bine spus, al 
stației sale de emisie-recepție. 
Iau la întimplare, două ilustrate. 
Una are indicativul ZL2AQO, care 
aparține radioamatorului Karen 
Wilson din St. Napier, Noua Zee- 
landă, cealaltă, cu indicativul 
PY1DNS, vine din Novo Friburgo, 
Brazilia, trimisă de radioamato
rul Antonio Alves dos 
Netto. Ambele confirmă legături 
realizate 
în urmă

Așadar, 
rile sînt 
mare a 
calea undelor, 
tori care au reușit să colecționeze 
zeci de mii de QSL-uri din aproa
pe toate țările lumii. Este și a- 
ceasta o pasiune, asemănătoare, 
oarecum, cu filatelia. Numai că, 
în timp ce timbrele se pot cum
păra și vinde, QSL-urile repre
zintă confirmarea unor perfor
manțe.

Vreți să știți cite QSL-uri s-au 
expediat și primit la Radioclu
bul Central în anul 1973? 
800 000. Este o cifră care 
monstrează 
depusă de 
Trebuie să

Santos

cu radioamatori români 
cu cîteva săptămini. 
sîntem lămuriți. QSL-u- 
cărți poștale de confir- 
legăturilor efectuate pe 

Există radioama-

Peste 
de- 

activitatea intensă 
radioamatorii români, 
mai adăugăm că su-

AMPLIFICATOR TRANZISTORIAT
Amplificatoarele fac parte atît din Inventarul radioamatorilor cît și a pose

sorilor de radioreceptoare, magnetofoane. picupuri sau instrumente țnuzicale 
electronice. Cu ajutorul unui amplificator bine realizat se obține o audiție 
mai puternică și mai clară (de înaltă fidelitate) în difuzoare și căști.

inventarul radioamatorilor cît și a pose-

T4ACI80

EFTi553

100C/Q

de înaltă fidelitate se caracterizează prin para-■A rnplif iccitoarcle
metri de valoare superioară față de amplificatoarele curente** Astfel 
în montajul alăturat la o putere de 3,5 wați, sensibilitatea este de 
15 mV, defazajul între tensiunea de ieșire și cea de intrare este sub 
10 grade (la frecvențele de 25—20 000 Hz), iar rezistența de ieșire a 
amplificatorului oferă o plajă largă între 4 și 16 ohmi. Factorul de 
distorsiune armonică este mai mic de 0,6% pentru puterea de 3 
wați și pentru gama de frecvență cuprinsă între 40—18 000 Hz.

Primul etaj preamplificator este echipat cu un tranzistor de 
EFT353 și precedat de către potențiometrul de volum general 
Polarizarea bazei tranzistorului TI se poate ajusta, în funcție de 
racteristicile sale, din potențiometrul semivariabil de 10 Kohmi,

tip 
PI.
ca-

. _______ , P2.
Al doilea etaj, cu un tranzistor EFT323, este cuplat printr-un circuit 
corector de tonalitate tip Baxandall, avînd plaja de reglare la frec
vențe joase și înalte de la minus 14 dB la 35 Hz și plus 12 dB la 
18 000 Hz. Al treilea etaj, cu un tranzistor n-p-n (tip EFT323), este 
cuplat galvanic cu etajul prefinal, în care sînt montați doi trânzis- 
tori complementari de tipul AC180 și AC181. Pentru păstrarea con
stanței tensiunilor de polarizare, în acest etaj este montată dioda D 
de tipul BZY87 (OA150 etc.).

Etajul final, în contratimp, cuprinde doi tranzistor! de tipul AC 
:80K și dă la ieșire o putere de maximum 4 wați la tensiunea de 
alimentare de 9 volți. Condensatorul electrolitic de la ieșire este de 
1 000 microfarazi la 12 V iar cel similar, de filtraj, trebuie să nu fie 
mai mic decît cel de la ieșire. Alimentarea amplificatorului se poate 
face de la baterie sau redresor.

Sub cupola parașutei.

AVIAJIA SPORTIVA
are sarcina să pregătească tot mai 
mulți tineri — fete și băieți — și 
cît mai bine. Așa se explică o sea
mă de succese consemnate anul 
trecut, în toamnă, la „numărătoa
rea bobocilor". De pildă, poate fi 
amintit faptul că au fost efectuate 
de către elevii piloți de avion, din 
grupele de formare, antrenament 
și perfecționare, un număr de 
peste 4 500 de ore de zbor; la pla
norism sau executat 9 200 de ore 
de zbor, față de 6 400 în 1972 și 
94 000 km parcurși, față de 44100 
în anul precedent. Parașutiștii au 
efectuat un număr de 15 250 de 
salturi din aeronavă, față de 12 000 
in 1972, cîștigînd peste 50 de dis
tincții pentru performanțele reali
zate : jnsigpe „C“ de argint, „C“ 
de aur, diamante la insignele de 
aur. Ei au stabilit 19 recorduri re
publicane față de 9 realizate cu un 
an mai înainte. Planoriștii au cîș- 
tigat în 1973 trei „C“-uri de aur, 
26 de insigne „C" de argint și au 
realizat zece probe pentru insigna 
„C“ de aur cu un diamant. Nu 
mai amintim aici numeroasele zbo
ruri de distanță, ca și notele bune 
la examenele de brevetare.

Pentru că, în acest an, activita
tea aviatică sportivă să capete o 
și mai largă anvergură, federația 
de specialitate, comisiile centrale 
pe ramuri de sport și conducerile 
aerocluburilor și-au propus o sea
mă de obiective importante, cu 
măsuri concrete, în lumina sarci
nilor reieșite din documentele de 
partid și a indicațiilor Comanda
mentului Aviației Civile — TAROM. 
Planurile întocmite prevăd o în
semnată creștere a tuturor indi
cilor.

La zborul cu motor, ținînd sea
ma de nevoile mereu crescînde de 
piloți în aviația civilă, de faptul 
că zburătorii formați în cluburi
le sportive de aviație își pot însu
și cu ușurință tehnica modernă din 
dotarea aviației civile, va 
numărul tinerilor (băieți și 
cuprinși la pregătire, cu 
60% față de anul trecut. Princi
palul centru de pregătire îl va 
constitui Aeroclubul „Gheorghe 
Bănciulescu" de la Ploiești, unde 
cursurile vor avea și un specific 
de internat. Va fi sporit, de ase
menea, numărul tinerilor elevi de 
la liceele militare care vor fi cu
prinși la această pregătire. Poate 
fi spus că este un titlu de mîndrie 
pentru tinărul care o dată cu ab
solvirea liceului militar va primi 
și brevetul de pilot, putîndu-se

nu 
lui

ianuarie 
cursurilor 
înseamnă startul în anul aviatic 
1974. Ce își propun aviatorii spor
tivi la acest început de drum, ce 
sperăm să aducă acest an iubito
rilor sportului cu aripi ? Pentru a 
schița doar cîteva coordonate este 
necesară o scurtă privire retro
spectivă.

.Măsurile organizatorice luate cu 
aproape un an în urmă, au dus 
nu numai la 0 mai rațională și 
mai eficientă folosire a materia
lului aeronautic, dar și la funda
mentarea unei concepții, potrivit 
căreia aeroclubul trebuie să fie 
un factor de largă propagandă 
tehnică în rîndurile tineretului, de 
educație patriotică și de pregătire 
pentru apărarea patriei. Aeroclubul

mai printr-o serioasă 
pregătire teoretică — 
geografie aeriană, me
teorologie, tactica zbo
rurilor de distanță — 
și spre aceste direcții 
credem că va trebui să 
se insiste în aceste luni 
de studiu la clasă. Pri
măvara îi va aștepta pe 
planoriști cu un bogat 
parc de planoare mo
derne astfel că este de 
așteptat executarea cu 
succes a calendarului 
sportiv intern și inter
național.

La parașutism eveni
mentul cel mai de sea
mă din 1974 îl consti
tuie Campionatele mon
diale ce se vor desfă
șura in Ungaria. Ce 
s-ar putea spune în le- 

acestea ? 
sînt

pe 
acestui

stația YO3KAA,Radioamatorul Andrei Giurgea, maestru al sportului, la 
a Radioclubului Central.

un 
de

tele de mii de QSL-uri, purtînd 
indicative care încep cu literele 
YO, sînt tot atitea mesaje de 
prietenie trimise în lumea întrea
gă. In plus, aceste „cărți poștale 
de confirmare" constituie și 
deosebit de eficient mijloc 
propagandă turistică.

PĂRĂSIND. „BIROUL QSL", 
SÎNTEM INVITAȚI LA STAȚIA 
DE EMISIE-RECEPȚIE A RA
DIOCLUBULUI, binecunoscuta 
YO3KAA. (Pentru cititorii neavi
zați este necesară o explicație : 
YO reprezintă indicativul radio 
al României, cifra 3 arată muni
cipiul București iar literele KAA 
sînt cele care individualizează 
stația). Aici găsim pe inginerul 
Andrei Giurgea, de la care aflăm 
unele lucruri interesante. Printre 
altele că, de două ori pe lună, 
duminica dimineața, de la ora 10 
se transmite un program special 
pentru radioamatori, care poate fi 
ascultat la orice aparat de radio, 
pe lungimea de undă de 42,2 me
tri (respectiv 7 MHz). Stația par
ticipă anual la zeci de concursuri 
interne și internaționale obțințnd 
rezultate remarcabile, fapt pe de
plin explicabil dacă ne gîndim că 
operatorii care lucrează aici sînt, 
de regulă, maeștri ai sportului.

Pentru că am vorbit de con
cursuri trebuie să amintim că la 
sediul radioclubului se desfășoa
ră și competițiile republicane sau 
internaționale de radiotelegrafie. 
Printre acestea trebuie menționat 
concursul internațional pentru 
„Cupa Dunării". La ultima edi
ție (a patra), care a avut loc luna 
trecută, au participat cei mai buni 
telegrafiști din Uniunea Sovieti
că, Cehoslovacia, Bulgaria, Un
garia și România. Cupa a revenit 
echipei Uniunii Sovietice.

AM LĂSAT I"--------
LA URMA O ACTIVITATE 
SEBIT DE IMPORTANTĂ. ___
vorba de pregătirea noilor radid* 
amatori. Radioamatorismul,

celelalte sporturi 
ve presupune un 
țămînt, unde viitorul radioamator 
își însușește noțiunile de bază, 
teoretice și practice. L-am rugat 
pe tovarășul Iosif Paolazzo, secre
tarul general al Federației româ
ne de radioamatorism, să ne ara
te cum este organizată această 
pregătire. Iată în rezumat, ce 
ne-a declarat el:

— De două ori pe săptămînă, 
în total opt ore, au loc cursurile 
de la Radioclubul Central. Anul 
acesta sînt înscriși 
cărora li se predau 
materii : Radiotehnica, Telegrafia, 
Construcțiile radio, Traficul ra
dioamator, Regulamente. Lecțiile 
sînt ținute de lectori cu experien
ță, iar pentru lucrările practice 
elevii au la dispoziție tot ceea ce 
le este necesar, 
în luna mai cînd 
nul de absolvire, 
mese certificatul 
Evident, este

tehnico-aplicati- 
proces de invă-

48 de elevi 
următoarele

Cursul ia sfîrșit 
se dă și exame- 

. Cei reușiți pri
de radioamator. 

______ ; __ numai începutul, 
pentru că radioamator în sensul 
adevărat al cuvîntului este numai 
acela care își construiește stație 
personală sau lucrează, perma
nent, la o stație colectivă, trimi
te și primește QSL-uri, participă 
la concursuri.

Cam acestea sînt în momentul 
de față activitățile care se des
fășoară la Radioclubul Central. 
Ele însă nu epuizează tot evan
taiul preocupărilor acestei insti
tuții, unice în felul ei. Pentru că 
odată cu sosirea primăverii, 
cep concursurile „vinătorilor 
vulpi" 
de unde ultrascurte. Despre 
cestea însă 
prilej.

în- 
de 

și expedițiile amatorilor 
a- 

vom scrie cu un alt

E. RIV

crește 
fete) 

peste

INTENȚIONAT 
deo- 
Este

ca și

N.B. Cei 
pionierii și 
să viziteze 
dioclubul, se pot adresa la tele
fonul 37.05.13.

interesați, în special 
școlarii care doresc 

în mod organizat ra-

Speran- 
frumoase. în 
„stadionul al- 

sport al 
cu tot mai

gătură cu 
țele noastre 
ultima vreme, 
bastru“ al 
curajului evoluează,
multă măiestrie, o seamă de tinere 
talente. După O perioadă destul de 
lungă de criză se poate spune că 
parașutismul nostru sportiv începe- 
să ne dea din nou satisfacții, atît 
în aterizările la punct fix cît, mai 
ales, în evoluțiile acrobatice. Nu 
ne gîndim ca la Budapesta săcîș- 
tigăm primele locuri în întrecerile 
mondiale — ar fi prea frumos — 
dar sperăm la cîteva locuri de 
prestigiu, în prima parte a pluto
nului.

O atenție deosebită este acordată 
de către federația de specialitate, 
ca și din partea factorilor care 
concură la organizarea și îndru
marea acestei discipline, lărgirii 
bazei sale de masă. în 1974 toate 
turnurile de parașutism din țară 
vor funcționa din plin.

Adăugăm la cele de mai sus că 
publicul larg așteaptă de la avia
torii sportivi, în acest an, mai 
multe spectacole aeriene decît pînă 
acum. Dar adăugăm și chemarea 
aerocluburilor către masele de ti
neret, de a veni în zilele libere, 
duminica, pe aerodrom, azi ca 
simpli spectatori iar mîine, poate, 
ca zburători. Aeroclubul „Gheor
ghe Bănciulescu" de Ia Ploiești a 
avut, anul trecut, o inspirată 
țiativă: a organizat o tabără 
nierească la cîmpul de zbor.

Pescărușii" smt gata sa-și ia zborul.

îndrepta cu succes spre școlile mi
litare superioare de aviație.

în ceea ce privește planorismul, 
sutelor de tineri care practică, în 
prezent, acest sport li se vor adău
ga încă un puternic „contingent". 
Cuvîntul de ordine este să se zboa
re intens, folosindu-se fiecare clipă 
prielnică, în special zboruri de dis
tanță cu reîntoarecerea la baza de 
plecare. După opinia noastră mai 
sînt însă aerocluburi în care dom
nește încă o anumită reținere în 
abordarea zborurilor de distanță, 
în promovarea tineretului spre o 
tematică țintind înalta performan
ță. Teama de „îndepărtarea 
aerodrom" poate fi învinsă

niindu-i pe copii 
aviației. Succesul 
decît se spera, 
alte inițiative.

ca ucenici în ale 
a fost mai mare 

Sînt așteptate și

Viorel TONCEANU

AEROMODELISMUL...
SUBTERAN

*

Micromodelismul este socotit 
dintre cele mai grele ramuri 
aeromodelismului, cu toate că 
„mașinile zburătoare** nu cîntăresc 
mal mult de un gram. Aceasta pen
tru că, pe lingă pregătirea de specia
litate. îți trebuie o măiestrie de giu
vaergiu ca să modelezi după legile 
aerodinamicii, pelicula aproape invi
zibilă de microfilm. De această preo
cupare se leagă cariera sportivă a 
tinărulul Aurel Popa.

Popa a deputat în aeromodelism 
prin 1961, ca elev al profesorului Ott( 
Hints, maestru al sportului, la Casc 
pionierilor din Tg. Mureș. Un băia' 
mai mult retras, foarte politicos, cv 
păr blond șl chipul de fetiță. Hint* 
a intuit in el un talent deosebit, și m 
avea să se înșele. Ar fi greu să enu 
merăm — pentru a demonstra aces’ 
lucru — toate competițiile, mari s 
mici, la care a luat parte Aurel pope 
să înșirăm trofeele ciștigate, perfor. 
manțele realizate, iată doar o spicu
ire...

In 1965, pionierul blond de la Tg 
Mureș cîștigă locul I Ia concursu’ 
republican de aeromodele de pantă 
cu un aparat proiectat și construi* 
de el. urmează o suită de succese V

PORTRETUL UNUI

MULTICAMPION

una 
ale 

aici

concursurile locale și lntercluburi 
In 1968 cîștigă locul I pe țară și pre
miul cel mare al Concursului „EX- 
TERRA". Se ocupă de o largă gamă 
de aparate, dar cum profesorul său 
își îndreaptă atenția spre studierea 
mlaromodelelor, Popa îi urmează c- 
xemplul și în 1969, participînd la con
cursul național și întrecerile interna
ționale de micromodele de la Slănic 
cîștigă locul I, la juniori, trofeul 
Aeroclubului Italian și lșl Indepli 
nește norma pentru titlul de maestru 
al sportului, cu un timp de 23:13,0 de 
zbor, pentru modele sub un gram 
greutate.

Anii care au urmat au constituit 
pentru microniodelismul nostru ani 
de puternică afirmare pe arena in
ternațională. Prinfi-e cei ce au con
tribuit la aceasta se numără și Au
rel Popa. In 19.’0, Federației române 
de modelism 1 se încredințează din 
partea F.A.I. misiunea de a organiza 
Campionatul mondial INDOOR" în 
subteranul salinei de la Slănic, în 
acel „Palat de cristal", cum este cu
noscută galeria salinei, în lumea mo- 
delistică. La această competiție, Popa 
ocupă locul III în clasamentul indi
vidual. Un an mai tîrziu cîștigă ti
tlul de campion republican, tot atunci 
își adaugă palmaresului locul I și 
„Cupa Haidu“ la „Internaționalele" 
de mlcromodellsm ale Ungariei; în
1972 ocupă locul 6 la Campionatul 5? 
mondial de la Cardington, locul îl in^ 
„Cupa Haldu“. locul IV la Bmo... . g-Ift-upa XACXllXCL , 1UVU1 -L V 1CL JL->X ZAV .

Și a venit 1973. La tradiționalul 
concurs ^Slănic—INDOOR", cu o va
loroasă participare Internațională, 
Aurel Popa cîștigă locul I. Cu acest 
prilej, cunoscutul sportiv cehoslovac 
Jiri Kalina, de mai multe ori cam
pion și recordman. învins de Popa, 
declara: „Pînă acum noi am fost 
profesori iar voi elevi. De acum sin- 
tețl voi profesori in acest sport".

V. T.

BILANȚ ÎMBUCURĂTOR ÎN
ACTIVITATEA NAVOMODELIȘTILOR

Navomodelismul se bucură de o mare popu
laritate în rîndul maselor de tineri. Succesele 
în construcția mininavelor de tot felul au fost 
evidente mai ales în etapele campionatelor re
publicane, precum și în întîlnirile internațio
nale de anul trecut. Un merit deosebit îl are, 
alături de constructorii, antrenorii și instruc
torii celor 30 de secții de performanță afi
liate la Federația română de modelism, și 
comisia centrală de navomodele. Președintele 
ei, inginerul Petre Tăcu, marinar cu îndelun
gată și 
membri 
muncă

„Caii putere" pentru alergările pe pista de zgură sînt în verificare

MOTOCICLIȘTII DE DIRT-TRACK
Pentru a cunoaște cite ceva 

din activitatea secției moto a 
clubului bucureștean Metalul 
ne-am deplasat la baza sportivă 
de la Pantelimon unde, alături 
de pista de zgură, se află și a- 
telierul motocicletelor.

L-am găsit aici pe antrenorul 
Teodor Popa, fost, de nenumă
rate ori, campion al țării. Acum 
este depanator de mașini de 
calcul la Uzina „23 Augu6t“. 
După puțin timp au sosit și Cor
nel Voiculescu — campionul de 
anul trecut al țării la dirt-track. 
Ion Marinescu, Gheorghe Sora. 
Ion Ioniță și alții.

Fără a pierde nici 
ment, și-au 
și au trecut 
Antrenorul 
sportivii își

bogată activitate,, împreună cu ceilalți 
o

a
ai comisiei, 

de îndrumare

3 medalii de

desfășoară 
și control

intensă 
secțiilor.

un mo- 
salopetele 
de lucru, 

că

îmbrăcat 
la bancul 
ne-a informat 
pregătesc mașinile 

pentru competițiile ce vor avea 
loc cu începere de la 14 aprilie. 
Fiecare alergător are grijă de 
motocicleta lui ca „de ochii din 
cap".

Și pentru că timpul friguros 
nu permite antrenamentele, pre
gătirea fizică este menținut» 
executîndu-se, la sala de sport, 
exerciții și jocuri specifice. Se

Cele
aur, 7 de argint 
șl 11 de bronz cu

cerite de reprezentan
ții noștri la campiona
tele europene NAVIGA, 
care au avut loc la 
Sibiu, au constituit un 
imbold puternic pentru 
navomodeliștii din în
treaga țară. Rezultatul 
s-a văzut cu prilejul 
campionatelor republi
cane de la Tg. Mureș 
și Mangalia unde au 
fost prezentate navo
modele cu calități su
perioare de navigație.

noi modele,

execută, în special, rostogoliri, 
sărituri peste obstacole, căză
turi etc.

Pînă la prima ședință de an
trenament motocicliștii mai au

♦

încă multe de făcut. Ei doresc 
ca la prima etapă a campiona
tului republican, care se va des
fășura la 14 aprilie la Arad, să 
se prezinte bine pregătiți.

In prezent, din cei 
300 de navomo- 
deliști legitimați. 

19 sînt maeștri ai spor
tului iar 38 dețin cate
goria I de clasificare 
sportivă. în această pe
rioadă de iarnă se lu
crează intens la con-..

struirea de
printre care un loc de 
frunte îl au machetele 
navelor românești con
cepute de ICPRONAV 
— Galați și construite 
în șantierele navale de 
la Dunăre și Marea 
Neagră. Progrese deo
sebite au 
modeliștii de la Jiul 
Petroșani, 
maestrul 
ontin 
C.S.U. 
conducerea 
sportului Gheorghe An- 
ghel, precum și cei de 
la Constanța, București. 
Giurgiu, Ploiești, 
și Reghin.

realizat navo-

conduși 
sportului 

Ciortan, de 
— Galați, 

maestrului

de 
Le

la 
sub

Arad

per- 
comi- 

ca în 
viitorul apropiat navo-

preocupare 
manentă a 
siei este

modelismul să fie prac
ticat în toate județele 
țării. Stațiile de radio- 
comandă vor trebui să 
nu mai constituie o 
noutate. Navomodelis
mul trebuie să nu mai 
fie considerat „o joacă" 
ci o activitate impor
tantă pe linia educării 
tehnice a tinerei gene
rații. Este necesar însă 
ca asociațiile sportive 
să se îngrijească mai 
mult de asigurarea ba
zei materiale. Cu chel
tuieli minime s-ar pu
tea confecționa, în ca
drul unor întreprinderi, 
motorașe, acumulatori 
speciali cu gabarit mic. 
transmisii de la 
la elice și alte piese 
care, în prezent, 
duc din import.

motor

se a-

e _ asemenea, co
misia va continua 
să insiste pentru 

introducerea navomo- 
delismului în progra
mele de activitate prac
tică din școli, știut fi
ind faptul că ucenicia 
în această activitate 
formează muncitori și 
tehnicieni pricepuți și 
pasionați.

N. POPESCU

Ilustrații de $t. CIOTLOȘ
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Rubrica noastră își- face debutul în noul an, odată cu primul 
sfîrșit de săptămînă „plin" al sezonului hivernal 1974.

Indiscutabil, capul de afiș al acestui week-end sportiv îl consti
tuie derby-ul grupei de elită a diviziei naționale de hochei, în care veș
nicele rivale Dinamo și Steaua se vor afla din 
dublă întîlnire, pentru a stabili care este prima 
tul pucului și crasei.

In plină desfășurare se află campionatul 
între atîtea meciuri pentru cupele europene 
„fură" cite un turneu, cite o etapă — al cărui 
etape săptămânale.

își face debutul în sezonul indoor atletismul, cu o competiție adre
sată juniorilor din Capitală intitulată „Cupa Unirii".

Să vedem, așadar, cu ce gînduri intimpină confruntările de azi și mîi
ne cei pe care nu-i vom 
mult mai intense...

nou față în față, într-o 
noastră echipă în spor-

p-^vutln de baschet — 
competiția internă mai 
tur secund va cunoaște

vedea în arenă, ci pe bancă, unde emoțiile sint

SI TOTUȘI, MECIUL I. E. F. S RAPID
DERBYESTE UN

FERENCZ—(RAPID) : 
de condiții speciale de

SIGISMUND
„Bucurindu-se 
pregătire în vederea întrecerilor din 
cadrul Cupei cupelor, I.E.F.S. se pre
zintă favorită în acest derby tradi
țional. Cțed, însă, că experiența com- 
petițională, valoarea individuală a 
unor jucătoare și ambiția specifică e- 
chipei noastre vor determina o între
cere echilibrată. în mare măsură, e- 
voluția partidei va depinde de res
pectarea disciplinei de joc de către 
toate componentele formației actuale. 
Trebuie să menționez că lotul nostru 
a suferit unele transformări. Elena 
Ivanovici s-a retras din activitatea 
competițională, Doina Stancu este pe 
cale de transfer la Voința București, 
Eugenia Salcu nu poate veni de la 
Sibiu pentru acesta meci, iar Dorina 
Suliman, ușor accidentată, nu s-a 
restabilit complet și utilizarea ei este 
incertă. In sfîrșit, mai doresc să men-

AL BASCHETULUI
ționez 
mîine 
lejui și o
chetbalistelor

că disputele ce vor avea loc 
în sala Constructorul vor 

trecere în revistă" a 
din selecționata

„SA DESCHIDEM

pri- 
bas- 
țării

care va lua » parte, anul acesta, la 
campionatul european din Italia. Deci, 
prilej de verificare, de constatări pe 
care le doresc promițătoare pentru 
reprezentativ* României".

IOAN NICOLAU — (I.E.F.S.) : „In
diferent de indisponibilitățile avute 
din vreuna din echipe, meciul I.E.F.S. 
— Rapid a oferit în ultimii ani dis
pute echilibrate, încheiate de cele 
mai multe ori la diferențe minime. 
Probabil că așa se va petrece și mîi- 
ne cînd, însă, în afara victoriei, dorim 
să realizăm și un test cit mai con
cludent în vederea viitoarelor con
fruntări din Cupa cupelor. Sportivele 
de la Rapid sint recunoscute prin te
nacitatea lor și tocmai această cali
tate va contribui Ia realizarea unui 
spectacol atrăgător și ne va obliga să 
luptăm din- toate puterile pentru suc
ces. In plus, jocul va sublinia defec
țiunile ce le mai avem și pe care va 
trebui să le corectăm cit mai grabnic, 
incit partidele din Cupa cupelor să ne 
găsească in plenitudinea posibilită
ților".

PORȚILE ATLETISMULUI"..
Sala „23 August", prima »,umbrelă" a 

atletismului nostru, găzduiește astăzi 
după-amiază și mîine dimineață întîiul 
concurs al sezonului de iarnă ’74. Abia 
întorși din vacanță, abia reveniți din ta
berele de pregătire la munte, atleții ju
niori din Capitală dau startul unui lanț 
de concursuri care nu va lăsa ------
pină la 24 martie, nici un sfîrșit 
tămînă.

Ne-am adresat antrenorului 
Nicolae Mărășescu, cerîndu-i să _ _ _ 
părtășească speranțele și așteptările sale 
acum la debutul în noua stagiune; „Con
cursurile de sală și-au cîștigat în ultimii 
ani poziții solide, constituindu-se într-un 
sezon distinct, cu campionate republi
cane la toate nivelele și categoriile de

liber, 
de săp-

federal 
ne lm-

0 CONFRUNTARE DIN CARE TREBUIE SA CIȘTIGE HOCHEIUL!
Iată-ne, așadar, din nou în fața 

derbyului DINAMO—STEAUA, care 
va încheia returul Diviziei naționale 
de hochei. întîlnirile de astăzi și mîi
ne interesează în mod deosebit pe iu
bitorii sportului, sînt foarte impor
tante pentru stabilirea pozițiilor de 
pe care va fi abordat turneul final 

r henit să desemneze pe ciștigătoarea 
titlului.

Am solicitat, pentru rubrica noas
tră, opinia fostului internațional CON- 
STANIN ȚICO, președintele Colegiu
lui de antrenori în cadrul Federației 
Române de Hochei :

„întilnirile dintre Dinamo și Steaua 
prezintă o caracteristică aparte și a- 
nume aceea că, indiferent de forma 
în care s-ar afla jucătorii ambelor e- 
chipe ei găsesc resurse de a se mo
biliza la maximum pentru aceste me
ciuri și a da tot ce pot. Jocurile con
stituie, astfel, o excelentă verificare 
a potențialului REAL al hocheiștilor, 
ceea ce mi se pare foarte important, 
dacă ținem seama că aceste formații 
alimentează aproape în exclusivitate 
Iotul reprezentativ.

Dinamo, după cum se știe, practică 
un joc în mișcare și în viteză, cu a- 
ripile lansate, neglijind uneori apăra
rea de dragul atacului. Steaua, asigu
rată de o defensivă solidă, își pre
gătește atacurile și contraatacurile 
calm, prin scheme mai mult pozițio
nale.

Cunoscîndu-se foarte bine, echipele 
recurg totdeauna la mici șiretenii tac
tice. trimit pe gheață liniile în așa 
fel incit să marcheze strict și să ani
hileze piesele de bază ale adversaru
lui. Probabil că așa se va îniîmpla și 
astăzi și miine.

Ne exprimăm speranța că aceste 
meciuri, indiferent de miză, se vor

desfășura în perfecte condiții regu
lamentare, într-o deplină sportivitate, 
că vor prilejui o luptă aprigă, bărbă
tească dar in limitele celui mai de- 
săvîrșit fair-play. Dintr-un derby Di
namo—Steaua, primul care trebuie să 
ciștige este hocheiul românesc

vîrstă, cu reuniuni internaționale, cu 
campionate europene. Acestea constituie, 
tie altfel, și obiectivul principal al atle- 
ților noștri fruntași. Ele sint programate 
insă abia la jumătatea lunii martie și 
pentru pregătirea lor, pentru intrarea in 
formă este necesară, desigur, participa
rea la o serie întreagă de competiții in
terne. Intre acestea din urmă, alături de 
cele de nivel republican, organizate de 
federație, o mare importanță o au com
petițiile de genul celei care deschide as
tăzi sezonul, organizate de comisiile mu
nicipale sau orășenești. Sint convins că 
inițiativa comisiei municipale București 
nu este o acțiune izolată și că aseme
nea întreceri sînt organizate în toate 
orașeie din țară care au săli de atletism 
— Galați, Cîmpulung Muscel, Roman, 
Focșani etc. De o mare importanță pen
tru asigurarea bazei de mașă a atletis
mului de performanță este ca aceste 
concursuri să fie deschise, adică la ele 
să poată lua parte toți cei care se înca
drează in limitele de vîrstă cărora le 
sint destinate. Să nu îngrădim competi
țiile atletice care nu sînt organizate la 
nivel central, să lăsăm deschise... porțile 
atletismului dacă vrem ca atleții noștri 
să le asalteze...“

PLENARA COMITETULUI

F. R. DE CAIAC-CANOE
Azi, de

C.N.E.F.S.
(etajul VIII) va avea loc plenara 
comitetului Federației române de 
caiac-canoe, care va dezbate prin
cipalele probleme, de actualitate și 
de perspectivă ale acestui sport.

la 
din

ora 11, la sediul 
str. Vasile Conta 16

//PLINA" DE IANUARIE
ÎN PARCUL SPORTIV DINAMO

{Urmare din pag. 1)

întîlnit pe fotbaliștii care își 
iaseră cele 90 de minute de 
nament, sub conducerea lui 
șor. în grupul lor — medicul Mir
cea Cristea. cu trusa în mînă. bine 
înfofolit, ca să nu înghețe pe mar
gine. „Cum a fost ?“ — îl între
băm. „Mai bine decit ne așteptam. 
Băieții au avut azi poftă de antre
nament. Toți 21, citi au fost pre
zenți"...

în noua sală de lupte și gimnas
tică, alte grupuri de 
estra sportului Rodica 
crează la sol și bîrnă 
tițe de clasa a patra.
multe, drept pentru care valoroasa 
gimnastă de acum cîțiva ani, se 
vede obligată să ne explice că, de 
fapt, a găsit o „fereastră" — în a- 
ceastă confortabilă și bine dotată 
sală — pentru tinerele sale speran
țe de la Clubul sportiv școlar. De 
vizavi, din Sala de lupte, încep să 
iasă spre vestiare sportivii pe ca- 
re-i zărisem, cu o clipă 
prin peretele de sticlă, 
Pe saltele. Ion Enache. 
momentan și sarcini de 
secund, ne spune că acesta a fost 
primul antrenament după o lună de 
pauză și că, de acum, activitatea a 
intrat în normal.

Se mai aud încă detunături la 
poligom Toate standurile sînt ocu
pate de trăgători din lotul național

înche- 
antre- 
Nicu-

sportivi. Ma- 
Apăteanu lu- 
cu cîteva fe- 
Nu sînt prea

înainte, 
încleștați 

care are 
antrenor

sau de dinamoviști. Antrenorul 
emerit Ștefan Petrescu ne conduce, 
din poligonul pentru arme cu 
glonț — unde îl zărim, alături de 
alții, pe Ilie Codreanu — la sala 
recent amenajată, prin munca vo
luntară a sportivilor și antrenori
lor. aceea pentru pistol și pușcă cu 
aer comprimat. în fața țintelor, 
Ana Buțu rămăsese singură să se 
concentreze asupra decarilor. Cei
lalți își terminaseră programul de 
pregătire. Dan Iuga se și pregătea 
să plece. îl reținem cîteva secunde 
ca să-l întrebăm cum se arată ’74 
pentru el. Răspunde scurt și sigur: 
„Cred că pot să declanșez atacul 
final al europenelor cu medalia de 
aur în gînd. Cum sînt un realist, 
știu că nu-mi va fi deloc ușor să 
o dojjîndcsc". La ieșire. îl întîlnim 
pe Petre Șandor care venea la an
trenament cu... fetița.

înainte de a părăsi „cetatea spor
tivă dinamovistă" ne mai abatem 
puțin pe la sala de jocuri, unde 
campionii țării la baschet, suprave- 
gheați de antrenorul Dan Nicules- 
cu, susțin un meci de fotbal de 
tă frumusețea, ca preambul la 
trenamentui specific, mai ușor 
data aceasta, dat fiind 
duminică dinamoviștij 
derbyul cu Steaua...

Dar programul zilei 
vîrf în săli și chiar în 
avea să se sfîrșească 
în Parcul sportiv Dinamo,

toa- 
an- 
de 
căfaptul

susținuseră

— o zi de 
aer liber — 
seara tîrziu

Sîmbătă și duminică în Capitală

Finalele primului campionat republican
de scrimă rezervat copiilor

Azi și tnîine, în Capitală, 
pețiție cu totul inedită — 
primului campionat republican de 
scrimă rezervat copiilor, celor pînă 
la vîrsta de 14 ani. Așadar, un 
campionat național aJ „cravatelor 
roșii", al pionierilor. Actul final al 
întrecerii va fi găzduit in sălile de 
la stadionul Republicii

Organizarea unui campionat al 
speranțelor, de la vîrstă atît 
fragedă, se impunea, atîta vreme 
nevoia de a pregăti de timpuriu 
turile republicane pentru J.O. 
face simțită și în acest sport, 
iată, din acest an se inaugurează 
și un campionat republican al co
piilor.

Pentru început, campionatul seva 
desfășura la două probe, floretă bă
ieți și fete! dar 
pusă să sprijine 
rirea numărului 
campionat.

Finala primei 
va aduce le start cite 30 de băieți

o eom- 
finalele

de 
cit 
lo
se
Și

federația este dis- 
— în viitor — ma
de probe la acest

edițîi a competiției

și fete. Sîmbătă, de la 
ora 9 se vor întrece 
băieții, duminică, de Ia 
aceeași oră, fetele. Si
gur, este greu de antici
pat care vor fi cîștigăto- 
rii. Pe cei din Capitală îi 
cunoaștem mai bine. 
I-am văzut cu o săptă
mână în urmă, la fina
lele pentru desemnarea 
campionilor din Bucu
rești. zlpare aproape cer
tă prezența lor în lupta 
directă pentru locuri de 
frunte, 
măsură 
tat ca 
curenți, 
unor centre cu tradiție 
în scrimă, să-și spună 
cuvîntul, cei din Iași, 
Cluj, Craiova, Timișoara, 
re, Brașov sau Constanța. Tuturor 
le urăm mult succes !

Dar, în aceeași 
este de aștep- 
și alți con- 

reprezentanții

DOUA SPRINTURI

TIME-OUT INTRE

PE PIRTIILE
PREDEALULUI

LA 4 FEBRUARIE
U. T. A. DOREȘTE SA JOACE REUNIREA LOTULUI

FINALA CUPEI ROMÂNIEI! lif TINERET (sub 21 ani)

Arad. La uzină, la U.T.A. Se 
citește darea de seamă asu
pra turului 1973. Sala se în

viorează, ca întotdeauna, în mo
mentul în care se rostesc califica
tivele jucătorilor. Primul nume este 
cel al portarului Iorgulescu. „Foarte 
bineCineva încearcă să aplaude, 
dar renunță. Lista continuă. Xor- 
gulescu e mereu în cap, cu al său 
„foarte bine". Pînă la urmă, por
tarul rămîne singurul jucător cu 
foarte bine.
„U.T.A. știe săto întocmească dări 
de seamă, chiar atunci cînd ter
mină mai bine decit multe alte e- 
chipe". O altă voce : „Iorgulescu 
a luat foarte bine pentru că a lu
crat cu Liviu Coman, fostul por
tar, care-i acum secundul Iui 
Jurcă... S-au intilnit doi fanatici. 
Numai că Liviu spune că Iorgu
lescu îl întrece, pentru că apără 
chiar și cînd se află în tramvai".

O voce din sală:

Suporterii sînt foarte atenți 
cînd vine vorba de Kukla și 
Schepp, pentru că amîndoi 

erau mari semne de întrebare la 
începutul turului, deși Schepp mai 
jucase cîteva meciuri. Darea de 
seamă îi trece la bine și spre bine, 
în pauză, toți discută despre Kukla, 
urmașul lui Lereter. Ca și Lor eter, 
Kukla aproape că renunțase la fot
bal. Plecat din Arad, înaintașul 
Kukla a intrat la „Medicina vete
rinară", la Timișoara. între timp, 
a jucat și fotbal. Dar a făcut-o ca 
un om care vrea să 
dicina. După absolvirea facultății, 
doctorul Kukla s-a întors acasă. A 
oscilat cînd a fost vorba să reia 
fotbalul. Apoi s-a dus la „Unirea"- 
Arad, redevenind vîrf de atac. Și a 
ajuns golgeterul echipei.

U.T.A. l-a făcut stoper. I-a dat 
ca sarcină „înlocuirea lui Lereter", 
ceea ce părea aproape irealizabil. 
Dar Kukla a jucat bine. Mulți a- 
rădeni spun că doctorul cel tînăr 
a venit exact la timpul potrivit. 
„Bâtrînii" se suplineau greu. (E 
vorba de Lereter și Pojoni). Acum 
Pojoni îl are pe „doctoraș" în 
dreapta și a început să mîngîie 
din nou mingile, ca pe vremea 
Feyenoord-ului. în tot turul, Po
joni a jucat atît de bine, îneît și-a 
permis și un autogol greu reali
zabil, în meciul cu Universitatea 
Craiova.

Supor 
cînd 
Sche

urmeze me-

In aceste zile, 
Predeal. De ce

mă :
prea 
huzurim. E drept că după Moneasa 
am eliminat Feyenoord-ul, dar ca

, U.T.A. e la 
ce Ia Predeal ? 

Arădenii își îngăduie o glu- 
„Am fost criticați odată că 
ne ducem la Moneasa, ca să

să nu supărăm pe 
nimeni, ne-am dus 
acum la Predeal".

U.T.A. aleargă. în 
rîndurile lotului se 
află patru tineri : 
un înaintaș (Matei), 
doi mijlocași (Bîtea 
și Tisa) și un fun
daș lateral (Moraru). 
După cum se vede, 
echipa care a făcut 
din linia sa de mij
loc o linie de... atac, 
e ISonsecventă, adu- 
cînd alți doi mijlo
cași ofensivi. De alt
fel, arădenii se laudă 
că au inventat așe
zarea 4—3—3 cu vreo 
zece ani înainte de 
crearea acestei for
mule în Europa. în 
fața teatrului, auzi : 
„Vă aduceți aminte 
de linia de mijloc 
Igna — Petschovschi 
— Koszka? A făcut-o 
antrenorul Braun, și 
de atunci 
căm“.

I ianuarie,
U.T.A. se gîn- 

dește că are încă lo
tul mic. Dacă te uiți 
pe foile jocurilor, 
vezi cîteva cifre care 
spun totul. Șapte ju
cători figurează în 
toate cele 17 meciuri 
ale turului : Iorgu- 
Icscu, Birău, Domide. 
Schepp, Broșovschi, 
Axente și Kun. Dacă 
mai adăugăm că Po
joni are 
Sima — 
povici — 
rul mai 
stant fiind Kukla, cu 
11), 1 
U.T.A. 
tic, cu 
petuu. 
nizare 
stilul echipei, dar care naște și u- 
nele temeri pentru viitor, deși, prin 
venirea lui Kukla și Schepp, vîrsta 
formației a scăzut 
de ani.

între 13 și 25, februarie se vor 
disputa la Viareggio jocurile celei 
de a XXVI-a ediții a tradiționa
lului turneu, întrecere la care au 
fost invitate să participe echipe de 
tineret (sub 21 de ani) din Anglia, 
Cehoslovacia, Portugalia, R. F. 
Germania, România, Scoția, Un
garia etc. Țara noastră — a cărei 
reprezentantă de anul trecut, echipa 
Steaua, a ocupat un merituos loc 3 
— va fi prezentă la actuala edi
ție a turneului cu o formație de 
tineret alcătuită din jucători mai 
puțin cunoscuți, care s-au făcut re
marcați în sezonul trecut. Antre
norul lotului, Cornel Drăgușin, nu 
s-a fixat încă asupra listei defini
tive a celor 17 jucători care vor 
face deplasarea Ia Viareggio, dar 
ne-a informat că dintre ei nu vor 
lipsi Stoica (C.S.U. Galați), Nedelcu 
(Gloria Buzău), Crișan (Minerul 
Baia Mare), Baiacliu (Progresul 
București), Stăncescu (Univ. Cra
iova), Mureșanu (Petrolul Ploiești), 
Nițu (Jiul), Rișniță (Rapid).

Lotul va fi reunit la București 
în ziua de 4 februarie, -urmînd ca, 
pînă în ziua plecării în Italia (12 
februarie), să susțină trei meciuri 
de verificare : la 5 februarie va 
întîlni pe divizionara C. Flacăra 
roșie, două zile mai tîrziu va pri
mi, în deplasare, replica echipei 
ș. N. — " .......................
rie va juca la București cu o for
mație 
semnată.

Oltenița, iar la 10 februa-

din divizia A, încă nede-

AELENEI, REFĂCUT,
PARTICIPA LA PREGĂTIRI

16 jocuri,
15, iar Po- 
14 (singu- 
puțin con-

înseamnă că
a jucat, prac-

i un „11“ per-
Cu alte cuvinte, o omoge- 
de la sine, care reprezintă

UT.A. aleargă 
dealului. La 
natului, ară<

Broșovschi și Domide, pe vremea cînd se aflau în 
mijlocul „tricolorilor" olimpici, 
care a jucat pe Wembley și 
speră ca tinărul său prieten, 
încercat în echipa națională.

Astăzi, Domide — 
la Rotterdam — 

Broșovschi, să fie

cu aproape 30

schimbat. Dar pentru că U.T.A, a 
ajuns în sferturi, ea încearcă să 
ajungă, acum, în finala Cupei 
României. De ce numai în finală ? 
Poate pentru că U.T.A.-ei nu-i plac 
vorbele mari...

De la antrenamentele echipei Steaua 
care, după cum se știe, se desfășoară in 
aceste zile la Brașov, absentează porta
rul Iordache, căruia, fiind suferind de 
ficat ,medicii i-au recomandat o perioadă 
de repaos și tratament de șase luni. Sint 
prezenți, în schimb, la pregătirile mili
tarilor Aelenei, refăcut după accident, 
și Cristache, reintrodus în lot.

Conducerea clubului Steaua duce trata
tive pentru o eventuală completare a 
turneului din Iran, cu unul în Turcia.

loan CHIRILĂ
pe pîrtiile Pre- 
startul campio- 

natului, arădenii își planifi
caseră un loc între poziția a 
treia și a șasea a clasamentului. 
Ei mai sperau să ajungă în opti
mile Cupei României. Planifica- 
i-ea pentru campionat nu s-a

PLENARA CLUBULUI

SPORTUL STUDENȚESC

MÎINE,

ÎN SALA DINAMO,

ELOGIU MODESTIEI
FAPTELOR!

Astăzi, la orele 12,30, are loc în 
sala Casei de cultură a studenți
lor din calea Plevnei, plenara clu- 
bului de 
prilej cu 
activității 
șaloanele
și vor fi alese noile organe de con
ducere.

fotbal Sportul studențesc, 
care se va face analiza 
desfășurate la toate e- 

de pregătire pe anul 1973

TREI MECIURI

DE FOTBAL FEMININ

Cele mai bune echipe feminine de fot
bal din Capitală vOr evolua duminică, 
de la ora 10, pe parchetul sălii Dinamo. 
Programul reuniunii cuprinde trei par
tide: Diana — Luceafărul, Rapid — Mi
nerva și Unirea Tricolor — Venus.

Pregătiri în Capitală pentru marea finală a 
celor mai mici scrimeri...

Foto : Anton ULMAMEI

Satu Ma-

SI M BAT A

ATLETISM : Sala „23 August", 
de la ora 16,30 : prima etapă a 
„Cupei Unirii" — întreceri rezer
vate juniorilor de categoriile I și 
a IlI-a și copii de categoria I.

HOCHEI : Patinoarul „23 Au
gust", ora 18,30 : Dinamo—Steaua, 
meci în cadrul diviziei naționale.

SCRIMĂ: Sala de la stadionul 
Republicii, de la ora 8,30 : finalele 
campionatelor republicane rezer
vate copiilor pînă la 14 ani — pro
ba de floretă băieți.

juniorilor de categoriile I și a 
IlI-a și copii de categoria I.

BASCHET : Sala Constructorul, 
de la ora 9,30 : Constructorul — 
Sănătatea Satu Mare (£), Politeh
nica — Universitatea Timișoara 
(f), I.E.F.S. — Rapid (f) ; sala Flo- 
reasca, de la ora 9 : Politehnica — 
C.S.U. Galați (m),‘ Steaua — „U“ 
Cluj (m), Dinamo — Farul (m) ; 
sala Giulești, de la ora 8,30 ; 
I.C.H.F. — Voința Timișoara (m), 
Voința — „U" Cluj (f), Rapid — 
Politehnica Cluj <m), meciuri în 
cadrul diviziei A.

Luni, 14 ianuarie 1974, orele 
12,30, în sala Dalles :

CONCEPTE NOI PRIVIND 
SELECȚIA ÎN SPORTUL DE 

PERFORMANȚĂ
CENTRUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚI

FICE ȘI DOCUMENTARE TEHNICA al 
C.N.E.F.S., Consiliul municipal pentru 
educație fizică și sport, In colaborare cu 
Universitatea populară București, anunță 
ținerea cursului de reciclare cu tema: 
„CONCEPTE NOI PRIVIND SELECȚIA 

IN SPORTUL DE PERFORMANȚĂ"
Expunerea va fi făcută de prof. Cor- 

neliu Răduț in sala Dalles (Bd. N. Băl- 
cescu Nr. 18), luni 14 ianuarie 1974, orele 
12,30.

Va urma filmul artistic My fair-Lady.

Doi, trei ani consecutiv, Metalul 
București s-a aflat în atenția iubi-1 
torilor fotbalului de la noi. Prezen
ța sa printre fruntașele Diviziei B, 
dar iv.ai ales isprăvile ei din „Cu
pa României" au impus atenției for
mația metalurgiștilor de la marea 
uzină bucureșteană „23 August". 
Acum un an, acum doi ani, acum 
trei ani. Metalul învingea formații 
din primul eșalon și, printre ele, 
nume sonore: Dinamo, Steagul ro
șu, F.C. Argeș, Universitatea Craio
va. Demonstr» valențe pe care ni
meni nu le-ar fi bănuit.

Dar. spre cinstea ei, formația 
bucureșteană s-a impus și ca un 
adevărat laborator de formare a 
unor fotbaliști talentați. Este, eu si
guranță. unul din cele mai produc
tive cluburi din țară. De pe gazo
nul de la Pantelimon și-au luat 
zborul spre Divizia A jucători care 
aveau să devină cunoscuți fără ca 
orgoliul sau cine știe ce calcule 
meschine, sau egoismul și goar.a 
după rezultate imediate să le ftîn- 
gă aripile. Și pe rînd, au plecat 
spre primul eșalon al 
nostru (ordinea contează mai puțin) 
Ion Vasile, Marin Olteanu, Naom, 
Gabriel Sandu, Troi, Satu, Ga
briel Stan, Mateeseu, Iorgulescu, 
Trandafilon, Emil Dumitru, Apos
tol. Q echipă întreagă. Toți au tre
cut pe la școala Metalului și prin 
mina unui antrenor priceput, și 
mai ales bun pedagog, care și-a în
țeles pe deplin rostul in fotbalul 
pe care-l slujește cu devotament, 
pasiune, hărnicie și multă modes
tie. Acest antrenor se numește Paul 
Popescu.

De la un 
se vorbește 
dar așa se 
fotbal, pentru că în toamnă rezul
tatele echipei sale nu au mai fost 
cele din anii precedenți. Golurile 
lăsate în lot nu au putut fi acope
rite imediat și echipa a început tu
rul cu unele ezitări. Au intervenit 
și indisponibilitățile unor jucători 
de bază (Profir și Iancu, de pil
dă). Dar, în cele din urmă, antre
norul și echipa au muncit cu sîrg, 
nu s-au piîns, și au ajuns pe o po
ziție bună Ia jumătatea întrecerii,

fotbalului

timp, de Paul Popescu 
mai puțin. Pe nedrept, 
întîmplă, din păcate în

adică pe locul 6, la cinci puncte de 
lider. Și în vară va bate din nou 
la porțile primei divizii. Dar Paul 
Popescu nu vrea s-o spună. L-am 
întîlnit într-una din zile, după pri
mul antrenament din acest sezon. 
L-am întrebat de obiectivele sale 
și ne-a răspuns ca întotdeauna : 
„Să jucăm bine și să formăm fot
baliști de valoare". Atît și nimic 
mai mult, după care a adus vorba 
despre Troi și Olteanu, despre Ior
gulescu și Trandafilon, a căror e- 
voluție o urmărește cu atenție.

L-am mai întrebat pe Paul Po
pescu dacă ar fi vrut să antreneze 
o echipă de Divizia A. „Dacă n-am 
fost solicitat, nu m-am dus să bat 
la nici o ușă. Rămin surprins cînd 
văd atîtea ... mutări între colegii mei 
și pe unii nu-i înțeleg deloc. Eu 
mă simt bine la Metalul. De opt 
ani lucrez cu această formație. Mă 
culc și mă scol cu gîndurile mele, 
cu planurile mele, în care nimeni 
nu se amestecă și nu mi le dă pes
te cap. Cît de mult contează pen
tru un antrenor acest lucru, deși 
poate mîine alt jucător va cere să 
plece la Divizia A! Dar e o lege 
a vieții și cțne nu aspiră nu va 
reuși mare lucru. Bineînțeles, as
pirațiile să le argumenteze prin 
muncă, disciplină, dragoste de fot
bal. Miine poate va veni rînditl lui 
Moraru, tinărul portar al naționalei 
de juniori, după care au și început 
să umble unele echipe Le voi spu
ne colegilor, însă, să-l mai lase să 
se maturizeze. Nici Trandafilon nu 
era încă format pentru Divizia A 
și evoluția lui nu prea s-a situat 
la nivelul așteptărilor la U.T.A."

La cei 42 de ani ai săi, Paul Po
pescu a realizat multe lucruri bune 
în fotbalul nostru. Dar nu bate la 
uși ca să fie lăudat, nu-și umflă 
pieptul că a ajuns cu Metalul în 
semifinalele Cupei, că a dat Divi
ziei A atîția jucători. Iată de ce am 
scris aceste rînduri. Ca un elogiu 
al modestiei, cu credința că alți 
antrenori vor urma acest exemplu, 
pentru că înainte de vorbe, fotbalul 
nostru — mai ales acum — are ne
voie de fapte.

Constantin ALEXE

A

Poate că la 18 noiembrie, anul tre
cut, la Pitești trebuia organizată o 
festivitate. Cu un mic buchet de flori 
și citeva cuvinte. Dobrin împlinea 10 
ani de la debutul lui efectiv în pri
ma divizie. 10 ani de Divizie A, la 
26 de primăveri, e ceva ; și momentul 
recordului merita o subliniere. Dar, 
așa cum uităm multe, am uitat — și 
cei de la conducerea lui F. C. Argeș 
și noi, cei cu evidențele și statisticile. 
Cu intirziere, dar cu dorința de a 
puncta un moment remarcabil din ca-

riera pe gazon a acestui jucător va
loros, Venim cu aceste cîteva rînduri 
de rememorare.

AL 11-lea AN
DIVIZIE A

TIR : Poligonul Dinamo, de la 
ora 9 : prima etapă a campionatu
lui Capitalei la arme cu aer com
primat — concurs de pușcă și pis
tol.

DUMINICA

HOCHEI : Patinoarul „23 Au
gust", ora 18 : Dinamo — Steaua, 
meci în cadrul diviziei naționale.

SCRIMĂ : Sala de la stadionul 
Republicii, de la ora 8,30 : fina
lele campionatelor republicane re
zervate copiilor pînă la 14 ani — 
probele de floretă fete.

ATLETISM : Sala „23 August”, 
de la ora 9,30 : prima etapă a „Cu
pei Unirii" — întreceri rezervate

TIR : Poligonul 
ora 9, prima etapă 
Capitalei la arme 
mat — concurs de

Dinamo, de la 
a campionatului 
cu aer compri- 
pușcă și pistol.

LOTO-PRONOSPORȚ COMUNICA
nitâre a premiilor pe categorii, pe 
întreaga țară, conform normelor pri
vind funcționarea comisiilor de sta
bilirea vînzării și omologare".

— Articolul 26. „în mod excepțio
nal, participanții din întreaga țară 
inclusiv cei din București, care din 
liferite motive de forță majoră sau 
n

Incepînd cu tragerea Loto de vineri 
11 ianuarie a.c. Â.S. Loto — Prono
sport a luat măsura schimbării datei 
de omologare a premiilor la trageri
le obișnuite Loto, în ziua de joi, în 
loc de miercuri.

în baza acestei hotăriri „Regula
mentul privind organizarea și admi
nistrarea sistemului de loterie Loto", 
se modifică, după cum urmează :

— Articolul 33. „Ia fiecare săptă- 
mină, în a șasea zi de la data tra
gerii, de regulă, joi. comisia de omo
logare Loto, în componența repre
zentativă prevăzută la punctul 55 din 
prezentul regulament, efectuează ope
rațiunile de omologare a biletelor cîș- 
tigătoare, de centralizare a numărului 
de premii și de stabilire a valorii u-

să
a-

termen biletele cîștigătoare, pot 
telefoneze pe cheltuiala lor datele 
cestor bilete la Centrala Administra
ției de Stat Loto — Pronosport, la 
telefoanele 15.59.41 și 15.75.80. Di
recția studii și operațiuni speciale, 
pină în a șasea zi de la data 
tragerii, adică de regulă, cel mai tîr
ziu pînă joi, la ora 12.00.cazuri fortuite, nu au depus

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 11. I. 1974:

Fond de premii
EXTRAGEREA
EXTRAGEREA
Plata premiilor 

martie 1974, în țară

general
I: 5 18 63 13 75 11 10 31
A II-A: 74 88 25 32 51 3

1,189.297 lei, din care 174.291 lei report
12
56 87 30

va începe în Capitală de la 21 ianuarie pînă la 11 
de la 25 ianuarie pînă la 11 martie 1974. inclusiv.

Dacă vrem să fim foarte exacți, 
vechimea lui Dobrin este de 11 ani 
și jumătate pe scena primului cam
pionat. Realmente el intra în forma
ția întîi a lui Dinamo Pitești în pri
măvara lui 1961, la. Cluj. In locul 
cui ? Al lui Halagian. Nu împlinise 
15 ani ! E, atît cît știm și cit am 
cercetat, recordul absolut de debut în 
Divizia A. Și nu numai pentru fot
balul nostru. Soarta echipei piteștene, 
care retrograda cîteva zile mai tîrziu 
din prima categorie, l-a retras și pe 
Dobrin din scenă și a urmat și un 
moment ce putea să reprezinte o com
promitere a carierei lui. Pentru că a 
dispărut și din lotul de Divizia B al 
piteștenilor, jucînd la Cîmpulung. A- 
cum, pentru că toate termenele de 
prescriere a ilegalităților (și pe pla
nul competițional fotbalistic) sînt larg 
depășite, putem s-o spunem că a ju
cat „pe fals", deci pe legitimația al
tui jucător — cu siguranță mai puțin 
talentat — unele jocuri din acel se
zon 1961—1962, într-o formație cîmpu- 
lungeană. Noroc că și-a adus aminte 
cineva de „băiatul ăla de la Cluj", și 
Dobrin reapare pe Valea . Argeșului 
după „ostracizarea" pe tărîmuri mus- 
celene.

Debutul total, nici nu știm cum să-i 
mai spunem, se va produce în a opta 
etapă a turului, la 13 noiembrie 1963, 
în jocul cu U.T A. Și, coincidență, 
dacă acea mică solemnitate de care 
aminteam s-ar fi produs, ea ar fi

precedat tot un meci cu echipa din 
Arad. Pentru câ, in toamna trecută, 
la 18 noiembrie — în prima etapă din 
al 11-lea an de Diyizie A al lui Do
brin — a venit pe stadionul din Tri- 
vale, tot U.T.A. Colegii de intrare în 
scena campionatului nr. 1, atunci, la 
13 noiembrie 1963, se numeau Mata- 
che-Valcan, Barbu, Radu (a nu fi 
confundat cu actualul Radu), Vasile 
Alexandru, Ilie Stelian, C. Ionescu, 
Stoenescu, Țurcan, David. Din aceștia 
zece, unul singur mai îmbracă tricoul 
lui F. C. Argeș, e bravul Barbu, și 
numai unul mai joacă : Stoenescu. 
Debutantul marca un gol și juca de 
o asemenea manieră incit se spune 
că ieșirea lui Capaș din unsprezecele 
arădean ar fi fost grăbită de jocul pe 
care băiețandrul de 16 ani l-a pres
tat în cele 90 de minute cît i-a stat 
în față.

Dobrin a intrat — așadar — in al 
11-lea an de prezență în Divizia A. 
Va împlini 27 de ani în august, la 28, 
și cu o viață ordonată — în orice caz 
mai ordonată decit pină acum — poa
te spera să ajungă la 15 ani de cam
pionate de A, fără să solicite indul
gența spectatorilor și adversarilor în
tru atingerea performanței. La 31 de 
ani atîția jucători — și nu dintre cei 
care au realizat miracole în materie 
de longevitate — au rămas în pleni
tudinea forțelor. N-ar fi nimic, deci, 
extraordinar pentru internaționalul 
din Pitești.

Aminttadu-i cite ceva din aceste 
cifre, i-am solicitat citeva cuvinte lui 
Dobrin. Despre ce a fost și despre ce 
o să fie : „M-am bucurat mereu de 
o mare dragoste din partea publicului, 
a colegilor de echipă, a antrenorilor ; 
chiar cînd i-am necăjit. Și n-au fost 
rare situațiile astea. Uitîndu-mă îna
poi, zic că cea mai mare satisfacție 
pentru mine tot cîștigarea campiona
tului rămînc. Un campionat pentru 
Pitești, pentru Argeș. Cred că și cu 
am dat ceva echipei. I-am rămas cre
dincios. De cite ori n-am simțit is
pita plecării. Și aveam și motive, mo
tive nu glumă ! Am rămas însă la 
Pitești și nu-mi pare rău. Trec însă 
anii. Acum, cînd se produce schimba
rea lotului, mi-am dat seama cum 
s-a dus timpul. Naționala se schimbă, 
trebuie schimbată. Cred că băieții mai 
tineri 
să nu 
rețele 
nu se 
după 
sint pierduți pentru națională nici Du- 
mitrache, nici Sătmăreanu, nici alții. 
Om trăi și om vedea. Principalul e 
ca naționala să aibă mereu tot ce e 
mai bun : și dintre bătrîni și dintre 
tineri. La momentul respectiv. Eu, ce 
să zic ? Sper să joc bine, să am par
te de adversari coreeți și să fiu să
nătos. Și, acum vă las, fug la autobuz, 
plecăm spre Sinaia cu echipa". Tele
fonul s-a închis, și terminată a fost 
și convorbirea cu laureatul absolut al 
revistei „FOTBAL” în clasamentul 
celor mai buni fotbaliști ai ultimilor 
ani, Dobrin, cel ce a intrat in al 11- 
lea an de Divizie A !

or să-și facă datoria. Dar nici 
zicem că, gata, am tras cu bu- 
peste toți ceilalți. Jucătorul 
numără după ani, se socotește 

cit joacă. De-aia, cred că nu

Eftimiș IQNESCV



MllNE SEARĂ, LA LEIPZIG,

IN PRIMUL TUR AL C. C
1 ILLS. INTILNEȘTE

DE HANDBAL FEMININ

NĂSTASE •
ALEXANDER (Australia)

Mîine, la Leipzig, echipa Institu
tului de Educație Fizică și Sport, 
campioană a României la handbal 
feminin, debutează în actuala edi
ție a Cupei campionilor europeni. 
Elevele antrenorului Ion Bota au 
misiunea dificilă de a întilni redu
tabila campioană a R.D. Germane, 
S.C. Leipzig.^ pe terenul acesteia, în 
prima manșă a dublei întîlniri pro
gramată de turul I al C.C.E.

Plecate din Capitală la 2 ianua
rie, handbalistele noastre au parti
cipat la un turneu fulger la Ros
tock, apoi la un joc de antrenament 
la Berlin (cu T.S.C.). iar de ieri se 
află la Leipzig în vedeTea acomo
dării cu condițiile jocului programat 
duminică Ia ora 20 (arbitrii întîlnî- 
rii: Helemejko și Passon — Po
lonia). Rezultatele nesatisfăcătoare 
realizate în turneul de la Rostock 
(trei înfrîngeri, ultimul loc în cla
sament) atestă condițiile precare în 
care s-au pregătit campioanele. 
Nedispunînd de o sală de antrena
ment (au obținut ore răzlețe de pre
gătire în săli diferite), negăsind par
tenere de joc corespunzătoare (cam
pionatul reluîndu-se abia la sfîrși
tul lunii martie, echipele s-au aflat 
fie în vacanță, fie Ia începutul pre
gătirilor), studentele au fost obliga
te să se pregătească în „familie".

Antrenorul formației campioane 
ne-a spus la telefon că rezultatele 
slabe sînț și urmarea faptului că 
echipa sa n-a dorit să evolueze la po 
tențialul maxim pentru a nu se lăsa 
„fotografiată". Există, desigur, mult 
adevăr în această afirmație. Dar 
am fi foarte bucuroși dacă am ști 
cu precizie că I.E.F.S. a avut rezer
ve bogate pe care urmează să le 
fructifice în meciul oficial.

S.C. Leipzig este una dintre for
mațiile binecunoscute ale handba
lului feminin internațonal. învingă
toare în ediția 1965/1966 a C.C.E., 
S.C. Leipzig s-a calificat în anii tre- 
cuți în semifinalele și finalele aces
tei prestigioase competiții 
tale. Echipa are o forță 
pe care ne-a probat-o și 
cut. în dubla întîlnire cu 
tatea Timișoara, echipa_______
Kretschmar a fost eliminată după 
două egaluri (9—9 — la Leipzig și 

"7-—7 — la Timișoara) numai pentru 
faptul că a marcat mai puține go
luri în deplasare. în formație sînt 
cîteva jucătoare cu multe selecțio
nări în echipa reprezentativă a R.D. 
Germane. După ultimele informa
ții pe care le deținem, ea nu va 
putea utiliza însă două dintre cele 
mai valoroase componente: Kahnt 
— operată recent de menise și

continen- 
evidentă, 
anul tre- 
Universi- 
lui Peter

Zober — nerefăcută după ultimul 
accident.

Confruntarea de mîine seară de 
la Leipzig rămîne, oricum, dificilă, 
chiar foarte dificilă pentru cam
pioana noastră. Nutrim însă spe
ranța că jucătoarele, mobilizate de 
antrenor, vor reuși la prima evo
luție în C.C.E. un meci la cel mai 
înalt nivel al potențialului lor, vor 
face totul pentru a-și asigura o șan
să bună pentru retur, adică posibi
litatea calificării în turul II. Me
ciul de la Leipzig este ■ o pia
tră de încercare (dură) pentru 
I.E.F.S. și ne-am bucura mult ca 
formația bucureșteană să se dove
dească mai tare Ca granitul. Cu atît 
mai mult cu cît toate echipele, în
tregul nostru handbal, au datoria 
să confirme în activitatea interna
țională 
ținută 
la cel 
dial.

performanța valoroasă ob- 
de reprezentativa României 
de al 5-lea campionat mon

Hristache NAUM

BORIS SPASSKI

A SOSIT LA SAN JUAN

PENTRU MECIUL

cu trei luni Înaintea c. e. de tenis de masă

SENSIBIL ECHILIBRU VALORIC
IN CONCERNUL CONTINENTAL

CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE ALE 

ROMÂNIEI, TEST IMPORTANT 
Șl PENTRU SPORTIVII NOȘTRI

In primul tur
AL CIRCUITULUI „INDOOR"

ECHIPELE DE BASCHET (juniori) DIM IAȘI CU ROBERT BYRNE

ÎNVINGĂTOARE LA LODZ
VARȘOVIA, 11 (Agerpres). I>a 

Lodz a început un turneu 
țional de baschet rezervat 
lor de juniori și junioare, 
participă selecționatele 
Iași, Ostrava și Lodz.

interna- 
echipe- 
la care 
orașelor

în prima zi a competiției, echipe
le românești au obținut victorii în 
meciurile susținute cu primele re
prezentative ale orașului Lodz. Ju
niorii au cîștigat cu scorul de 77—76 
(48—38), iar junioarele au terminat 
învingătoare cu 48—44 (32—25).

SAN JUAN (Agerpres). — La San 
Juan (POrto Rico), a sosit marele maes
tru internațional Boris Spasski (U.R.S.S.), 
fost campion mondial de șah. După cum 
se știe. Spasski îl va întilni pe marele 
maestru internațional Robert Byrne 
(S.U.A.), într-unul din meciurile contind 
pentru sferturile de finală ale turneului 
pentru desemnarea viitorului adversar al 
lui Robert Fischer (S.U.A.), actualul 
campion al lumii. Spasski este Însoțit 
de consilierul său, Igor Bondarevski. 
Meciul Spasski — Byrne va începe la 
14 ianuarie, în sala clubului „Politeh
nica" din San Juan.

ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

Vaucher (Elveția). Jucătorii noștri 
s-au pierdut pur și simplu, au fost 
deposedați cu ușurință de balon și 
surprinși cu regularitate de contra-, 
atacurile adversarilor. După pauză,' 
maniera de arbitraj s-a schimbat în 
bine, în sensul că au fost sancțio
nate în mod regulamentar faulturile 
comise. Mai mult chiar, 
fost eliminat deoarece 
Pîrșu. Echipa noastră

Bobrovski a 
l-a • lovit pe 
s-a pus pe

picioare, s-a apărat șl a contraatacat 
excepțional și, ca urmare, tabela de 
scor indica în minutul 35 egalitate : 
74—74. La acest scor, Dumitru a ra
tat de sub coș (!), Oczelak a fost 
faultat grosolan fără a beneficia de 
cele două aruncări la coș cuvenite, 
gazdele au forțat intercepțiile (din 
nou prin greșeli personale nesancțio
nate) și au realizat în final o di
ferență de 11 puncte. Cei mai buni 
jucători au fost Cernat, Oczelak și 
S-avu, dar sublinieri se cuvin și lui 
Pîrșu (în calitate de conducător de

joc) și Dumitru (pentru excelentele 
intercepții care au determinat egala- 
rea). Mai doresc să subliniez valoa
rea echipei Spartak Brno, din care 
fac parte internaționalii Bobrovski, 
Pospisil, Brabanec, Balastic și Petr. 
La București este posibil să joace 
și cunoscutul Novițki care, fiind ac
cidentat, nu a putut fi folosit la 
Bmo“.

FLORILE
Spectatori — cit să încapă in 3 autobuze 74 și în două re

morci 35, adică mult prea puțini pentru momentele acestea 
hwernale cmd dorim atît de mult să trăim renașterea bas- 

chetului în gustul marelui public. Din fericire, sala Floreasca e 
destul de spațioasă pentru asemenea dor.' Dar organizatorii își frea
că bucuroși palmele în care abia încap drepturile de retransmisie 
televizată; întreprinderea gazdă se mulțumește cu încasările în- 
tirnplătoare și minore de la casă; iar federația e aproape neutrală, 
ca și cum ar fi vorba de hochei pe iarbă și nu de baschet. In 
consecință, meciul Politehnica — M.T.K. Budapesta, în cadrul Cupei 
campionilor europeni, a rămas ca un fruct zemos pe o cracă pus
tie, lipsit de accesoriile normale, de programul și ambianța pe 
care o cerință firească de cultură sportivă le-ar fi impus. Deci : 
nici un meci în deschidere, nici urmă de bufet, nici ilustrate pu
blicitare de vînzare, nici o demonstrație de mini-baschet, nici un 
concurs improvizat de aruncare la coș pentru spectatori, nimic din 
ceea ce — e adevărat — ar cere un mic efort de imaginație...

Și e păcat, pentru că studentele bucureștence au jucat o partidă 
excelentă și n-a lipsit decît scurta perioadă de sfîrșeală, vreo 5 
minute înainte de fluierul final, pentru ca ele să realizeze cele 
100 de puncte atît de visate în baschetul internațional și atît de 
rare în cel feminin. Putem chiar pretinde că — viguroase în apă
rare, rapide în atac (și contraatac), prompte în căutarea coșului 
advers, fără prea multe combinații inutile în timp, cu o remar
cabilă prestație fizică, fetele noastre joacă mai modern chiar decit 
băieții (menținînd firește proporțiile). Și ne-am bucurat de efici
ența unei admirabile generații de jucătoare : cele 5 „de bază" (Savu, 
Ciocan, Pruncu, Taflan, Szabados) care s-au evidențiat (în aceeași 
formație) încă la campionatele europene din Sicilia, în 1968. Poli
tehnica are norocul de a poseda asemenea buchet. Dar florile tre
buie cultivate... (vib).

TREBUIE CULTIVATE

IOAN NICOLAU (I.E.F.S.) : „Timp 
de opt minute, întrecerea a oferit o 
dispută echilibrată, tabela de scor in- 
dicînd 12—12 (după ce Hapoel con
dusese cu 6—2 și 10—8). Apoi, agresi
vitatea apărării om la om practicată 
de echipa noastră a facilitat contra
atacuri repetate și impunerea unui 
ritm care nu a convenit adversarelor, 
în șase minute am izbutit să ne de
tașăm la o diferență apreciabilă — 
34—12 — care nu mai lăsa dubii asu
pra ^învingătoarelor. în repriza se
cundă, am utilizat și jucătoarele de 
rezervă care au dat satisfacție. Re
marc întreaga echipă, ale cărei puncte 
au fost înscrise de Szabo 25, Tita 16, 
Mihalie 8, Basarabia 8. Balai 6, Pe
trie 6, Iftimie 4. Giurea 4, Capotă 4, 
Pantea 2. La formația Hapoel Tel 
Aviv am consemnat buna precizie a 
aruncărilor de la semidistanță și li
bere, l.a acestea din urmă înregistrînd 
un procentaj excelent : 83»,'o (15 
puncte marcate din 18 încercări). Ea 
nu rezistă. însă, unui tempo susți
nut și nici nu are jucătoare în stare 
să facă față luptei sub panou".

Lumea tenisului de masă, mai ales 
pe continentul nostru, se află în pli
nă efervescență. Sezonul competițio- 
nal internațional a început de cîteva 
luni, iar in aprilie vor avea loc cam
pionatele Europei, la Novi Sad (Iu
goslavia). în aceste circumstanțe, con
siderăm că nu este lipsit de interes 
să facem un scut tur de orizont, a- 
cum la jumătatea drumului pînă la 
C. E., să încercăm o trecere în revis
tă a raportului de forțe existente în
tre fruntașii tenisului de masă din 
diferite țări europene.

Dintre întrecerile importante des
fășurate spre sfîrșitul anului trecut, 
vom numi, în ordine cronologică, pe 
cele găzduite Ia Budapesta și Mal
mo, mai concret fiind vorba despre 
campionatele internaționale ale Unga
riei și Scandinaviei.

în capitala Ungariei, unde au luat 
startul numeroase vedete ale jocului 
cu mingea de celuloid, reprezentanții 
Suediei (țară care deține titlul su
prem) au dominat competiția, cîști- 
gînd toate cele trei probe masculine 
(echipe, simplu și dublu). Cei doi ași 
nordici, Johanson și Bengtsson, s-au 
impus în final, chiar dacă cel de al 
doilea a mai pierdut cite o partidă 
in proba rezervată echipelor. Demn 
de subliniat însă este faptul că gaz
dele maghiare, deși dispun de o serie 
de „palete" valoroase, nu au reușit să 
iasă învingătoare decît la dublu fete 
și dublu mixt, în timp ce la echipe 
femei victoria au repurtat-o sovieticele 
Zoia Rudnova și Elmira Antonian, iar 
Ia simplu, englezoaica Jill Hammers- 
ley. în probele de simplu, mai ales 
la feminin, surprizele au abundat. 
Astfel, au fost eliminate pe rînd Rud
nova, cehoslovaca Grofova (finalistă 
la ultima ediție a „mondialelor"), Ma- 
gos, Kishâzi (Ungaria).

Apoi la distanță de două săptămîni, 
au fost programate „internaționalele" 
Scandinaviei cu participarea și a lo
turilor R. P. Chineze, (mult prime
nite), ceea ce a adus, fără îndoială, 
un plus de atractivitate competiției. 
Din nou, ca și la Budapesta, la Mal
mo, pe foile de arbitraj au fost con
semnate numeroase rezultate mai pu
țin scontate. Suedezii aproape că nu 
s-au văzut la echipe băieți (învinși 
cu 5—0 de Cehoslovacia) și simplu 
masculin. Doar la dublu bărbați, Jo
hansson și Bengtsson au reeditat per- 
forțnanța de la Budapesta. în schimb, 
Brigitte Radberg și colegele ei au ob
ținut succes la echipe, întrecînd pe 
partenerele lor chinezoaice cu 3—2, în 
finală. Ultimele însă și-au luat o re-

LA ZI,

PE GHEAȚA Șl PE ZAPADA
HOCHEIȘTII POLONEZI IȘI CONTI

NUA TURNEUL IN CANADA

Continuîndu-și turneul în Canada, 
■eprezentativa de hochei pe gheață a 
’oloniei a evoluat în orașul Rose- 
bwn în compania unei selecționate 
ocale. Victoria a revenit gazdelor cu 
.corul de 7—5 (3—2, 1—2, 3—1), prin 
lunetele realizate de Gene Lambert 
2), Danny Smith (2), Jules Hrapchak, 
Leigh Bannister și Dennis Johnston. 
Solurile formației poloneze au fost 
nscrise de Tadeusz Kacik (2), Wa- 
enty Zietara (2) și Karol Zurek. Par- 
ida a fost urmărită de peste 3 000 
îe spectatori.

NOUL ANTRENOR AL SCHIORILOR 
AMERICANI

în cadrul unui intreviu, Hank Tau
ber, directorul echipei de schi a 
S.U.A., a anunțat că noul antrenor 
principal al formației masculine pen
tru probele alpine a font numit Hans 
Peter Rohr. Fostul campion elvețian 
a mai condus antrenamentele lotului 
american în anii 1971 și 1972, 
sionînd anul 
a fost unul 
,coborîtori“ 
1966—1970.

demi- 
trecut. Hans Peter Rohr 
dintre cei mai buni 

din lume în perioada

CONCURS DE PATINAJ VITEZA 
DAVOS

Proba masculină de 500 m din 
cirul concursului internațional de 
tinaj viteză de la Davos a fost 
tigată de sportivul finlandez Ari 
ianen, cronometrat în 39,9. Pe locul
doi s-a situat compatriotul său Seppo 
Santavirta — 42,7, urmat de belgianul 
Gilbert van Sesbeeck —. 43,1. Huja- 
nen s-a clasat pe primul loc și în 
cursa de 1 000 m, în care a realizat 
timpul de 1:23,7, fiind secundat de 
Van Sesbeeck — 1:28,1 (nou record 
belgian). în concursul feminin, pati- 
natoarea finlandeză Paula Halonen a 
terminat învingătoare în două probe : 
500 m în 44,7 și 1 000 m In 1:35,3.

Pregătindu-se în vederea campio
natelor mondiale de schi, fondiste- 
le suedeze s-au întîlnit într-o com
petiție de selecție la Asarna (în 
nordul Suediei). Proba de 5 km a 
fost cîștigată de Gorel Partapuoli 

(în fotografie).

Foto : PRESSENS BILD-Stockholm

„SAPTAMINA INTERNAȚIONALA 
SCHIULUI DE FOND"

A

LIPSA DE ZAPADA LA KRANJSKA 
GORA

Probele masculine de 
și slalom special, care 
desfășoare în zilele de

slalom uriaș 
urmau să se 

__„___ ... 10 și 11 ia
nuarie la Kranjska Gora (Iugosla
via), în cadrul „Cupei Europei" la 
schi, au fost anulate din cauza lipsei 
de zăpadă.

„Săptămîna Internațională a schiu
lui de fond" a continuat la Santa 
Cristina (în apropiere de Bolzano) 
cu disputarea probei masculine de 
15 km. Victoria a revenit schiorului 
cehoslovac P. Hanych, cronometrat cu 
timpul de 50:56,3, secundat de Ger
hard Grimmer (R. D. Germană) — 
50:57,3. Cîștigătorul cursei de 30 km 
Gert-Dietmar Klause (R. D. Ger
mană), a ocupat locul 9 în 53:07,7.

ULUllW".!"

Campioana Europei, dinamica jucătoare sovietică Zoia Rudnova va figura 
printre „paletele" de mare renume prezente la startul „internaționalelor" 

României, de la Ploiești
vanșă strălucită, cîștigînd proba de 
simplu, după o finală desfășurată „în 
familie". De subliniat, în același timp, 
și revirimentul înscris de jucătorii 
maghiari și iugoslavi. Primii, biruitori 
la echipe, ceilalți la simplu prin Dra- 
gutin Șurbek și locul secund (Șur- 
bek—Stipancici) la dublu.

în aceeași perioadă au mai avut 
loc și un turneu (de șapte meciuri) 
al jucătorilor sovietici în Franța (5—2 
pentru U.R.S.S.) și o serie de întîl- 
niri masculine în cadrul Ligii euro
pene (Cehoslovacia cu U.R.S.S. 4—3, 
Suedia 2—5 ; Ungaria cu Anglia 7—0, 
R. F. Germania 5—2, Suedia 2—5 ; 
Suedia — R. F. Germania 7—0 ; An
glia cu Austria 6—1, R. F. Germania 
4—3 ; U.R.S.S. — Austria 7—0).

Se observă așadar o sumedenie de 
rezultate contradictorii, ceea ce reflec
tă indiscutabil, o fluctuație în ma
joritatea evoluțiilor fruntașilor teni
sului de masă european, un echili
bru valoric destul de fragil. Lucru, 
desigur, normal, dacă ne gîndim că v 
ne aflăm abia Ia mijlocul sezonului 
competițional internațional. Urmează 
ca ’n aceste luni pînă la C. E. (cînd 
sînt programate încă cinci competiții 
internaționale importante în România, 
Cehoslovacia, Suedia — turneul celor 
mai bune 12 „palete" de pe continent 
— R. F. Germania și Anglia) să se 
producă sedimentarea firească privind 
forma sportivă și, implicit, valoarea 
sportivilor la indicii cei mai ridicați,

momentul culminant fiind atins la 
Novî Sad.

In intervalul de pînă acum, spor
tivii români, din primul eșalon, cu ex
cepția Măriei Alexandru, au luat 
parte la trei concursuri mai însem
nate : la J. B. de la Zombor (Iugo
slavia) și la campionatele internațio
nale ale Ungariei (Budapesta) și Bul
gariei (Plovdiv). Dar, fie băieții, fie 
fetele n-au reușit să convingă nici 
prin rezultate și nici prin maniera de 
joc. Ceea ce, să recunoaștem, nu are 
darul să ofere o perspectivă îmbucu
rătoare. Totuși, speranțele nu sînt 
încă năruite. Peste cîteva zile, la Plo
iești, într-o companie de elită, 
reprezentanții tenisului nostru de 
masă au o bună ocazie de a-și etala 
posibilitățile, de a se afirma, justifi- 
cind încrederea și năzuințele iubitori
lor sportului de la noi. Ca să nu mai 
vorbim de faptul că pînă la campio
natele Europei, este suficientă vreme 
pentru ca selecționabilii, în frunte cu 
campioana lumii, Maria Alexandru, 
să ajungă la un nivel superior de 
pregătire care să-i îndreptățească să 
ajungă pe podiumul premianților. 
Performanță posibilă, dar numai prin- 
tr-o instruire complexă, fără preget.

C. COMARNISCHI

NEW YORK, 11 (Agerpres). — Cei 
mai buni 84 jucători de tenis din 
lume, selecționați să participe la Cir
cuitul „Indoor" W.C.T. — ediția 1974. 
se vor întrece în cadrul primului 
mare turneu al anului, programat la 
Philadelphia între 21 și 27 ianuarie.

Zilele acestea, organizatorii au sta
bilit, utilizînd un computer, tabloul 
favoriților acestui interesant concurs. 
Primul cap de serie a fost desemnat 
campionul român Ilie Năstase. urmat, 
în ordine, de alți 15 favoriți: John 
Newcombe (Australia), Tom Okker 
(Olanda), Stan Smith (S.U.A.), Ma
nuel Orantes (Spania), Rod Laver 
(Australia), Jan Kodes (Cehoslovacia), 
Arthur Ashe, Tom Gorman, Marty 
Riessen (toți trei S.U.A.). Adriano 
Panatta (Italia). Nikola Pilici (Iugo
slavia), Roger Taylor (Anglia), Jaime 
Fillol (Chile), Bjorn Borg (Suedia) și 
Cliff Richey (S.U.A.).

în primul tur, Ilie Năstase îl va 
întilni pe 
cler. Alte
Newcombe 
Okker — 
— Kukal __
Kamiwazumi (Japonia) și Laver — 
Vasquez (Brazilia).

Turneul internațional de tenis, des
fășurat pe teren acoperit la Buffalo, 
a fost cîștigat de americanul Arthur 
Ashe, învingător cu 11—9 în finala 
susținută cu compatriotul său Marty 
Riessen. Conform regulamentului a- 
cestui concurs, finala s-a disputat 
într-un singur set, învingător fiind 
declarat jucătorul care a realizat pri
mul 11 jocuri. în semifinale, Arthur 
Ashe a dispus cu 8—3 de Stan Smith, 
iar Marty Riessen l-a întrecut cu a- 
celași scor (8—3) pe campionul olan
dez Tom Okker (semifinalele s-au 
disputat într-un singur set, însă pînă 
la 8 jocuri).

australianul John Alexan- 
partide din primul tur :

— Bengtsson (Suedia), 
Masters (Australia), Smith 
(Cehoslovacia), Orantes —

★
Turneul Internațional de tenis de 

la Auckland a programat primele 
două partide din cadrul sferturilor de 
finală ale probei de simplu bărbați. 
Jucătorul australian Ross Case l-a 
eliminat în cinci seturi : 6—7, 2—6, 
7—5, 6—2, 6—4 pe compatriotul său 
Allan Stone, iar neozeelandezul Onny j 
Parun l-a învins cu 7—5, 5—7, 4—6,'i 
6—2, 6—4 pe australianul Syd Ball.

Sferturile de finală ale concursului 
feminin s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Evonne Goolagong (Aus
tralia) — Sue Barker (Anglia) 6—4, 
6—1 ; Wendy Turnbull (Australia) — 
Nora Lauteslager (Olanda) 6—2, 4—6, 
6—1 ; Ann Kiyomura (S.U.A.) — Ja
net Young (Australia) 6—2, 6—3 ;
Peggy Michel (S.U.A.) — Jackie Fay- 
ter (Anglia) 6—3, 4—6. 6—4.

Alte rezultate : dublu bărbați : 
Case, Dibley (Australia) — Borg 
(Suedia), Feaver (Anglia) 6—2, 6—2 : 
Ball, Giltinan (Australia) — Farrell. 
J. Lloyd (Anglia) 6—2, 7—6 ; Ruffels. 
Stone (Australia) — N’Godrelia. Me
yer (Franța) 6—4, 6—3 ; dublu fe
mei : Wendy Turnbull (Australia). 
Peggy Michel (S.U.A.) — Robyn Hunt 
(Noua Zeelandă), Toshiko Sade (Ja
ponia) 6—2, 6—3.

FIȘIER ÎNOT

IN C.C.E LA BASCHET JENNIFER TURRAL
meciurilor 
în prima

de bas- 
etapă a

Iată rezultatele 
chet desfășurate 
sferturilor de finală ale C.C.E. :

MASCULIN, GRUPA A : Berck 
(Franța) — Racing Ford Anvers 
88—61 (40—26). Maccabi Tel Aviv — 
Ignis Varese 77—83 (38—43) — cele 
mai multe puncte : Raga 28, Morse 
23 pentru Ignis, respectiv Brody 16, 
Stevens 14, Neumark 14 : GRUPĂ B : 
Akademik Sofia — Real Madrid 
83—109 (41—48) — cele mai multe 
puncte : Walter 44, Brabender 20, 
Luyk 12, Cabrera 15 pentru Real, 
respectiv Goiomeev 33, Dimitrov 30 ; 
Wienerberger — Radnicki Belgrad

79—68 (34—39) — cele mai multe
puncte : Redd 25, Bilik 20, Leskovă 
11, Loweday 10 pentru Vienerberger, 
respectiv Marovici 17, Iskovici 15, 
Damianovici 12.

FEMININ, GRUPA A : Politehnica 
București — M.T.K. 84—58 (47—26), 
Daugava Riga — Standa Milano 94—35 
(53—19) ; GRUPA B : ~ “
Marița Plovdiv 79—68 
Lodz — Clermont 
(24—36) — cele mai 
Chazalon 16 pentru 
rând, respectiv Storojinskaia 16.

Partidele retur se vor disputa joi 
17 ianuarie.

Slavia Praga — 
(48—34), L.K.S.

Ferrand 44—76 
multe puncte : 
Clermont Fer-

ȘI SALLY LOCKYER (Australia)
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ÎMPOTRIVA TUȘEI SCURTE
Danie Craven, unul dintre cei mai 

apreciați teoreticieni ai sportului cu 
balonul oval, membru al lui Interna
tional Board, a acordat recent, cu 
prilejul unei vizite în Franța, un in
terviu ziarului „L’EQUIPE", pe cîte- 
va teme mult controversate (încă) la 
această oră în rugbiul mondial

Una din întrebări s-a referit la tușa 
redusă la doi sau trei jucători. Danie 
Craven a ținut să precizeze opoziția 
sa față de tușa redusă, datorită fap
tului că „Ea nu servește la nimic. 
Ideea care a lansat-o a fost îmbună
tățirea jocului de atac. Ce se cons
tată insă 7 înaintașii se situează pe 
linia treisferturilor, împiedicînd jocul

acestora. Or, rugbyul, să nu uităm — 
precizează Danie Craven — reprezintă 
un ansamblu de tușe și de grămezi 
organizate, și nu o improvizație..."

O altă întrebare a vizat problema 
arbitrilor, mai exact modul cum unii 
dintre ei înțeleg să dirijeze jocul în 
teren, tendința unora de a interveni 
exagerat de mult, fragmentînd circu
lația baloanelor și reducînd astfel din 
latura spectaculară a întrecerii. Da
nie Craven a rătat că International 
Board este preocupat să reducă nu-

mărul de intervenții (de flierături) ale 
arbitrului și și-a precizat opinia în 
legătură cu propunerea ca un meci să 
fie condus de doi arbitri. El a fost 
împotriva acestei propuneri, în ciuda 
faptului că „partizanii ei susțin că 
un singur om nu poate vedea în a- 
celași timp in față și în urma sa. Mai 
degrabă ar fi de avansat ideea spori
rii competenței arbitrului de tușă, a 
cărui părere poate fi foarte importan
tă in anumite situații".

■' ■ ■ \ ■'.
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Sports Illustrate

SUGAR ROBINSON
LA 52 DE ANI

Revista americană „SPORTS ILLUS
TRATED" publică un amplu articol 
despre celebrul boxer de culoare Ray 
Sugar Robinson, pe numele lui ade
vărat Walker Smith, care după pă
rea multor specialiști a fost cel mai 
tehnic boxer profesionist. Reproducem 
un scurt fragment :

„Pe vremea gloriei sale, Ray Sugar 
călătorea pe meridianele lumii avînd 
o suită din care, pe lîngă antrenori 
și manageri, nu lipsea nici clovnul, 
care era tot timpul pe lîngă marele 
boxer, ocupîndu-se de buna sa dispo
ziție. Trăind pe picior mare, spre 
sfîrșitul carierie sale Ray Sugar Ro- 
minson s-a văzut într-o situație fi
nanciară critică. Acum, la 52 de ani, 
fostul campion al lumii e nevoit să 
revină în sala de antrenament, unde 
— sub o formă originală — predă 
lecții de box tinerilor. Acești amatori 
nu vor urca niciodată treptele ringu
lui, ci doar se vor putea mîndri cu 
faptul că „au tras la mănuși cu Su
gar". Deci, un fel de sparring-partner 
al boxerilor de ocazie. Dar, nu-i mai 
puțin adevărat că frecventează sala 
și pugiliști de clasă, care vin să cea
ră sfatul acestui reputat tehnician al 
sportului cu mănuși.

Despre boxul de azi, Sugar spune 
că seamănă mai mult cu o conversa
ție pe un ton înalt între doi parte
neri. în coloanele ziarelor, pe ecra
nele televizoarelor, combatanții se a- 
menință reciproc. în schimb în ring 
sînt ca niște... mielușei. „Boxerii de 
azi se întrec mai mult în vociferări 
pe ring decit cu lovituri și, spre ui
mirea mea — spune Ray Sugar . 
totuși meciurile acestea, cu apostilă 
fări de o parte și alta, sînt pe placul 
publicului".

(oile stele ale înotului australian, Jennifer Turral (stingă) și Sally 
Lockyer (dreapta) cu fericitul lor antrenor, Tom Green

OBIECTIVE ATLETICE

Noul președinte al federației ceho
slovace de atletism, dr. Rudolf Dusek, 
vorbind la o conferință de presă des
pre preocupările actuale ale atletis
mului din Cehoslovacia, a ridicat o 
serie de probleme interesante și uni
versal valabile. Reproducem, după 
ziarul „CESKOSLOVENSKY SPORT", 
un pasaj semnificativ :

„După declinul atletismului ceho
slovac, de la sfirșitul anilor ’50 și .în
ceputul deceniului trecut, acest sport 
se află din nou în progres. Atleții

cehoslovaci se numără, iarăși, printre 
cei mai buni din Europa. Atletismul 
are nevoie de o bază de masă largă, 
care acum în Cehoslovacia există din 
nou. Exemplul cel mai elocvent este 
numărul participanților la competiții
le tradiționale, ca de pildă „Cupa 
Radiodifuziunii cehoslovace", care a 
mobilizat in 1973, numai la categoria 

peste 27 000 de con- 
6 000 cit au concurat 
categoriile de vîrstă. 

obiective ale forului

pină la 14 ani, 
curenți, față de 
în 1969 la toate

Printre noile
atletic figurează : crearea unei baze 
solide de masă în școlile de toate 
gradele ; alcătuirea de 
biicane de juniori pe 
vîrstă și supunerea lor
periodice ; introducerea practicării in 
toate secțiile de performanță a pro
belor olimpice și a celor care figu
rează în programul campionatelor eu
ropene ; generalizarea metodelor mo
derne de antrenament".

loturi repu- 
categorii de 

la concursuri

La această oră, înotătorii australi
eni dețin toate recordurile lumii în 
probele de craul pe distanțe lungi. 
După explozia cu totul surprinzătoare 
a lui Stephen Holland, care a dus 
recordul lumii în proba de 1500 m 
la 15:31.85, performanță la care ni
meni nu se gîndea în urmă cu numai 
doi ani. iată că la numai cîteva luni 
distanță, două tinere sportive, practic 
necunoscute marelui public, spulberă 
pur si simplu recordurile fondistelor.

Jennifer Turral (1,57 m și 43 kg) și 
Sally Lockyer (1.64 m și 45 kg) sînt 
practic nedespărțite. învață la aceeași 
școală din Sydney. înoată la același 
club șl antrenamentul lor comun este 
supravegheat de Tom Green, unul 
dintre tinerii antrenori de la Aqua
tic Club Sydney. Jennifer va împlini, 
la 14 mai, 14 ani, iar Sally, la 30 oc
tombrie, 15 ani. Dar diferența de cî
teva luni este practic nesesizabilă 
atunci cînd cele două naiade plutesc 
deasupra apel și o despică cu bra
țele lor neobișnuit de puternice.

în urmă cu cîteva zile, luînd star
tul în cadrul campionatelor Noii 
Galii de Sud, Turral și Lockyer au 
înotat cot la cot 790 de metri șl. 
doar în final, prima a reușit să se 
dezlipească de prietena sa cu o 
palmă... Cronometrele au marcat, 
pentru distanța de 800 m. 8:50,1 pen
tru Turral și 8:50,3 pentru Lockyer, 
ambele cifre fiind superioare recor
dului lumii stabilit la 9 septembrie 
1973 de italianca Novella Calligaris

(8:52,97), prima campioană mondială 
a probei. Cu aproximativ o lună îna
inte, cele două noi stele ale Înotului 
australian parcurseseră, în aceeași 
manieră, distanța de 1500 m liber, 
iar cronometrele s-au dovedit insu
ficiente pentru desemnarea învingă
toarei. La un timp egal — 16:49,9.
cifră superioară cu peste 4' secunde 
recordului mondial deținut de nord- 
amerlcanca Harshbarger — victoria 
Iui Jennifer a fost decisă de arbitri 
după fotografia de la sosire. Zilele 
trecute, Turral a mai smuls recordu
lui la 1500 m încă 1,7 sec, obținînd 
16:48.2.

Imediat după proaspătul lor suc
ces de la Sydney, cele două talente 
sportive declarau ziariștilor: „Am
crezut că de această dată a cîștigat 
Sally !" (TURRAL): „Tmi pare ' bine 
că recordul se află tot in mlinlie prie
tenei mele, de unde pot să-1 dobîn- 
desc mai ușor". (LOCKYER). Și npoi, 
rîzînd, ambele înotătoare au mărtu
risit că abia așteaptă încheierea cam
pionatelor pentru a putea minca !n 
voie!... Antrenorul lor, T. Green, 
susține că stilul pe care-l folosesc 
Jennifer și Sally (două bătăi de pi
cioare la șase mișcări de brațe, nu 
este recomandabil decît nentru îno
tătoarele cu o greutate eficientă pen
tru o bună alunecare. Și, pină în 
prezent, elevele sale, deosebit de as
cultătoare, i-au acordat întreaga în
credere... (a.v.)

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX • TELEX
La Londra, in prezența a peste 5 000 de 
spectatori, s-a disputat jocul BiterriS- 
țional de fotbal '/
ret ale Angliei și Țârii Galilor. Fotba
liștii englezi au obținut victoria cu sco
rul de LrO (0—0).

dintre echipele de tine-
Pugilistul american de categorie semi
grea, Richie Kates, a obținut un nou 
succes internațional. în cadrul unei reu
niuni. care a avut loc la New York, Ka
tes l-a învins la puncte pe boxerul por- 
torican Jose Gonzales,

SZURKOWSKI

■
Turneul internațional masculin de hand
bal, desfășurat la Frankfurt pe Oder, 
s-a încheiat cu victoria echipei Ț.S.K.A 
Moscova, care a totalizat 7 puncte șl ur 
golaveraj de 58—45. Revelația acestei 
competiții a fost însă formația polonezi 
Slask Wroclaw, clasată pe locul doi cv 
5 p, înaintea redutabilelor echipe A.S.K 
Vorwărts Frankfurt pe Oder —'4 p 
Honvâd Budapesta — 3 p șl Dukla Pra
ga — 1 p. In ultima zi a turneului s-au 
înregistrai următoarele rezultate : 
Ț.S.K.A. Moscova — Slask Wroclaw, 
19—9: A.S.K. Vorwărts — Honved Buda
pesta 13—10.

Federația Internționlă de gimnastică r 
stabilit ca întrecerile campionatelor eu
ropene masculine din anul 1975 să fie 
organizate de forul elvețian de specia
litate. Campionatele continentale femi 
nine se vor desfășura, în același " 
Norvegia.
ffl

Pupă celebrul internațional
Cruyff, un alt cunoscut fotbalist 
echipa olandeză Ajax Amsterdam 
ționează să-și ceară transferul pentr. 
un alt club. Este vorba de Johan Nees 
kens, în vîrstă de 22 de ani, care a a 
nunțat că. după expirarea contractului 
va juca într-o echipă din Italia sau Spa

an, in

Joliar 
de 1' 
interj

nia. Contractul lui Neeskens cu formația 
Ajax Amsterdam expiră în anul 1976.■
Federația americană de bob a anunțat 
că totuși echipa S.U.A. va participa la 
campionatele mondiale, programate între 
19 și 27 ianuarie în stațiunea elvețiană 
de sporturi de iarnă Saint — Moritz. 
După cum se știe, în urmă cu o săptă- 
mînă, forul american anunțase că "* 
lipsă de fonduri boberll americani 
vor face deplasarea la C.M.
9
Echipa de fotbal Ț.S.K.A. Moscova 
mează să susțină trei jocuri în S.U.A. și 
Canada. Fotbaliștii sovietici vor evolua 
a 7 februarie Ia Toronto, după care vor 
nea la 11 și 13 februarie la Philadelphia 

ii respectiv St. Louis Meciurile se vor 
iesfășura pe terenuri acoperite, a căror 
■.uprafață de joc este confecționată din 
naterial sintetic.

IN „TOUR DE L’AVENIR“ ?
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VARȘOVIA, 11 (Agerpres). - Cunoscu
tul ciclist polonez Ryszard Szurkowskl, 
învingător în trei ediții a te „Cursei pă
cii", a anunțat că intenționează să par
ticipe la tradiționala competiție interna
țională „Tour de 1’Avenir" (Turul Fran
ței pentru amatori), care se va desfășura 

, în acest an între 
kowski a precizat 
mal în cazul cînd 
fi corespunzătoare
asemenea amploare. Campionul polonez 
a declarat că, pentru a-și verifica forma 
sportivă, va fl prezent, în cursul lunii 
iunie, la startul cîtorva curse interna
ționale ce se vor disputa în Franța.

6 și 21 iulie. Szur- 
că va luă startul nu- 
condiția sa fizică va 
pentru o cursă de o

180, (Tiparul iJ. P< „Informația'1, București <0.368


