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AGREMENT
0 invitație la mișcare

nul 1974 a început pentru întregul nostru popor sub semnul unul 
mare avînt creator, al hotărîrii nestrămutate de a amplifica suc
cesele obținute pînă acum, de a răspunde prin noi șl noi fapte 

de muncă chemării patriotice „CINCINALUL ÎNAINTE DE TERMEN I'. 
Un puternic factor mobilizator, care dinamizează conștiințele și sti

mulează energiile, care constituie un îndemn pentru a face mai mult, 
mai repede și mai bine, așa cum cere partidul, cum recomandă secre
tarul său general, îl constituie semnificațiile deosebite 
anul în care sărbătorim trei decenii de la eliberarea 
jugul fascist, anul în care va avea loc marele forum 
Congresul al Xl-lea al partidului.

Hotăriți să întîmpine aceste două evenimente istorice 
osebite, înțelegînd marile imperative pe care le reclamă opera 
construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaltele res
ponsabilități care le revin în acest sens, colectivele unor unități din 
industrie, construcții, transporturi, agricultură, cercetare științifică și pro
iectare, din alte ramuri de activitate — evaluîndu-și posibilitățile și re
sursele — stabilesc, în aceste zile, angajamente mobilizatoare, adresînd 
entuziaste chemări la întrecere socialistă unităților similare.

Această atmosferă generală de efervescență reprezintă o vie și grăi
toare expresie a înaltei conștiințe care animă eroica noastră clasă 
muncitoare, a patriotismului fierbinte șl a atașamentului oamenilor 

naționalități — față 
marile evenimente ale

cu realizări de- 
de

muncii — români, maghiari, germani, de alte 
de politica partidului, a hotărîrii lor de a saluta 
anului prin noi și noi succese.

Ea ilustrează, de asemenea, dorința de a da 
sate națiunii, cu prilejul Anului nou, de către 
CEAUȘESCU, care spunea în cuvîntarea sa :

„întregul nostru popor pășește in noul an hotărît să facă totul pen
tru a îndeplini sarcinile trasate de recenta plenară a Comitetului Cen
tral, intîmpinînd a 30-a aniversare a eliberării patriei de sub Jugul 
fascist și Congresul al Xl-lea al partidului cu noi și remarcabile înfăp
tuiri în toate domeniile vieții economico-sociale.

Realizarea prevederilor de înaltă răspundere ale planului pe anul 
viitor impune unirea și organizarea tuturor forțelor societății într-o di
recție unică, îmbunătățirea continuă a activității economice, valorificarea 
superioară, cu maximum de randament, a întregului potențial material 
și uman al țării, întărirea ordine! și disciplinei socialiste, dezvoltarea 
inițiativei maselor muncitoare, participarea lor tot mai activă la con
ducerea întregii societăți".

in acest context se înscriu chemările la întrecere pe care le-au lan
sat Combinatul siderurgic din Hunedoara, Cooperatorii din Scornicești 
— județul Olt, Consiliul popular din Ruginoasa, Consiliul popular al 
județului Bihor și alte organizații, urmărind depășirea planurilor de 
producție, realizarea exemplară a programelor de investiții, dezvoltarea 
și intensificarea activității de cercetare științifică, creșterea nivelului de 
trai, întărirea și ridicarea pe o treaptă superioară de eficiență a muncii 
politico-educative cu masele.

Sportivii patriei, încadrați în marele front al celor, ce. muncesc sau 
învață pentru a deveni cetățeni de nădejde ai patriei, sînt ferm deciși 
sâ participe cu toată priceperea lor la această mare acțiune patriotică 
națională, să contribuie fiețare la reușita deplină a unei întreceri in 
care fiecare participant este un învingător, pentru binele și progresul 
întregii noastre patrii socialiste I

viață cuvintelor adre- 
tovarășul NICOLAE

DINAAAO SI STEAUA LA EGALITATE, 
DUPĂ UN MECI DE MARE LUPTĂ

V

Activitatea de educație fizică și sport 
analizată de Biroul Comitetului
județean de partid Constanta

ca
Consiliu-

Hotărîrii plenarei

Foto : I. MIHĂICĂ

Ieri dimineață, Biroul Comitetului 
județean de partid Constanța a a- 
nalizat activitatea desfășurată de 
Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport și orga
nizațiile cu atribuții jn domeniul 
sportului, în vederea îndeplinirii 
prevederilor ~
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie 1973. Au participat, 
invitați reprezentanți ai 
lui Național pentru Educație Fi
zică și Sport, ai unor instituții și 
organizații județene. Dezbate
rile, care au avut loc — des
fășurate într-un pronunțat spirit 
critic și autocritic —, au scos în 
evidență realizările obținute pre
cum și rămînerile în urmă și defi
ciențele care continuă să se mani
feste în acest domeniu. în legă-

tură cu problemele discutate, Bi
roul Comitetului județean de par
tid a adoptat hotărâri și măsuri 
corespunzătoare, care să ducă 
o creștere și mai pronunțată, 
toate planurile, a activității 
educație fizică și sport din județ, 

în încheiere, a luat cuvîn- 
Vasile Vîlcu 
al Comitetului

re-

la 
pe 
de

în încheiere, 
tul tovarășul 

— prim-secretar 
județean de partid, care s-a 
ferit la sarcinile sporite, de mare 
răspundere, ce revin organelor 
și organizațiilor de partid, de stat 
și obștești, întregii mișcări spor
tive din județ, pentru aplicarea 
în viață, cu eficiență crescută, a 
prevederilor Hotărîrii plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului.

Tureanu (în prim plan) și Varga. Fundașul stelist a respins pucul...
întîlnirea vedetă a ultimei etape a 

Diviziei naționale de hochei a opus, 
aseară, pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală, pe marile rivale 
DINAMO și STEAUA.

kk

meciului nu ne poate mulțumi, fiind 
vorba de fruntașele acestei discipline, 
care dau aproape în totalitate pe ju
cătorii reprezentativei. Asupra acestui 
aspect vom reveni.

Au marcat : Costea, pentru Dinamo, 
respectiv Popa.

Au arbitrat : Fi. Gubernu și Gh. 
Mureșanu.

Partida revanșă de astăzi începe la 
ora 17.

ACȚIUNI SUSȚINUTE Șl ÎN DOLJ
„Cupa Tineretului" este la ordi

nea zilei și în satele și orașele 
doljene. în competiție sînt angre
nați peste 5 000 de tineri și tinere, 
evidențiindu-se cei din comunele 
Coșovenl, Murgaș, Valea Standu
lui, precum și cei din Craiova, Fi- 
liasi și Segarcea, unde s-au în
cheiat întrecerile din cadrul eta
pei a II-a. . „

Zăpada a început sa cada ș.1 m 
această zonă a țarii, astfel că în 
scurtă vreme s-ar putea 
turtle și în cursele de 
săniuțe.

da star- 
schi și

comisia de organizareTineretului", 
a competiției din județul Brașov a 
lansat o chemare la întrecere că
tre toate unitățile angajate. Este 
vorba de un concurs între școlile 
și asociațiile sportive, care prevede 
următoarele obiective: 1. Numărul 
participanților, persoane fizice; 2. 
Numărul de participări efective pe 
ramuri de sport. Realizările vor fi 
urmărite pe bază de tabele nomi
nale semnate de cadrele tehnice or
ganizatoare. Unitățile care vor ob-

ține cele mai bune rezultate. în a- 
ceastă întrecere vor fi premiate 
împreună ,cu profesorii 
structorii respectivi.

Au fost înregistrate și 
rezultate notabile. Școala 
2 a organizat concursuri 
și săniuțe cu 200 de participanți, 
iar Școala gen. nr. 21 a avut~150 
de participări 
loc, unde s-a 
de săniuțe.

REZULTATE PROMIȚĂTOARE LA SATU

sau in-

primele 
gen. nr. 
de schi

la o excursie la Bon- 
disputat și întrecerea

C. GRUIA, coresp.

MARE

Șt. GURGUI, coresp. județean

0 INIȚIATIVĂ BRĂȘOVEANĂ
în dorința de a stimula activi

tatea din prima etapă a „Cupei

La Satu Mare, întrecerile din ca
drul „Cupei Tineretului" se află în 
plină desfășurare. Cele mai bune 
rezultate au fost obținute, pînă a- 
cum, de „Unio" și întreprinderea 
județeană de industrie locală „1 
Mai". La „Unio", aproximativ 250 
de tineri și tinere se întrec la te-

masă.
le-au

Cele mai bune com- 
avut salariațiî sec-

Turneul pugilîștilor dinamoviști în Italia 

Calistrat Cuțov și Paul Dobrescu 
au impresionat publicul la Rimini

nis de 
portari 
țiilor turnătorie, modelărie și me
canisme.

La A. S. Someșul (din cadrul 
I.J.I.L.), circa 70 de sportivi s-au 
întrecut la tenis de masă, printre 
evidențiați numărîndu-se Fr. Cse- 
pei (sculărie), I. Gabri (Metal II), 
A. Taar (Lemn I) și A. Ganea (ma
gazie).

în ultimele zile ale anului tre
cut, peste 60 de salariați ai fa
bricii de confecții „Mondiala" s-au 
întrecut pe pîrtiile Hutei, la schi 
și săniuțe.

Stefan VIDA, coresp.

»3

După o luptă acerbă, dar de slab 
nivel tehnic, presărată în plus cu 
numeroase iregularități (16 penali
zări !) meciul s-a încheiat la egali
tate : Dinamo—Steaua 1—1 (1—0, 0—1, 
0-0).

Rezultatul lasă, în continuare, des
chisă lupta pentru titlu, Steaua be
neficiind de un golaveraj direct su
perior.

Scorul este echitabil, dar factura

DUNAREA GALAȚI — SPORT CLUB M. CIUC 1—7 (0—1, 0—3,1—3)
GALAȚI (prin telefon). Numeroșii 

suporteri 
tribunele patinoarului artificial 
localitate, au încercat, 
o amară 
Dunărea 
Cine.

învinși de două ori în tur (4—8 și 
7—8) localnicii porneau evident fa
voriții hîrtiei în jocurile pe teren 
propriu, mai ales prin prisma evo
luției bune în partidele cu Steaua.

Și totuși, pe gheață lucruriie s-au 
petrecut altfel. Cei care s-au adaptat 
mai repede și mai bine condițiilor di
ficile de joc (ninsoare abundentă, vi
zibilitate redusă) au fost oaspeții. Ei 
au controlat în permanență întîlnirea 
și datorită unui joc combinativ efica
ce și-au creat excelente situații de a- 
tac, străpungînd, în repetate rînduri, 
apărarea dezorientată a Dunării.

gălățeni, care au umplut 
din 

simbătă seara, 
decepție la meciul dintre 
și Sport Club Miercurea

Hocheiștii din Ciuc au meritul in
contestabil de a fi abordat meciul cu 
toată seriozitatea, luptînd cu maxi
mum de energie în fața unui adver
sar dezlînat care a crezut, probabil, 
că va... cîștiga de la sine.

Și un punct de onoare pentru am
bele formații : în ciuda mizei mari 
și a .ambițiilor, s-a jucat un hochei 
curat, bărbătesc, dar fără durități in
tenționate, cu puține eliminări 
14 min.).

Au marcat:
(2), Vakar (2), 
dabur.

Au arbitrat : C. Sgîncă și IW. Pres-
neanu.

Astăzi are loc partida revanșă.

Oswath, Gali,
Both, respectiv

(total

Antal 
Bran-

T. SIRIOPOL, coresp. județean

TÎRNAVA ODORHEI — LYCEUM MIERCUREA CIUC
6—5 (4—0, 1-4, 1-1)

M. CIUC (prin telefon). Un meci 
frumos, spectaculos, cu o palpitantă 
evoluție a scorului. Tîrnava a stăpi- 
nit prima repriză, apoi elevii au avut 
o puternică revenire și s-au apropiat, 
fiind pe punctul de a egala. Ultima 
treime s-a desfășurat sub semnul e- 
chilibrului și al incertitudinii, hoche- 
iștii din Odorhei reușind să păstreze 
avantajul minim și să înscrie prima 
victorie în campionat.

Au marcat : Csiszer (3), Malnassy, 
Vass, Szabo, pentru Tîrnava, Nagy 
(2), Gall, Szabo și Incze, pentru Ly
ceum.

Au arbitrat : A. Dibernardo 
Kedveș.

Revanșa de astăzi se anunță 
interesantă.

și A.-
foarte

★
Partidele de la Cluj, dintre 

nomia și I.P.G.G., au fost am’nate.
Agro-

CUPA C. S. U. BRAȘOV"
BOLOGNA, 12 (prin telex de la co

respondentul nostru).
Peste 2 300 de spectatori (alți o mie 

răminind afară, în lipsă de spațiu 
la Palatul sporturilor) au luat parte 
la gala pugilistică, organizată de clu
bul Libertas din Rimini, pe progra
mul căreia figurau și trei pugiliști 
români. Potrivit așteptărilor, reuniu
nea a oferit o serie de partide spec
taculoase. Firește, majoritatea bune
lor aprecieri s-au adresat pugiliști- 
lor români, autentici sportivi . de 
superclasă, care au confirmat faima, 
care i-a precedat în acest turneu 
prin Italia.

în mod special, ușorul Calistrat 
Cuțov a st’rnit entuziasmul publicu
lui prin capacitatea sa tehnică cu 
totul excepțională. Din păcate, nu a 
avut un adversar care să-1 oblige să 
arate tot ce știe. Apoi, Paul Dobres- 
cu — de data aceasta la semimijlo-

cie — cu totul diferit de Cuțov. în 
timp ce ultimul iși bazează evoluția 
pe scrimă pugilistică și pe clasa sa 
incontestabilă, Dobrescu se sprijină 
pe extraordinara sa vitalitate pentru 
a-1 doborî pe adversar, dar în cazul 
de față boxerul român a găsit în 
Venturi un partener demn de între
cere, pe care l-a depășit de puțin, 
în sfîrșit, ar trebui să vorbim despre 
greul Ion Alexe, dar înaintea lui me
rită să fie menționat adversarul său 
Righetti (membru al clubului gazdă 
și campion al Italiei pe 1974) care la 
sfîrșitul celor nouă minute de luptă 
a primit pe merit verdictul la puncte.

Iată rezultatele finale : cat. ușoară : 
Cuțov b.ab. 2. Mancini ; cat. semi- 
mijlocie : Dobrescu b.p. Venturi ; cat. 
grea : Righetti b.p. Alexe.

Pugiliștii români vor mai evolua 
la Bologna.

CESARE TRENTINI

Judith Tomory și Virgil Brenci 
învingători la slalom uriaș

PO1ANA BRAȘOV, 12 (prin tele
fon). Postăvarul ne-a intîmpinat cu 
ceață și ninsoare, cu concurenți pre- .. ... . s]a_ 

Și 
fost

Tinerii patinatori români 
participă la „Cupa Prietenia"

Tradiționalul concurs de patinaj 
viteză, dotat cu trofeul „Cupa Prie
tenia", se va desfășura, de data 
aceasta, pe pista artificială din 
Budapesta. întrecerile vor avea loc 
între 14 și 18 ianuarie și la startul 
lor vor fi prezenți tineri patinatori 
din Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, 
R D. Germană, R. P. Mongolă, Po
lonia, România, Ungaria și Uniu
nea Sovietică.

Pregătirile tinerilor noștri repre
zentanți, în vederea acestei impor
tante confruntări, au început pe... 
uscat, încă din toiul verii, cînd spe
cialiștii federației au alcătuit un 
lot lărgit de fete și băieți suscep
tibili de progres. în urma unor 
concursuri de verificare, antreno
rii Anton Molnar și Stefan De- 
meny au reținut 10 junioare și tot 
atîția juniori, care au fost supuși 
unei atente pregătiri. Cei mai bum 
au plecat astă-noapte cu trenul la 
Budapesta. Au făcut deplasarea 
Carmen Dragoman (Școala sportiva 
Sibiu), Eva Szigeti, Magda Buzaș 
(Școala sportivă M. Ciuc), Marla 
Olah (Mureșul Tg. Mureș), Lidia 
Vaszy (S. C. Miercurea Ciuc), Ni- 
colae Tcrzeanovici (Constructorul 
București), Attila Varga, Ladislau 
Fokt (Dinamo Brașov), Laszlo La
zar (S. C. Miercurea Ciuc) și 
Laszlo Biro (Școala sportivă M.

Brașoveanul Ladislau Fokt s-a 
numărat printre învingătorii prime
lor concursuri ale actualului sezon

Ciuc). Aceștia sînt însoțiți de an
trenorii menționați și de arbitrul 
Gh. Dănulescu.

cipitați spre startul probei de 
lom uriaș după o recunoaștere 
memorare a traseului. Pîrtia a __
realmente foarte dificilă (!) din ca
uza viscolului care s-a menținut pe 
toată durata cursei și a numeroaselor 
viraje (46 de porți în fiecare manșă) 
care la exteriorul curbelor îngrămă
deau în taluzuri zăpada de pe pîr- 
tie. în aceste condiții și cu c vizibi
litate precară, orice schimbare de di
recție, orice schimbare de pantă de
venea periculoasă și greu de realizat. 
Schiorii seniori, cărora li s-au adău
gat și cele mai valoroase talente de 
la juniori, componenți ai lotului bal
canic, au făcut față cu succes acestui 
examen, cîțiva dintre ei clasîndu-se 
chiar pe locuri fruntașe în „Cupa 
C.S.U. Brașov". Slalomul uriaș a fost 
alcătuit din două manșe a cite 1200 m 
lungime și 250 m diferență de nivel, 
pe porțiunea superioară a Pîrtiei 
Lupului, adică într-o zonă cu viteză 
pronunțată. în clasamentul senioare
lor (la start 17 sportive), Judith 
Tomory (Caraimanul Eușteni) și-a 
luat o mult așteptată revanșă în fața 
Georgetei Băncilă (Dinamo).

Și la seniori înregistrăm o a doua 
revanșe realizată de Virgil Brenci 
(ASA Brașov) în fața lui Dorin Mun- 
teanu (CSU Brașov), schiorul care în 
acest început de sezon luase un a- 
vans de pregătire și de rezultate asu
pra celorlalți. Foarte promițătoare ni 
s-au părut evoluțiile lui Alexandru 
Manta (ASA), a juniorului Ioan

Cavași (Dinamo) clasat 
în final pe locul IV și 
a lui Nicolae Stinghie 
(ASA). Schiorii aflați în 
pregătire, pinâ în pre
zent numai pe gheată, 
au făcut mari eforturi 
de adaptare la o pîrtie 
pe care s-a așternut un 
strat proaspăt, dar sub
stanțial, de zăpadă. To
tuși, participarea lor a 
fost deosebit de antre
nantă, promițătoare, an- 
gajînd pentru victorie 
toate calitățile fizice și 
întreg arsenalul tehnic 
de care dispun. Rezul
tate tehnice : senioare- 
1. Judith Tomory (Ca
raimanul) 3:19,0 ; 2.
Georgeta Băncilă (Dina
mo) 3:20,1 ; 3. Daniela
Munteanu (Pedagogic O- 
radea) 3:22,9 ; 4. Maria 
Cîmpeanu-Cristea (IEFS) 
3:25,3 ; 5. Minodora
Munteanu (C'.S.O. Sinaia) 
3 *35 8 * ~ —
(LES)’ 3:36,9. Seniori : I 
Virgil ”----- : " " *1
2-58,6 ;
nu (CSU) 2:59,8 ; 3. Al. 
Manta (ASA) 3:00,4 4 
loan Cavași (Dinamo) 3:01,3 ; 5. Pe
tre Grigore (Dinamo) 3:02,8 ; 6. Con
stantin Vaideanu (ASA) 3:03,3.

6. Nuți Degeratu
Brenci (AȘA)

2. Dorin Muntea-

Mihai BARA

RECORD DE PARTICIPARE
Peste 240 de schiori fondiști s-au 

prezentat simbătă la startul tradiționalu
lui concurs dotat cu „Cupa Brașovia“. 
Zăpada proaspătă și ninsoarea începută 
cu circa 30 de minute înaintea startului, 
au încurcat toate socotelile antrenorilor, 
răstumînd calcule și pronosticuri. In 
plus, ninsoarea abundentă, căzută în tot 
cursul dimineții, a îngreunat enorm și 
sarcina corpului de arbitri, care într-o 
perioadă relativ scurtă, de trei ore, a 
organizat 12 probe de alergare, pe cate
gorii de vlrstă și distanțe diferite.

Senzația probelor de simbătă a consti
tuit-o înscrierea la seniori a doi con- 
curenți ce se află, încă, la vîrsta junio
ratului: Cornel Mândruș și Ferenc Fori- 
ko, concurențl care prin calități dove
deau o rivalitate posibilă cu cel mai 
buni fondiști ai țării. Intr-adevăr, spre 
surpriza multor participant!, Cornel Măn- 
druș a reușit să cucerească primul loc, 
depășind cu 11 secunde, după o cursă 
de 15 kr.i, pe o altă speranță a fondpȚU,

LA „CUPA BRAȘOVIA*

Spectatorii prezenți în sala victoria 
din Ploiești vor avea prilejul să asiste 
la evoluțiile unei mari campioane și au
tentică sportivă : japoneza Miho Ha
mada — codeținfttoare a titlului suprem 
la dublu fete — împreună cu admirabila 
noastră jucătoare, Maria Alexandru.

c

Virgil Brenci (A.S.A. Brașov)

CUPA ORAȘULUI PREDEAL"
9

u fiecare apropie
data inaugurării ediției '74 
a campionatelor internațio- 
de tenis de masă ale Româ- 

crește și interesul pentrv 
întrecere programată între 
22 ianuarie, la Ploiești 
este pe deplin justificat

studentul Pavel Chiriluș, de la I.E.F.S. 
Este corect să amintim că majoritatea 
concurenților, care cerniseră la cabană, 
pentru gheață, au fost obligați să facă 
corecturile de rigoare numai cu citeva 
minute înainte de start șl soluția, In 
multe cazuri, nu a fost cea mai reușită. 
Iată citeva din rezultatele tehnice (res
tul vor fi publicate într-un număr vii
tor): seniori. 15 km: 1. C. Mândruș 
(A.S.A.) 53,55 ; 2. P. Chiriluș (I.E.F.S.) 
59,06; 3. Gh.Cercel (A.S.A.) lh00,37; seni
oare, 5 km: i. iuliana Demeter (Pedagogic 
Oradea) 22,44; 2. Georgeta Bărăscu (Pe
dagogic) 23,37; 3. Hajnal Lasko (Pedago
gic) 23.54; Juniori mari, 10 km: 1. I. Moi
se (L.E.S.) 39,53; 2. P. Ciobanu (Con
structorul Cîmpulung) 40,11; 3. D. Dră- 
ghicl (A.S.A.) 40,44: junioare mari, 5 km: 
1. Vitala Tudor (Dinamo) 23,18; 2. Ana 
Bădescu (Dinamo) 23,36 ; 3. Mariana Mun
teanu (Șc. sp. Sibiu) 23,43.

Surprize neplăcute pentru favorifi

B. MIHAI

PREDEAL, 12 (prin telefon). Sîm- 
bătă a început, pe pîrtia Clăbucet, 
concursul de schi (probe alpine) 
dotat cu „Cupa orașului Predeal". 
Din păcate, organizatorii nu au pu
tut amenaja traseele pentru slalom 
special (2 manșe, programate în 
prima zi a întrecerilor, urmînd ca 
duminică să se dispute un slalom 
uriaș) din cauza gheții pe partea 
superioară a pîrtiei. Ei au fost ne- 
voiți să le amenajeze în fața ho
telului „Clăbucet sosire", dar fap
tul a diminuat serios gradul de di
ficultate al concursului.

Lupta pentru primele locuri s-a 
făcut sirnțită încă dip prijpp manșă

între sportivii Liceului experimen
tal din Predeal, ai școlilor sportive 
„Brașovia" și din Miercurea Ciuc. 
Dar surprizele 
favoriții diferitelor categorii 
vîrstă considerînd parcursul ușor 
de trecut, s-au înșelat în apreciere 
la atacarea porților și, comițînd e- 
rori tactice, au fost descalificați 
sau au abandonat. Acesta a fost 
cazul Evei Mezei, al Angelei Ma-

au abundat, 
de

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a) 1

nale 
niei, 
marea 
20 și 
Faptul
întrucît este vorba de una dintri 
cele mai importante competiți 
organizate la noi, de cînd dateaz; 
acest sport.

Ca o dovadă a atenției de car< 
se bucură concursul sublinien 
faptul că mulți dintre oaspeți 
care vor evolua în sala Victorii 
și-au exprimat acordul de par 
ticipare încă de multă vreme : ja 
ponezii și suedezii încă din tim, 
pul campionatelor mondiale de 1 
Sarajevo, din aprilie 
fel și federațiile de 
din alte țări unde 
masă are o valoare 
tă. în căutarea unor 
muie de echipe, tehnicienii 
nezi vor alinia o garnitură 
nume noi, jucători mai tineri 
de asemenea de un bun nivel, 
nisul de masă 
fi reprezentat 
ternice 
campioana 
Rudnova, 
Strokatov, 
îndoială, 
pania actualei campioane a luin 
la dublu femei, Miho Hamada (; 
lături de Maria Alexandru), a fo 
tului deținător al titlului suprer 
Shigeo Ito, a sportivilor chinei 
a celor suedezi (printre care Per 
son și campionul de juniori 
Europei, Thorsell), a sportivilor r 
mâni (avînd în fruntea coloan 
pe maestra emerită a sportuh 
Maria Alexandru), cehoslovac 
iugoslavi, maghiari, polonezi, c 
banezi, englezi, bulgari și cei d 
R. D. Germană, vor oferi publ 
cului spectacole de înaltă clas 
într-un cuvînt, o competiție < 
autentică valoare care va tran 
forma orașul aurului negru, pe 
tru trei zile, într-o adevărată c 
pițală a tenisului de masă i • 
temațional.

între timp, la sediul federați ■ 
noastre ca și la Ploiești, pregă- 
rile au intrat în faza finală. Acuț- 
oficialitățile sportive pun la pur. 
amănuntele privind primirea or 

c 
sirea echipele R. P. Chineze (lu 

fiii

trecut. L 
speciali tat 

tenisul d 
recunosci 

noi foi 
ch: 

c 
da 

. Ti 
v

Pi
P

Zoi .

din U.R.S.S. 
de cele mai 

formații, cuprinzînd 
continentului, _

Gomozkov, Sarkojal 
Elmira Antonian. Făi 

evoluțiile lor în con

peților. Primii și-au anunțat

dimineața cu avionul), ele 
urmate de loturile Cubei și Jap 
niei (miercuri seara, tot pe cal 
aerului), iar vinerea viitoare si 
așteptate — tot seara — repre 
zentativele U.R.S.S. și o parte d 
echipa Suediei. Celelalte delega' 
urmează să vină sîmbătă.

în numerele viitoare ale ziar 
lui vom reveni cu alte nouți 
despre această competiție, cu ac 
vărat de anvergură.

C, COMARN1SCHI
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ÎNVINGĂTOR asupra anilor

UN BOBBY FISCHER... PLOIEȘTEAN I
Șahul ploieștean nu mai are nevoie 

le nici un fel de recomandați!, te
meinicele tradiții și rezultatele foarte 
bune înregistrate de-a lungul anilor 
fle reprezentanții săi — în frunte cu 
marele maestru Internațional Florin 
Gheorghiu — constituind o carte de 
vizită remarcabilă. Dar, pentru ca a- 
ceastă carte de vizită să poată fi o- 
norată în continuare, specialiștii eși
chierului de pe meleagurile prahovene 
se preocupă în permanență, cu deose
bită seriozitate, de descoperirea și 
creșterea unor noi talente.

Din numărul mare de copii care 
practică în prezent șahul de perfor
manță la Ploiești, Adrian Negulescn 
se dovedește — pe zi ce trece — cel 
mai înzestrat și mai serios... urmaș al 
lui Florin Gheorghiu. Dar cine este, 
de fapt, Adrian Negulescu ? Pentru a-I 
cunoaște, să-i dăm întîi cuvîntul ma
estrului internațional Corvin Rado
vici, descoperitorul șl actualul antre
nor al micuțului șahist de 12 ani, 
despre care ploieștenii spun foarte 
des (și nu în glumă !) că poate deveni 
un al doilea... Bobby Fischer :

„Cariera" sportivă a lui Adrian a 
început în noiembrie 1971, cînd s-a 
prezentat la cercul de șah de la Casa 
Pionierilor, manifestîndu-și dorința de 
a fi înscris. L-am întrebat ce motive 
11 determină să se înscrie tocmai în 
cercul nostru și mi-a dat un răspuns 
pe care n-am să-1 uit curînd : „Mama 
tni-a spus să mă înscriu la cercul 
Se... cusături (broderie — n. n.), iar 
Iacă nu mai sint acolo locuri să vin 
«ici, Ia șah. Eu n-am găsit ușa cercu
lui de cusături și am venit la dum
neavoastră. Dacă nu mai aveți locuri 
mă duc dincolo N-am mai avut

cs să zic și l-am admis. Peste puțin 
timp aveam să mă felicit pentru in
spirația de atunci. De ce 1 Pentru că, 
la numai o lună de la înscrierea în 
cerc, Adrian cîștiga comod cel dintîi 
concurs la care participa și obținea,

IlI-a. Chiar detotodată, categoria a
la această primă apariție, specialiștii 
eșichierului ploieștean au fost uimiți 
de ușurința cu care „pionierul" cal
cula variante complicate, de combati
vitatea, clarviziunea și „simțul ta
blei" dovedite de el.

Ce a urinat ? In 1972, Adrian de
butează în campionatul republican al 
juniorilor, ajungind pînă în faza ju
dețeană. Nemulțumit de rezultat, el 
îșl reîncepe antrenamentele și studiul 
cu mai multă pasiune, reușind ca în 
anul următor — 1973 — să se califice 
în semifinale și să cîștiga grupa I, 
de la Bacău. Prezent la finale — unde 
era mai mic cu doi ani și jumătate decît 
cel mai... tinăr participant ! — Adrian 
ocupă un meritoriu loc 9 (din 14 con- 
curenți), obținînd și categoria a II-a. 
Din nou se arată, însă, nemulțumit, 
mărturisindu-ml că nu concepe decît 
să se claseze pe unul din primele trei 
locuri. L-am înțeles și am reluat pre
gătirile cu o întreită intensitate. Așa 
au venit un excelent loc IV în finala 
campionatului municipal de... seniori 
și alte cîteva rezultate foarte bune. în 
toamna lui ’73 Adrian realizează am
bele norme pentru categoria I, reușind 
o performanță puțin obișnuită — in
trarea în posesia acestei categorii la 
vîrsta de 12 ani, după nici doi ani de 
șah !“

Maestrul C. Radovici ne-a mai spus 
încă multe alte lucruri despre talen
tatul său elev, dar pentru că am avut 
posibilitatea să discutăm chiar cu a- 
cesta, iată-ne într-un dialog plăcut, 
interesant, cu un... copil :

— De la cine ai învățat șahul ?
— întîi, mă uitam cum joacă mama 

cu tata, acasă. Mama 
a II-a. Tot ea a fost 
dat primele noțiuni, 
mult cu tata. După 
cepusem să-1 bat...

— Cum e cu provestea cercului de 
cusături ? Chiar ai vrut să te înscrii 
într-un cerc pentru... fetițe ?

— Sigur că da ! E o pasiune mai 
veche. Mi-ar place tare mult să știu 
să... brodez ! Dar tot șahul e mai fru
mos.

— Joci mult ?
— Aproximativ două ore în fiecare 

zi. Studiez foarte mult, însă am și 
cîțiva colegi cu care mă antrenez.

— Ai vrea să susții un simultan ?
— Ar fi al doilea, pentru că am 

susținut unul, în cadrul Casei Pionie
rilor. La 12 mese, cu jucători clasi
ficați. Nu prea mi-a ieșit bine : am 
cîștigat 11 meciuri. La masa a 12-a 
m-am grăbit, am făcut o gafă și am 
pierdut. Mi-a părut tare rău...

— Cu școala cum merge ?
— Sînt elev în clasa a Vl-a la 

Școala generală 23 din Ploiești. Pînă 
anul acesta am reușit de fiecare dată 
să iau premiul întîi. în general am 
numai note de 10, dar se mai întîmplă 
să iau și cîte un 9, cum a fost la teza 
de matematică, din decembrie.

— Ce planuri ai pentru anul abia 
început ?

— Mă gîndesc în primul rînd la 
școală, unde doresc să obțin încă un 
premiu I. Apoi, vreau să ocup un loc 
de frunte în finala campionatului re
publican de juniori. Și mai vreau 
ceva : să-1 învăț șah pe fratele meu, 
Florin. Simt eu că are „stofă", deși 
abia a împlinit 5 ani !

a avut categoria 
aceea care mi-a 
Apoi, am jucat 

o lună-două în-

ATLETISMUL ANULUI 2000
Viitorologia sportului ? — veți 

întreba dv. In sport, ca și în ori
care alt domeniu de activitate o- 
menească, devine necesar din timp 
în timp a se arunca o privire spre 
viitor, măcar pentru a ști ce fel de 

■ stadioane trebuiesc construite în 
• inul 2000.

în ajutorul constructorilor de 
nîine și-au oferit serviciile cerce
tătorii bulgari Ianaș Brol și Kon- 
. tanti n Nakov. Dat fiind faptul că 
portul, asemeni tuturor elemente- 
or cuprinse în sfera social-econo- 

, nică, este supus progresului, ei au 
reat un model matematic pe baza 
nformaticii oferite de rezultatele

unei perioade de 25 de ani, obți
nute în 29 discipline ale atletismu
lui — bărbați și femei.

Paralel cu rezultatele date de 
computere, au fost studiate și prog
nozele a 12 specialiști din diferite 
țări ale lumii. Interesant este fap
tul că rezultatele obținute se asea
mănă foarte mult între ele, iar în 
unele cazuri cum este de pildă a- 
cela al săriturii în lungime, compu
terele indică rezultate inferioare re
cordului obținut de Bob Beamon. 
Iată tabelul recordurilor anului 
2000, cel puțin așa cum și-1 ima
ginează studioșii sportului din a- 
nul 1974 :

I

Disciplina Record mondial Prognoza Prognoza
la 1-1-74 experților computer

lasculin

200 m 19,8 19,14 19,22
400 m 43,8 42,54 42,25
500 m 3:33,1 3:27,5 3:26,6
110 m.g 13,1 12,62 12,42ungime 8,90 m 8,97 m 8,81 (?);răjină 5,63 m 5,94 m 6,01 muliță 94,08 m, 102 m. 102,28 m.
eminin

Horia ALEXANDRESCU

m 
m 
m 
m 
m.g

100
200
400
300
100
.ălțime 
ingime 
reutate 
iliță

10,59
21,43
48,48
1:53,2

10,6
21,43
49,21
1:53,2

m 
m 
m 
m

11,93 11,82
m 2,02 m 2,03
m 7,30 m 7,21
m 22,27 m 22,75
m 72,36 m. 71,84

Disciplinele sportive care nu 6Înt 
prinse în prezentul tabel prezintă

cifre puțin deosebite de actualele 
recorduri.

în Cuba

probele cu 
dovedind un

iarnă.
să alerg 1000 
pe care l-am și 
365 de kilometri

ring, atunci

PRIMA FEMEIE
ARBITRU DE... BOX!

țara Ultima cursă de toamnă (1894)

Un cititor din Cluj — Gheorghe 
Pop — care a trecut de șase de
cenii de viață, ne-a trimis aceste 
rînduri, pe care vă propunem să 
le parcurgem împreună :

„Citesc cu 
ticolele din 
ritoare la 
sportului și, 
tismului. In 
vă pot spune că, de 6 ani, practic 
în mod susținut alergarea. Conse
cințele ? Sănătatea mi s-a îmbună
tățit, puterea de muncă și buna 
dispoziție au crescut. Vreau să știți 
că am ajuns să alerg, fără oprire, 
10 kilometri, parcurgînd această 
distanță în 65—70 de minute, ceea 
ce, la anii mei, reprezintă o mică 
performanță. în cursul anului 1972, 
am alergat 432 de kilometri, neoco
lind nici zilele de

Mi-am propus 
kilometri, obiectiv 
atins. Am alergat

interes și bucurie ar- 
ziarul „Sportul", refe- 
necesitatea practicării 
în mod special, a atle- 
ceea ce mă privește,

în 1971, 432 km în 1972 și 203 km 
în 1973 (pînă la 23 August).

Bucuros că mi-am îndeplinit cele 
propuse, acum, în fiecare duminică, 
în parcul sportiv „V. Babeș" din 
Cluj, alerg cîte 10 kilometri. Pe 
viitor, voi exersa marșul, pentru a 
putea face înconjurul României pe 
jos, pe itinerarul : Cluj — Oradea
— Arad — Timișoara — Craiova
— București — Galați — Iași 
Suceava — Cluj".

Ce i-am putea răspunde vajnicu
lui adept al mișcării, din Cluj ? 
Poate că Turul României, pe jos, 
se înscrie mai mult în zona am
biției decît în aceea care l-a aju
tat, în ultimii ani, să-și întărească 
sănătatea, prin practicarea atletis
mului, a alergărilor. Fellcitîndu-1, 
ne-am îngădui să-i recomandăm 
practicarea exercițiului fizic numai 
în acele limite care II pot ajuta să 
se simtă mereu tînăr, învingător a- 
supra anilor...

SUBLIMUL „ZUGRAV* IUBEA MIȘCAREA
Teme

sportive
in opera

unui clasic
al picturii
românești

ȘTEFAN

LUCHIAN
Recenta reeditare 
monografiei criti

cului francez de ar
tă Jacques Lassaig- 
ne, *) dedicată lu
ceafărului picturii 
clasice românești 
Ștefan Luchian (1868 
—1916), ne readuce 
în memorie afinită
țile pe care acesta 
le-a avut cu lumea 
sportului. Marele 
meșter ■ al penelului 
a fost chiar unul din 
pionierii activităților 
sportive din 
noastră, în anii dina
intea primului război 
cum atestă și următorul pasaj pe 
care-1 reproducem din lucrarea lui 
Lassaigne: „11 puteai întîlni adesea 
(n.n. la Șosea) urcat pe o superbă bi
cicletă. Se știe că în Franța, la ace
eași epocă, principalul propovădui
tor al acestui sport era 
Tristan Bernard, director 
dromului Buffalo. Amicul 
Toulouse-Lautrec, desena .... ----
gători și făcea afișele publicitare. 
Luchian nu era mai puțin pasionat 
și nu ezita să-și pună ia încercare 
propria persoană. A fost văzut con- 
curînd pe velodromul bucureștean 
și a luat parte la prima cursă 
București—Giurgiu din care se re
trage după o căzătură, bolnav și

a

ST. LUCHIAN

Cu un gest autoritar, ar- ; 
bitrul i-a despărțit pe cei 
doi pugiliști, care s-au în
dreptat pocăiți spre colțuri- ; 
le lor, asemeni unor începă- < 
tori, deși fiecare dintre ei I 
avea cel puțin 60—70 de în- ; 
tîlniri la activ. Arbitrul a ■ 
dictat dublu avertisment pen- ] 
tru luptă nereglementară, de- ■ 
cizie primită cu aplauze de ! 
asistență. |

Totul decurge, în continua- < 
re, absolut normal și deci- I 
ziile acestui arbitru cu ne- ; 
obișnuit de lungi plete brune , 
nu întîmpină niciodată pro
teste. Poate și pentru faptul 
că în Cuba femeile sînt de- I 
osebit de respectate. Și acest ; 
inflexibil „refereo” este o fe- > 
meie. Se numește Ester Cru- ! 
ze, are 20 de ani și în ora- ] 
șui său natal, Cienfuegos, < 
este una din coafezele cele ] 
mai căutate. i

Admiterea Esterei în | 
corpul de arbitri ai unei țări J 
cu un box atît de evoluat > 
cum este cel cubanez, nu s-a | 
făcut fără dificultăți. Ea și-a ] 
susținut toate 
mare succes, 
caracter ferm și o rapidă 
intervenție în ' 
cînd combatanții au tendin
ța să transforme lupta lor 
sportivă în bătaie. De altfel 
asociațiile sportive înscriu 
mereu numele primei femei 
arbitru de box în listele 
conducătorilor în ring pre
ferați.

mondial, așa

scriitorul 
al velo- 
acestuia, 
pe aler-

w

H. HICOLAIDE Șl PĂLĂRIUȚA SA SPORTIVA
Spectatorii care îl văd la tele

vizor pe artistul emerit H. Nicolaide 
debitînd în cadrul „Albumului dumi
nical" obișnuitul „cuplet al zilei", au 
observat, desigur că simpaticul comic 
poartă întotdeauna o pălăriuță stil 
„alpin", pe care sînt aplicate nume
roase insigne...

Curiozitatea ne-a împins într-o zi 
să investigăm această veritabilă co
lecție găzduită de pălăria cu pricina. 
Spre marea noastră surprindere am 
constatat că este vorba de aproape 
o sută de insigne ale diferitelor clu
buri sportive din țară și din străină-

!□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
IAKOV ZISKIND NIMIC DESPRE FOTBAL
Mulți știți, pesemne, că nobilii 
>că a evului mediu erau oriclnd
orice faptă eroică sau temerară ,____  „___________

:aiubita lor doamnă. La fel șl eu. Și eu sînt gata de orice 
tă eroică sau aventură de dragul unei anumite doamne, 
luăm de pildă un caz. In drum spre casă văd portocale 
magazin. E coadă mare. Credeți că dac-ar fi vorba de mine, 
sta la coadă 7 Ași ! Dar pentru soția mea 7 Poate. In 
mul zilei de opt martie, de ziua el de naștere, poate și-n
alta. .. In schimb, pentru acea făptură iubită sînt gata să 
u la coadă orlcind și pe orice vreme! Fiindcă portocalele 
>rezintâ un soare concentrat, fiindcă conțin vitamine, 
ideâ vitaminele sînt bune pentru copii, iar acea făptură 
iltă e Katla, fiica mea.
rată-mă șl-acum în drum spre casă, ducînd nedespărțitul 
mantanaș și o sacoșă cu portocale. Le-am cumpărat la 
etul de la stadion. Pentru ea, pentru Katia mea !
î un copil excepțional ! Asta n-o spun filndcă-i sînt tată, 
în clasa a treia, dar cîntă la plan șl vorbește englezește ! 
ește că mal are mult pînă la Rubinstein și nici pe Shake- 
■are nu-1 poate încă traduce, dar cred și sper că va 
nge și acolo, pentru că e un copil unic.
?i cit e de deșteaptă I îți pune cîte o întrebare de te 
i tablou.
- Tăticule, cînd spectatorii strigă „arbitru, pune-țl oche- 
i ! !“ ce fel de ochelari îi trebuie — de soare sau de ve- 
e 7 Petea Ermln spune că...
’oftlm de răspunde la asemenea întrebări !
Sînt sigur că și azi îmi va pune o întrebare de acest 
ba chiar presupun care anume...
Jar s-o luăm metodic. Sînt fotbalist, maestru al spor- 
1. Joc într-o echipă foarte populară, cu numeroși su- 
eri. Bineînțeles că șl Nina, soția mea, și Katla sînt su
ed al echipei noastre. Astăzi n-au venit la meci fiindcă 
i mea, care e medic, a stat pînă tîrziu la consultații, 
ată-mă în drum spre casă. Merg singur. Duc un gea- 
îtanaș și o sacoșă cu portocale.
>e obicei după flecare victorie mă însoțește un cîrd 
e de copil. Rîdem, vorbim pe întrecute, ne amintim de 
mal palpitante faze ale jocului. Unul dintre băieți duce 

nantanașul.
,zl merg singur șl duc geamantanașul... l-am evitat pe 
tenii mei copiii, ieșind pe furiș de la stadion. Asta pen- 
că am pierdut meciul. Chiar la începutul jocului, unul 
noi a comis o greșeală elementară șl am primit gol. 
pierdut. A doua etapă consecutiv.

,a mine acasă există o regulă nescrisă: în asemenea zile 
ice nu se vorbește nimic despre fotbal. Nu există des- 

subiecte Interesante pe lîngă fotbal 7 Teatrul, cinema- 
aful, televiziunea... Fiindcă veni vorba, și acolo se în- 

. strează eșecuri. Dar acolo e mai ușor — nu-i clasament, 
ani nu numără punctele, spectatorii pot să închidă te
norul.
un la ușă. îmi deschide soția. Toată înfățișarea ei spune 
iu s-a întîmplat nimic. Nu există nici un meci, nici o 
Îngere.
- Bravo ! Ai venit la țanc, cina e gata. Ți-am făcut 
snașii tăi favoriți, spune Nina cu cel mai dulce zimbet. 
ie și-așa. Intru în jocul „de-a nu s-a întîmplat nimic", 
sărut soția, las geamantanașul în hol și intru în cameră, 
latla, care de obicei mă întîmpină în hol cu strigăte 
le sau cîntînd un marș sportiv, șade la măsuța ei, fă- 
u-și cu o neobișnuită rivnă lecțiile.
- Al venit, tăticule 7 spune moale, făcîndu-ml un semn
alut cu mîna. _ .
- Bună ziua, ’etița mea ! Ține 1 spun vesel șl-i întind 
ocalele.
- Mulțumesc, tăticule ! Ești foarte amabil.
Mulțumesc" 7 „Amabil" 7 De obicei în asemenea mo
țe se dezlănțuie urle"e entvzlaste și dansul război'.'c al 
•llor Indieni. E clar... Știu de unde vine această com- 
are,
> sărut pe Katla și mă așez. Ea continuă să rezolve 
>leme, iar soția mea așterne masa.
auză. O pauză lungă șl penibilă ca acea clipă nesfîrșltă 
1 arbitrul așază mingea la punctul de la unsprezece

cavalerl din întunecata 
gata de orice aventură, 
pentru preafrumoasa și

metri... stop ! Nimic despre fotbal. Nu s-a întîmplat nimic 
Niru. Ne uităm 7° teleencloloPedie £°arte interesantă, spune

~ Firește, consimt, și mă gîndesc : „Emjsi_ - 
interesantă a fost meciul nostru. Parcă-1 aud pe 
„Vai-vai-val ! Ce greșeală nepermisă !“

Gata ! Nimic despre fotbal.
lă-te ^almîtaimaSă’ Katia ! aud Slasul soției. Mai întîi spa-

— Da, mămlco, se supune Katia docilă șl fuga
Sună telefonul. Dau să ridic receptorul, “ J *■» TT» l— _ — —   . . . ’

răspunsurile ei sînt foarte lapidare :
Pune receptorul m furcă,“‘se "așază“ la^'masă, “stfăduta'l 

du-se să nu-mi Intilnească privirea
— Cine-a fost 7 întreb într-o doară.
—.Clne?:- Ah- de la policlinică. Au instalat un nou aparat 

roentgen, răspunde ea în grabă.
— Da 7 Felicitări, rostesc posomorit.
Fie, am pierdut. Antrenorul a dat opt calificative proaste. 

Pe mine m-a notat cu suficient. Am jucat mai bine decit 
ceilalți. Ele ar putea ține cont de asta. Sau nu au urmărit 
meciul ? Nu, nu se poate !

Pauză. Soția se silește să spună ceva :
— Știi ce fată strașnică avem 7 A luat azi doi de zece !
B!n£nAel<:s câ azl tot1 sînt Strașnici ! Toții merită felici

tări ! Toți, în afară de... Să pierzi asemenea meci, să pierzi 
punctele astea prețioase. Eh... Gata ! Nimic despre fotbal. 
Nici măcar un cuvlnțel.

Neobișnuit de tăcută și supusă. Katia se întoarce din baie 
și ne așezăm la masă. Cinăm în tăcere, privind farfuriile 
șt furculițele. Din nou sună telefonul. Nina ridică receptorul.

—_ Katia, pe tine te caută.
Fără zarva obișnuită, Katia se duce la telefon, unde vor

bește la fel de ciudat șl monosilabic ca maică-sa :
— Da... Da... Firește... Absolut... Numaidecît. Da... Da
Pune receptorul în furcă, se așază la masă, străduin- 

du-se să nu mă privească.
Ce să-nsemne aceste convorbiri ciudate 7 La urma urme

lor, ce mă privește pe mine 7 Fiecare cu viața sa, cu preo
cupările sale. Mănîncl papanași, te uiți la televizor... Ce mi-

.Emisiunea cea mai 
reporter :

Tril bciio
ouna teieionul. Dau să ridic receptorul’ dar soția mi-o 

tS;r.!raint,e‘1 n-am cu cine și despre ce vorbește, căcirăspunsurile ei sint foarte lapidare :
Da... Da... Firește... Absolut... Numaidecît... Da... Da...

tate, trofee prețioase, invidiate — de
sigur — de mulți colecționari...

— Deși la vîrsta mea mi-am limi
tat activitatea sportivă la cîte o parti
dă de șah cu adversari de categoria a 
cincea, ne-a mărturisit zîmbind H. Ni
colaide, am rămas un mare admirator 
al tenisului și al fotbalului. Nu-mi 
scapă nici o transmisie pe micul e- 
cran, iar în toamna lui 1972 am avut 
șansa să asist la toate „ghemurile" 
din partida România — Statele Unite, 
de la Progresul...

— îmi amintesc că și pe scenă ați 
interpretat 
sportiv...

— Și eu 
de sucesul 
liștilor" și, 
„Toți sîntem specialiști" din spectaco
lul televizat cu ocazia premierii spor
tivilor cei mai buni ai anului 1973...

— Car,e sînt sportivii preferați ?
— Bineînțeles, în primul rind, Ilie 

Năstase... “ ' ------
cescu.

— Cine 
de cauză

— Cred 
lupta Brazilia, Olanda și R. F. Ger
mania..

...L-am lăsat pe H. Nicolaide în 
compania lui Nae Roman, ca să con
tinue antrenamentul în vederea „7~ 
ciului secolului", un nou spectacol 
care îl pregătește Televiziunea și în 
care cei doi protagoniști vor apare 
roluri de antrenori. H. Nicolaide 
antrena echipa F. C. Revista, iar Nae 
Roman formația A. S. Opereta (G. M).

simțindu-și oarecum răcit entuzias
mul-..“

De fapt, acest entuziasm pentru 
sport s-a dovedit de lungă durată. 
Debutul în expozițiile bucureștene 
(1894), Luchian îl făcuse cu tabloul, 
care avea să devină celebru, înfăți- 
șînd cai și jochei pe hipodromul 
din Longchamps : „Ultima cursă de 
toamnă". început în timpul studiilor 
făcute în Franța, el a fost terminat 
de pictor în patrie și i-a prilejuit 
o primă afirmare de răsunet în 
cercurile artistice autohtone. în no
tele asupra reproducerilor inserate 
în volumul citat, găsim mențiunea: 
,.Vn alt tablou, din același an, este 
pictat pe hipodromul din Auteuil" 
(Th. Enescu).

Tema curselor de cai, sport care 
începea să facă vogă și la noi, re
vine în opera lui Luchian în ultimii 
săi ani de creație. Este acel minu
nat desen intitulat succint „Curse" 
(1908), plin de nerv și mișcare. Este 
o dîrză sosire, sugerînd o dezlăn
țuire de vitalitate, am spune puțin 
obișnuită în pictura lui Luchian. 
Sau, poate, tocmai sublimul „zu
grav" simțea nevoia să pună pe 
pînză ceea ce boala necruțătoare, 
ce începuse să-i macine ființa, nu-i 
mai îngăduia în viață.

Ochiul pictorului .care îndrăgise 
într-atît florile și oamenii locurilor 
românești, a dezmierdat pentru o

PICATURI
• Cu toate că nu fumează, 

unii sportivi sînt... înfumu-
ț
Iubita arbitrului de fot- 
se numește... Steluța- 
Diferența între dis-co- 

și discoboli este că pri- 
adună discuri, iar ceilalți 
aruncă !

în ' general, gimnaștii 
au corpul tras prin... inele.

® Toți fotbaliștii progre
sează. Unii, însă, numai în... 
etate !

• Este un atlet 
îl cheamă... Florea 
fir !

• Femininul de 
este... crosă ?

Radu VOIA

de vază.
Tranda-

* Editura Meridiane, colecția: „Maeștrii 
artei române".

clipă și viitoarea, plină de culoare 
și patos, a alergătorilor în între
cere.

la cros

Dan PRECUP

cîteva roluri cu subiect

îmi amintesc cu plăcere 
scenetei „Statuile fotba- 
mai recent, de cupletul

Iar la fotbal, Dobrin și Lu-

credeți că va obține cîștig 
la Miinchen ?
că pentru primul loc vor

FFCORRIDA DE ROMA"
o replică cu caracter de masă

la crosul de la Sao Paulo

,Me- 
pe

in 
va

cupările sale. Mănîncl papanași, te uiți 
nunată e viața.

— Cine-a fost 7 întreb.
— Petea Ermin.
— Ce-a vrut 7

— El 7... A vrut...
în general...

— Nu minți, Katia 
adevărul!

Katia roșește.
— Adevărul vrei 7

N-a vrut nimic.
! Te-am învățat

M-a sunat doar așa, 

să spui totdeauna

Bine ! Se uită la soția mea, care-i 
face niște semne și continuă cu curaj: Pot spune și adevă
rul ! A fost într-adevăr Petea Ermin. Zicea că toată clasa 
a treia B se întreabă ce aveți de gînd 7 Ați pierdut al doilea 
meci la rind. Nu vă dați seama unde veți ajunge în felul 
acesta 7

Tac posomorit. O întreb pe Nina :
— Și tu ai avut parte de o asemenea discuție telefonică ?
— De-ar fi fost numai una ! Toată policlinica e suportera 

echipei voastre... Ce-o să le spun miine nu numai colegilor,
el și pacienților 7 Toți știu că sînt soția ta!.. . Ochii 1 se 
umplu de lacrimi.

— Și ce-o să spun eu la școală 7 se pornește și Katia.
Toată clasa a treia B se mîndrește cu tine. Aseară profesoara 

de muzică s-a interesat cum ' . . . -
că te-ai vindecat și ai să bagi 
varsă șiroaie de lacrimi.

...Mi-am făcut autocritica, 
găm meciul următor. Voi sta . , __
înțelege. Vom cîștiga neapărat ! Miine soția mea și Katia 
vor transmite întregii clase a treia B, învățătorilor, perso
nalului policlinicii și chiar pacienților angajamentul meu 
ferm.

stal cu genunchiul. l-am spus 
multe goluri. Cînd-colo... Katla

tovarăși, și-am promis să cîștl- 
de vorbă cu băieții și mă vor

4 (In românește de Dragoș vacarluc)

Fără să se bucure de celebrita
tea crosului ce se desfășoară în ul
tima noapte a anului pe străzile 
orașului brazilian Sao Paulo, „Cor
rida de Roma", organizată de Clu
bul sportiv universitar din capi
tala Italiei, în prima zi a acestui 
an, a numărat peste 4 000 de par- 
ticipanți, înregistrîndu-se cam tot 
atîtea sosiri pînă la închiderea 
timpului de control.

„Participarea este deschisă tu
turor acelora care sînt în stare să 
alerge sau, mai simplu, să meargă 
pe jos, fără limite de vîrsta...” 
spuneau invitațiile și afișele tipă
rite de organizatori. Spre satisfac
ția acestora, inițiativa care a vrut 
să fie o propagandă vie în favoa-
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— Și acelora mai lăți decît copca le dai drumul ?...

rea mișcării în aer liber, împotriva 
sedentarismului, a găsit un larg e- 
comvși la ora stabilită pentru start 
s-a pus în mișcare un fluviu de 
oameni din fața faimosului Colos
seum, scurgîndu-se, apoi, pe via 
dei Fori Imperiali, de-a lungul Ti- 
brului și anticei via Appia. Se a- 
flau printre ei și sportivi cunoscuți : 
Cindolo, fruntaș al curselor de 
5 000 și 10 000 m, mărșăluitorul 
Pamich, sportivi mai puțin cunos
cuți ca tinerii (o sută 1a număr) 
canotori ai clubului Tirrenia, ca ju
cătorii echipei de handbal Albatros, 
dar și antrenorul federal de rugby 
Gianni Villa sau... campionul mon
dial de marș de-andaratelea Mario 
Lelli. în rest elevi, studenți. iar ca 
prezențe mai neobișnuite : 2 ma- 
gistrați, 32 medici, 5 cercetători în 
fizică nucleară, o familie alcătuită 
din tată, mamă și băiețelul nu mai 
înalt 
milie 
prea 
trece neobservată, 
cățel crttrr î~ 1": 
unii să fi participat la acest cros, 
pur și simplu din snobism, dar cei 
mai mulți au dorit să rupă cu 
diția unei sărbători consacrate 
mult mîncărurilor și băuturii 
cît mișcării în aer liber.

Victoria a revenit, firește, 
Cindolo, dar chiar și aceia care au 
trecut linia sosirii la 7—8 ore după 
învingător au încercat satisfacția de 
a fi petrecut o zi ieșită din tipicul 
care îi reținea în jurul meselor în
cărcate cu bunătăți. Și poate că 
pentru cei mai mulți gustările fru
gale și băuturile analcoolice oferite 
la punctele de alimentare de pe 
traseu au avut o deosebită savoare 
în acea zi. (S. B.).

de o șchioapă sau o altă fă
cu „bebe-ul“ în cărucior și o 
bizară apariție ce nu putea 

tînăra cu un 
setter în lesă. S-ar putea ca

tra
in ai 
de

lui
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NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Ilie NăS- 
tase a declarat că vrea să-și depășească 
performanțele de anul trecut (șl dv. se 
pare I) ;

numărul statisticienilor amatori și a am
plei documentații solicitate de către a- 
ceștia. Poate că veți ajunge într-o zi, în 
posesia datelor care vă interesează. De 
ce sînteți nerăbdător ? Vi se cere și dv. 
să răspundeți la scrisori, ca mie ?

BEBE I. IANASSI și ION CORNEL 
SÎRBU, UNGURENI-GORJ. Universita
tea Craiova a apărut pentru prima oară 
pe scena Diviziei A, în ediția 1964—1965, 
sub numele de Știința. Ea s-a clasat 
atunci pe locul 11 (din 14 echipe).

ată de aceea furnizată de U.T.A., care a 
scos din cursă pe Feyenoord, proaspăta 
campioană Intercontinentală.

Prin servicii tot mai bune
Și voleuri splendid trase.
Illuță iși propune
Să-1 întreacă pe... Năstase !

LAZĂR , MARIN. COMUNA ȘTEFA- 
NEȘTI — VILCEA. Știm ce înseamnă, 
pentru un pasionat al statisticii, lipsa 
unor rezultate. Dar nici nu putem să re
zolvăm noi această problemă, dat fiind

NICU CAZACIUC, BUCUREȘTI (strada 
Vaselor 42, sectorul 3). Sîntețl un pasio
nat colecționar de fanioane sportive și

tul Diviziei A. în ediția 1947—1948, acea
stă echipă a activat numai in această 
categorie. Ceea ce mulți nu știu, este că, 
în ediția respectivă. Dinamo a fost pre
zentă in Campionatul Diviziei A. eu 
două echipe: Dinamo A șl Dinamo B! 
2. în schimb, nu vă înșelați asupra ce
lor întîmplate în anii din urmă. Confirm, 
deci, cele două rezultate atit de contra
dictorii, dintre Steaua și C.F.R. Cluj 0—5 
în tur, la Cluj, și 6—0, în retur, ' ~ 
rești în ediția 1970—71, precum 
victorie a siellștilor, în ediția 
3—1 șl 1—0.

COSTEL CRĂCIUN, SATUL 
Sînteți trei frați și fiecare dintre 
țineți cu altă echipă de fotbal. E vorba 
da Petrolul, Dinamo și Steaua. Este mai 
bine așa, decît să fi ținut toți trei cu o 
singură echipă. In felul acesta, duminica

la Bucu- 
și dubla 
1969—70 :

BECA. 
dv.

ADINA, DODI și COSTEL, BUCU
REȘTI. Vă urez și eu; „La mulți ani!“.

FLAVIA, elevă L.I.I.A., CLUJ. 1. Cîteva 
date despre fotbalistul dv. preferat, Fla
vius Domide. .Să vă spun, în primul rind, 
vîrsta: la 11 mai va îjnpllni 28 de ani. 
Este un bun soț, un bun tată și, ceea 
ce știm cu toții, un bun fotbalist. 2. Nu 
adresa este de vină, cl o anumită menta
litate de a nu răspunde la scrisorile su
porterilor. în general, echipele noastre 
de fotbal nu dau atenția cuvenită re
crutării de membri susținători.

doriți să faceți schimb de fanioane, cu 
alți colecționari din țară sau din Bucu
rești. Succes ’

IOAN NICULITA, Lector la UNI
VERSITATEA DIN CLUJ. Am citit cu 
mult interes scrisoarea dv., deși supăra
rea dv. mi se pare nejustificată. Apre
ciez fair-play-ul care vă călăuzește, dar 
nu cred că epigrama lui Nelu Quintus, 
adresată lui Stan Smith a reprezentat 
mai mult decît o glumă, prilejuită de ul
timele evoluții, mai slabe, ale excelen
tului tenisman american.

ION DUMITRU. GĂLBINAȘI. 
uitat 7 In „Cupa Cupelor", In 
1971—1972, Steaua a terminat la ___
Bayem Miinchen, atît pe terenul aceste
ia (0—0) cît și la București (1—1). La 
egalitate de puncte și de golaveraj, a 
Intervenit prevederea dublării golurilor 
înscrise în deplasare, și echipa care a 
mers mal departe, a fost Bayern Mtin- 
chen. Cu un pic de șansă, Steaua ar fi 
realizat o surpriză de proporții apropl-

Ați șl 
ediția 

egal cu

STAN N. MARIN, COMUNA ȘELARU. 
Ați scris o scrisoare, cu următoarea 
adresă: „Ion Oblemenco, căpitanul echi
pei Universitatea Craiova". N-aș putea 
spune că adresa este în spiritul instruc
țiunilor P.T.T.R., dar, fiind vorba 
Oblemenco, sînt convins că poștașii 
ioveni nu s-au lăsat plnă ce nu 
găsit.

ION SOARE, COMUNA BERCENI. 
„Dlnamo a activat în Divizia B? 
spun că da". Cînd ești născut în 1961, 
te poți înșela în legătură cu niște lucruri 
petrecute în 1947—48. Din momentul apa
riției numelui de Dini.mo, pe firmamen-

de 
cra. 
1-au

1. 
Eu

este o zi veselă în familia dv (Mă gin- 
desc că nu se vor apuca să piai'dă toate 
trei în aceeași etapă !). N-am în
țeles, însă, întrebarea dv: „de ce pe lo
cul al treilea a fost clasat, în acest an, 
Dobrin și nu Crîngașu?“ Considerați 
acest lucru drept ..surpriza sec«’ului“ ?

Ilustrații : N. CLAUDIU



D1STRACTIA-0 PROBLEMA... SERIOASA

împotriva imobilității și a

de fapt, AGREMENTUL I

Valeriu CHIOSE

• NumeroaseAVEM PLANURI

subliniază necesitatea ca edu- 
de masă să fie orientate cu

MARI" :

Sportul
1 METALUL MIJA
1 SI SPERANȚELE SALE 
! PENTRU RETUR

De vorbă cu antrenorul Al. Caricaș

0 1 .... ■; J

■ IBs»

Printre formele și mijloacele de practicare sis
tematică a exercițiilor fizice, un loc foarte im
portant — dacă nu chiar primul — 11 ocupă 

activitățile sportive de agrement. Caracterul atractiv, 
larga accesibilitate, faptul că ele se adresează oa
menilor de toate vîrstele și de cele mai diferite pro
fesii, că — în sfîrșit — nu reclamă amenajări prea 
pretențioase, fac ca acest mod de petrecere a tim
pului liber să cucerească o masă foarte mare de 
adepți, devenind astăzi o preocupare pe plan 
mondial.

Odihna cetățeanului trebuie privită cu aceeași grijă 
și atenție ca și munca lui, pentru că de refacerea 
și conservarea potențialului fizic și intelectual depind 
Sirebt capacitatea de creație și randamentul indivi
dului. in acest context (cu implicații de ordin bio
logic și social dintre cele mai adinei) distracția omu
lui devine o problemă foarte... serioasă, care nu 
poate fi lăsată la voia întîmplării.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februa-

Consiliului 
și sport al

Ne aflăm Ia sediul 
pentru educație fizică 
Sectorului 2 al Car'talei. în fața 
noastră, pe un birou, stau desfășu
rate mai multe planuri cu detalii 
ale viitoarelor spații de agrement 
din sector. Foarte amabil, tovarășul 
Mihai Bogorodiță, secretar al 
C.E.F.S., face cficiul de... ghid.

— Cam acestea ar fi proiectele 
care au și început să se materiali
zeze, privind viitoarele noastre 
spații dedicate agrementului si. 
bineînțeles, sportului, 
nuri mari. Multe dintre 
lectate vor fi date în 
chiar în acest an. Este 
pe care dorim să-l aducem celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării pa
triei. La traducerea în viață a o- 
biectivelor propuse își aduc contri
buția organizațiile de tineret, sin
dicatele. elevii școlilor generale și 
al liceelor din sector. Personal se 
interesează de mersul lucrărilor to
varășul Ion Furir, secretar al co
mitetului de partid și președinte al 
Consiliului pentru educație fizică 
și sport din Sectorul 2. ,

— Care din aceste planuri cu
prind cea mai importantă zonă de 
sport și agrement din sector ?

— Nu putem vorbi de una, cl de 
mai multe zone importante. Aceas
ta motivează afirmația mea : „a- 
vem planuri mari". Priviți, de pil
dă. schița aceasta. Spațiul de agre
ment arătat aici este amplasat în 
partea de sud a lacului Fundeni 
și este mărginit, pe latura opusă 
lacului, de străzile Heliade, între

Avem pla- 
bazele pro- 

folosință 
un omagiu

La 1'iulie 1973 se inaugura, în- 
tr-un cadru festiv, CLUBUL SPOR
TIV MUNICIPAL AL ORAȘULUI 
BUCUREȘTI, înființat în scopul 
de a impulsiona și a da un carac
ter organizat activității de agre
ment a cetățenilor Capitalei.

Noua unitate, aParte ca profil, 
preocupări și mijloace, fără expe
riențe asemănătoare în materie, a 
pornit la drum cu tragere de ini
mă, a inițiat din start cîteva foarte 
reușite acțiuni de masă desfășurate 
în Parcul Herăstrău, devenit un fel 
de „cartier general" și de „stadion" 
al clubului- Bucureștenii își vor 
aminti totdeauna cu plăcere ser
bările populare ce au avut loc aici, 
crosurile, demonstrațiile sportive, 
concursurile de canotaj, popice, 
șah, volei, tragerea frînghiei, spec
taculoasele parăzi ale ambarcațiu
nilor pe lac și multe altele. Ca
drul natural pitoresc, programele 
alcătuite cu imaginație, feluri
tele distracții au atras, duminică de 
duminică în parc un mare număr de 
cetățeni, familii întregi, care au pe
trecut ore plăcute, găsind, între 
o partidă de canotaj, popice, șah 
sau călărie, și o bere rece la... iar
bă verde

Dar, frunzele Herăstrăului au 
ruginit Și au căzut, a venit toamna 
— o lungă toamnă de aur — ?' 
iarna, instabilă și capricioasă, fu
rioasă mai întîi, apoi zîmbitoare 
și... primăvăratecă.

La inaugurare, în alocuțiunea- 
program rostită cu acel prilej, se 
promisese că noul club va lucra 
fără oprire, îngrijindu-se în toate 
anotimpurile să asigure celor dor
nici posibilități și condiții de a- 
grement.

Din păcate, însă, toamna și — 
mai ales — iarna, entuziasmul a 
cam . înghețat și activitatea a _ scă
zut în mod vertiginos Deși, între 
timp clubul și-a creat filiale te
ritoriale în fiecare sector al Ca
pitalei — opt la număr — ceea ce 
promitea, în mod normal. _ ca nu
mărul acțiunilor și al activităților 
să crească și să se diversifice prin 
descentralizarea lor.

Tn planul de muncă a figurat a- 
mena.iarea a 40 de patinoare natu
rale care nu s-au putut realiza din 
motive obiective S-ar fi putut, 
însă, iniția, 1 măcar un carnaval de
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rie — 2 martie 1973 
cația fizică și sportul 
precădere spre formele SIMPLE, ACCESIBILLE, des
fășurate în AER LIBER, practicate în mod organizat 
sau independent. Acestea din urmă, mai ales, intră 
în marea sferă a AGREMENTULUI, care are meni
rea de a-i scoate pe oameni din case și din fotolii, 
invitîndu-i la mișcare, împrietenindu-i cu sportul. Cu 
un sport practicat tot timpul anului, vara și iarna, 
pentru strictă plăcere personală, pentru bună dispo
ziție și sănătate, pentru vigoarea trupului și vioiciu
nea spiritului, un sport eliberat de povara grea a 
rezultatului, a recordului, a punctelor și medaliilor, o 
succesului sau eșecului. Un sport care deține mira
culoasa virtute de a avea numai cîștigători, ce sorb 
din cupa victoriei repurtate 
sedentarismului.

Un asemenea sport este,

și agrement în sectorul 2
• Primul motodrom autentic
Vii și Zalelor. Se va întinde pe o 
suprafață de aproximativ șase hec
tare și va cuprinde două terenuri 
de fotbal, dintre care unul va fi 
încins de o pistă pentru atletism și 
va fi prevăzut și cu sectoare pentru 
sărituri și aruncări. Acestora li se 
vor mai adăuga un teren de hand
bal, două dc volei, două de bas
chet și șase de tenis. Lucrarea este 
începută încă de anul trecut. Locui 
viitorului parc de agrement a* fost 
o groapă imensă care, de pe acum, 
și-a schimbat radical înfățișarea. 
Dar, să trecem la schița a doua, 
este baza sportivă „GheorghițeL**. Un 
nume provizoriu. împrumutat de 
la strada Gherghiței, lîngă care este 
amplasat. Spațiul pe care vedeți 
schițate aceste terenuri are 7,5 
hectare și este situat în imediata 
apropiere a pieții Colentina. Aici 
vor funcționa cite două terenuri 
pentru fotbal, handbal și baschet 
și cîte patru terenuri de volei și 
tenis. La baza sportivă „Gherghi- 
ței“ lucrările continuă chiar și a- 
cum, pe ger. Este timpul prielnic 
plantării arborilor. Sute de arbori, 
de tot felul, vor împînzi întregul 
parc. Schița a treia prezintă baza 
sportivă Plumbuita, ce se va în
tinde pe malul lacului 
Este o lucrare de 
ploare, dar utilă și

Colentina. 
mal mică am- 
asupra ei n-am

iarnă, în' aer liber, cu activități 
specifice și distracții de sezon, mai 
ales că decembrie ne-a răsfățat cu 
cîteva superbe duminici. Din cîte 
am înțeles (și, 
înțeles bine) 
Capitalei nu 
dar chiar a 
clubului (de 
se desfășoare 
rile Bucureștiului. Ceea ce. 
regretul cetățenilor, nu s-a făcut.

Poligoanele de tir cu aer com
primat (unde elevii au drept la 6 
focuri gratuite), poligonul de la 
Herăstrău, cursurile de inițiere în 
patinaj( la baza de la Floreasca), 
sălile de ping-pong și șah au fost, 
astfel, singurele forme de agre
ment asigurate. Sînt fără îndoială, 
inițiative meritorii, lăudabile, dar 
prea puține față de anvergura clu
bului, față de ceea ce se așteaptă 
de la el și, mai ales, față de ceea 
ce poate face în realitate.

Dintr-o recentă convorbire cu 
tovarășul Florian Voicu, Prim-vice- 
președinte al clubului, am aflat că 
au luat ființă 136 de secțiuni de 
pregătire fizică șj agrement spor
tiv în școli și întreprinderi. De ase
menea, bSza materială a clubului se 
va îmbunătăți simțitor, urmînd să 
fie procurate, printre altele, 50 de 
yole și 60 de carturi. Se preconi
zează ca, în fiecare sector, membrii 
cotizanți ai clubului să aibă acce
sul gratuit într-o sală de sport.

Toate acestea sînt, desigur, fru 
moașe promisiuni pentru primăvară 
și vară. Dar, pînă atunci mai este 
o bună bucată de vreme. Nutrim 
speranța că ea nu va rămîne c 
„pată albă" în graficul de 
vitate, că activiștii acestei 
tăți vor găsi modalitățile prin cari 
să ofere bucureștenilor posibilita
tea de a se bucura de mișcare, dc 
distracții și de agrement, ieșind 
din moleșeala la care predispune 
iarna.

Ne îngăduim să sugerăm idee? 
întîmpinării împlinirii unui an di 
la Plenara CC al P.C.R. din 21- 
februarie — 2 martie 1973 cu <> 
acțiune de mare anvergură, can 
să ateste 
sporti r al

fără îndoială, am 
primarul general al 
numai că a permis, 
sfătuit ca activitățile 
vară și de iarnă) să 
în oricare din parcu- 

spre

posibilitățile 
municipiului

c.

acti 
uni-

Clubulu
București

VALERIU

zone de sport 
al Capitalei

să insist. în 
acesta. Este 
sportiv Colentina. A fost dat în fo
losință încă de acum doi ani. Este 
excelent dotat și totuși vrem să-1 
extindem, astfel îneît să devină 
unul dintre cele mai mari parcuri 
sportive bucureștene.

— Aceasta, se pare, este o altă 
zonă de agrement. Ce reprezintă 
ovalul marcat în mijlocul parcului?

— Este parcul Fundeni, vecin cu 
stadionul Colentina. Ovalul la care 
vă referiți nu este o pistă de atle
tism, așa1 cum s-ar putea crede, ci 
un motodrom. Primul motodrom 
autentic ce va funcționa în Bucu
rești. în apropierea lui va fi ame
najată o zonă de agrement pentru 
copii, care va cuprinde și un te
ren de handbal și cinei de tenis, 
lată acum și ultima schiță. Redă 
spațiul sportiv dintre blocuri, din 
zona Teiul Doamnei. Aici vor fi 
date în folosință, în luna mai a 
acestui an, cinci terenuri de tenis...

Proiecte frumoase care, sînțem 
convinși, vor deveni în scurt timp 
realități, mult apreciate de tinere
tul bucureștean.

Gh. ȘTEFANESCU

schimb, priviți planul 
schița complexului

IN SĂLI E ÎNGHESUIALĂ,
PE TERENURI NU-I NIMENI.

De la etajul VI al Blocului 
34 din Bulevardul Muncii, Com
plexul „Voinicelul" se vede ca 
in palmă, încîntînd privirile 
prin policromia terenurilor sa
le, prin ordinea și 
care domnesc în 
sportiv.

Nefirească ni se 
liniștea care și-a pus stăpîni- 
rea aici, singurătatea care dom
nește. Nici țipenie de om...

L-am vizitat deunăzi, 
purtîndu-ne spre cele 
salt minuscule (de 
și șah) 
mesele 
pătrate 
coadă, 
rul natural (excelent întreținut 
și cu o gheață bună) nu se ve
dea nici o... zgîrietură de pa
tină.

Ne punem întrebarea : oare 
toată iarna vor fi condamnate 
la inactivitate excelentele tere
nuri bituminate ? Să presupu
nem (deși este greu de crezut) 
că nu ar exista amatori de 
patinaj. Dar, celelalte supra
fețe nu puteau să-i găzduiască, 
oare, pe copii în multele zile 
frumoase din recenta vacanță 
de iarnă ? Noi credem că da. 
Mai ales că pe zonele asfaltate 
dintre blocuri, pe alei și chiar 
pe străzi, se joacă sau bat min
gea zeci și zeci de copii.

fentru ei trebuie descuiată 
poarta „Voinicelului", Chiar 
dacă este iarnă !

curățenia
acest parc

pare, doar,

pașii 
două 

ping-pong 
aflate în incinta sa. La 
de tenis și tablele cu 
albe și negre se făcea 

In schimb, pe patinoa-
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...In octombrie 1972 la conduce
rea tehnică a echipei Metalul Mija 
a venit cunoscutul fost internațio
nal, Alexandru Caricaș. în acel 
moment formația din ' Mija ocupa 
ultimul loc în clasamentul seriei 
a IlI-a a Diviziei C. Revirimentul 
s-a produs, echipa n-a cunoscut în- 
frîngerea timp de 18 etape, punc
tele cucerite propulsînd-o pe... pri
mul Ioc în clasament. Promovarea 
în al doilea eșalon al fotbalului 
românesc a relevat dorința unani
mă a fotbaliștilor din Mija de a 
se remarca prin jocuri de calitate, 
astfel ca tracul debutului în Divi
zia B să fie depășit cu ușurință.

— Cum apreciat! comportarea e- 
chipei după încheierea turului ?

— Bună. Mă gîndesc că locul 8, 
cu 18 puncte, în clasamentul se
riei I, înaintea 
cu vechi state de serviciu în Di
vizia B. ca C.F.R. Pașcani, Progre
sul Brăila sau Ceahlăul P. Neamț, 
concretizează perfect dorința mea 
de la începutul campionatului. Fot
baliști cu experiență ca Toma I, 
Mureșan, Iancu (la cei 34 de ani ai 
săi rămîne încă un jucător de bază 
în atacul formației), Ronțea au 
stimulat, prin jocul lor, întreaga 
echipă.

— Cărei echipe, din seria în care 
activați, îi acordați prima șansă în 
lupta pentru promovare în Divi
zia A ?

— Nu mă pot pronunța. Dacă ar 
fi să iau drept criteriu numai va
loarea intrinsecă a formației, șanse 
mari are C.S.M. Suceava. Dar, cum 
în acest „maraton” de 17 etape mai 
contează și rezistența fizică, psihică 
și voința de a atinge un țel. șanse 
mai au și echipele Gloria Buzău, 
Știința Bacău și F. C. Galați.

— Care este planul de pregătire 
al echipei dv. și ce proiecte aveți 
în acest început de an ?

— Am început antrenamentele în 
aer liber la 10 ianuarie, urmînd ca 
la 15 ianuarie să ne deplasăm la 
Predeal, unde, timp de 12 zile, vom 
continua pregătirile. Doresc ca for
mația pe care 0 conduc să practice 
un fotbal de calitate, să fie un 
partener redutabil de 
pentru oricare adversar, iar sfîrșitul 
campionatului să ne găsească pe lo
cul 5 în clasament.

Sînt dorințe cu care antrenorul 
Al. Caricaș a pornit în prima eta
pă de pregătire a returului...

Pavel PEANA

unor formații

întrecere

DE LA F.R.F.
F.R.F. face cunoscut că viza a- 

nuală a carnetelor de legitimare 
ale jucătorilor de fotbal se va efec
tua între 25 ianuarie și 5 februarie 
pentru echipele din Divizia A, în
tre 6 și 16 februarie pentru cele 
din Divizia B și între 18 februarie 
și 9 martie pentru divizionarele C
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ORĂGAN, ANTRENOR
la șo:mii tarom

Fostul internațional A, Ion Dră- 
gan va antrena în noul sezon e- 
chipa Șoimii TAROM, care acti
vează în Divizia C, seria „bucu- 
reșteană". Drăgan l-a înlocuit pe 
Petre Dragomirescu, care a tre
buit să renunțe la conducerea teh
nică a „aviatorilor" din cauza obli
gațiilor profesionale.
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U" CLUJ A Șl UITAT
dar excesele lasă urme • Cine Res teman ? • Abdulah/

VACANTA I
un jucător din

Iarnă cîinoasă pe malurile Someșu
lui. Rîul e mut în chinga lui de 
gheață. Este neîndoielnic vremea pa
tinelor. Stadionul „Municipal", în man
taua subțire de zăpadă, pare stingher, 
ca tntr-o haină care nu-i vine bine. 
Știam, totuși, că fotbalul clujean a 
ieșit din hibernare. Pe urmele celor 
de la „U“, i-am găsit unul din să- 
lașuri : în parcul Babeș, in perime
trul acela în care 
tîta vreme, pasiuni 
ba sportului.

în fața „sălii de atletism", Univer
sitatea Cluj execută încălzirea dina
intea celei de a cincea ședințe de pre-

explodează, de a- 
și energii In sluj-

sînt Dacin și 
Zair • Neșu din 

la echipa de juniori. Cu noi se 
trenează din cînd în cînd și 
lah, care acum este plecat la 
rești.

— Care Abdulah ?
— Un medicinist sosii din 

Africii. A venit singur la noi, 
rîndu-ne că a jucat in prima 
Republicii Zair. L-am măsurat din 
ochi. Este înalt și suplu. Apoi l-am 
dat o minge. S-a jucat cu ea, cum se 
joacă o pisică cu un ghem de lină ; 
cu grație, cu dexteritate, cu voluptate.

încălzirea (energică) a durat 25 de 
minute. Urmează transbordarea în 
sală ; un mic careu pentru anunțarea

Republica
an- 

Abdu- 
Bucu-

Inima 
decla- 
ligă a

nou la Cluj
ții. Nu intimplător. Indicii funcționali 
cel mal aproape de cerințe i-au avut 
Pexa și Anca, care au jucat baschet, 
de asemenea Lăzăreanu șl Suclu care 
au fost la Băile Felix. Stăm șl me
dităm. Nu cumva e de vină și spațiul 
mare, de aproape o lună, de vacanță 
totală, oficializat de federație 7

Fotbaliștii de la „U“ lucrează tăcut; 
aproape 
nui elev 
școlii și 
îndrepte
te, ei execută lansări *n alergare, a- 
lergări, fulgerate de accelerări scurte,’ 
lucrează cu haltere, la spaliere, Ia

încruntați, cu sîrgulnța u- 
surprins în cireșul din curtea 
care acum, firesc, vrea să-?l 
nota la purtare. 45 de mlnu-

fotbaliștii de la „U“ Cluj știu că adevărații gospodari își fac iarna car și 
se gîndesc la eventualele succese de pe gazon.
gătire. Băieții aleargă în monom ; îi 
comandă „secundul" Băluțiu, iar mai 
departe, Silviu Avram are ceva de 
discutat cu dr. Mircea Luca, un pre
ședinte de secție neconformist, din 
moment ce „inspectează" la — 8 gra
de, un antrenament obișnuit. Alergîn- 
du-se sn monom, ne vine ușor să tre
cem în revistă, tot efectivul și să 
notăm pe hîrtie lotul cu care „U“ va 
ataca toată pregătirea returului. Așa
dar : Lăzăreanu, Negru, Ștefan, Poraț- 
chi, Pexa, Matei, Cîmpeanu, Ciocan, 
Anca, Fanea, Șoo, Suciți, Bucur Mure- 
șan, Uifăleanu, Coca, Barbu, Naghi. 
Rămîn totuși două semne de întrebare 
în bloc-notes și ne ducem lingă Silviu 
Avram ca să ne spulbere nedumerirea.

— Băieții aceștia vin din categorii 
inferioare, cu tinerețea și calitățile lor, 
pentru a ne fortifica lotul. Acela bru
net și înalt este Dacin, fost mijlocaș 
ofensiv Ia Abatorul București. Celă
lalt este Resteman, un „vîrf“ care s-a 
impus la Clubul sportiv muncitoresc 
Cluj. Primul are ÎS, al doilea 22 de 
ani. Mai notați-i pe absenții motivați 
Hurloi, Bîehescu si Cîmpeanu II de

temei exerciții pentru forță și viteză I 
Silviu Avram intră „în rol", medi
cul echipei, dr. Viorel Cătănici, își 
ordonează documentația, își pregăteș
te cronometrai pentru măsurarea 
pulsului. Aruncăm o privire peste fi
șele individuale ale jucătorilor, doc
torul Cătănici ne ia, probabil, gestul 
drept o mică provocare, se consultă 
din ochi cu Luca și cu Avram și se 
încumetă :

— Vreți desigur să aflați cura au 
răspuns băieții la vizita medicală, ți
nută ele noi în zilele de 5 și 6 ianua
rie. Ei bine, nu ne sfiim să recunoaș
tem, probele au fost aproape alarman
te. După controalele noastre, ara vă
zut ca într-o oglindă cum și-au pe
trecut vacanța jucătorii. Prea mult 
regim static, exces de alimentație, s-a 
sărit peste cal și la capitolul distrac-

se 
în 
de
Si 
Și 

pe

vara sanie. Trudind acum, în sală,
Foto: Ion MIHAIȘĂ

sol, contra ’ntinderilor (pe saltea 
execută o „bicicletă" în condițiile 
care alt coleg, apucînd zdravăn 
glezne, opune o forță contrară), 
deodată vedem o figură cunoscută 
totuși nouă. Se atașase grupului 
nesimțite.

— Ce caută Mircea Neșu la dum- 
nevoastră, îl întrebăm pe antrenorul 
Avram.

— A venit pentru 3 ani, iarăși, Ia 
Cluj, la specializare. A spus că vrea 
să lucreze, așa, din pasiune.

— Dacă... ?
— A, dacă va corespunde, va juca. 

„U" Cluj nu poate fi încă o echipă 
închisă. Deviza noastră a rămas a- 
ceeași : „Joacă cel care se va dovedi 
mai bun !“. Fără nici o prejudecată.

Ion CUPEN

INSTRUCTAJE PENTRU ARBITRI

SPORTUL STUDENȚESC
NE INFORMEAZĂ

Conducerea clubului de fotbal 
Sportul studențesc ne-a informat 
telefonic, în dimineața zile de sîm- 
bătă, că plenara ce urma să aibă 
loc în aceeași zi, a fost amînată 
pentru o dată care va fi comuni
cată ulterior.

Colegiul central al arbitrilor or
ganizează în șase centre regionale: 
în perioada 13 ianuarie — 17 fe
bruarie, instructaje în scopul re
împrospătării cunoștințelor 
lerilor fluierului" Celor 
700 de arbitri, a căror ] 
la aceste instructaje este < 
rie, le vor fi prezentate 
rele referate ; „Analiza 
lor din sezonul trecut”, 
disciplinare tratate prin prisma re
gulamentului de joc", „Colaborarea 
dintre arbitri", ,,Uniformitatea în 
arbitraj". Va fi proiectat un film 
de scurt-metraj realizat de FIFA,

„cava- 
aproape 
prezență 
obligato- 
următoa- 
arbitraje- 
„Aspecte

avînd ca tematică interpretarea ar
ticolului 12 din regulament. In 
finalul instructajelor, cunoștințele 
cursanților vor fi testate printr-o 
lucrare scrisă care va solicita răs
punsuri la zece întrebări. Refera
tele vor fi ținute de Vladimir Gro. 
su, Cornel Nițescu, Octavian Com- 
șa și George N. Gherghe. Iată ora
șele și datele la care sînt progra
mate instructajele : Baia Mare (13 
ianuarie), Sibiu (20 ianuarie), Cra
iova (27 ianuarie), Constanța (3 fe
bruarie), Bacău (10 februarie) și 
București (17 februarie).
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Un asalt din preliminariile probei masculine de floretă.
Foto : V. BAGEAC

I

A APĂRUT Nr, 1
sportiv școlar (Adrian Tican), Clubu
lui sportiv Baia Mare (A. Lorinczi) 
și Stelei (Bogdan Nicolau).

Dar, disputa pentru cele 6 locuri 
in finală a continuat la fel de ani
mată pînă la ultimele asalturi. Lingă 
cei 7 susamintiți, în sferturi au apă
rut și alți concurenți ambițioși și 
bine pregătiți (Furtună — Medicina 
Cluj, Roca — Școala sportivă Satu 
Mare, Chiculiță și Mocanu — Progre
sul, Oancea și Teslaru — C.P.M.B., 
Popescu — Școala sportivă Timișoara).

Semifinalele s-au desfășurat 
semnul aceleiași dîrzenii, făcînd 
se remarce, Nicolau (campionul mu
nicipiului București), Oaneea, 
canu, Vîlcu, Roca și Teslara. Ceilalți 
protagoniști ai probei, amintiți mai 
sus, au ieșit din concurs la diferențe 
minime de victorii și uneori de tușe. 
O situație specială pentru Doru Ma
tei, care, depășind vîrsta de 14 ani. 
conform regulamentului, nu trebuia 
să participe. El a cedat locul din 
semifinală lui Vîlcu, unul din repre
zentanții Stelei. Vîlcu a avut . și el 
unele emoții, fiind nevoit să suporte, 
inaintea semifinalei, un asalt de ba
raj cu Buduru (Viitorul). A cîștigat 
cu 5—2...

La ora închiderii ediției, finala se 
afla în plină desfășurare. Pentru 
titlul de campion al probei concurau 
oarecum cu șanse egale nu mai puțin 
de patru trăgători : doi de la C.P.M.B. 
Oancea și Teslaru, Roca de la Școa
la sportivă Satu Mare și Nicolau de 
la Steaua.

Duminică începînd de la ora 8,30 
cealaltă probă a finalei, floretă fete.

Tiberiu STAMA

AL REVISTEI

sub
să

Mo-

Spicuim din cuprins : 0 Actua
litatea sport ® In paginile dedi
cate „Sportivilor români așa cum 
nu-i cunoaștem" — supercampio- 
nul nostru ILIE NĂSTASE în inti
mitate ® Perspective olimpice : 
atletul GHEORGHE GHIPU 0 în 
paginile de fotbal : Cu qîndul ia 
C.M. -78 ; IULIAN BĂLA'N a a- 
runcat mănușa ; Instantanee din 
vacanța recent încheiată 0 Noile 
noastre seriale ; „Campionatul 
mondial de fotbal", „Și medaliile 
handbalului își au povestea lor", 
„Ultima repriză" 0 Iarna zbură
torilor — un reportaj din viața pi- 
loților 0 Cum se construiește un 
aeromodel planor 0 De ce s-a 
retras JACKIE STEWART ? O Obiș- 

’ : sport magazin șinuitele rubrici 
. Globetrotter.

Previziunile forului de specialitate 
au fost net depășite : la finala cam
pionatului republican de floretă pen
tru copii s-au prezentat nu 30, ci 

! Adică, așa 
cum prevede regulamentul competi
ției, jumătate din numărul trăgători
lor Ia faza pe localități... Iată o primă 
subliniere pe care ne simțim datori 
să o facem pe marginea acestei ine-

I peste 70 de concurenți ! 
cum prevede regulament

I

23 August , 
: prima etapă a „Cu- 

întreceri rezervate 
categoriile I și a

ATLETISM : 
-î de la ora 9,30 : 

pei Unirii" — 
juniorilor de 1 

rj IlI-a și copii de categoria I.
BASCHET : Sala Constructorul, 

de la ora 9,30 : Constructorul — 
Ș Sănătatea Satu Mare (f), Politeh 
rj nica — Universitatea Timișoarr 
îș (f), I.E.F.S. — Rapid (f) ; sala Flo- 
șj reasca, de la ora 9 : Politehnica — 

C.S.U. Galați (m), Steaua — „U" 
Cluj (m), Dinamo — Farul (m) ; 
sala Ciulești, de ' __ Z~~.
I.C.H.F. — Voința Timișoara (m).

Ja ora 8,30 :

Voința — „U" Cluj (f), Rapid 
Politehnica Cluj (m), meciuri 
cadrul diviziei A.

HOCHEI : Pationarul „23 Au
gust", ora 17 : Dinamo — Steaua, 
meci în cadrul diviziei naționale.

SCRIMA ; Sala de la stadionul 
Republicii, de la ora 8,30 : fina- 
ele campionatelor republicane re
zervate copiilor pînă la 14 ani — 
probele de floretă

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

fete.
Dinamo, de la 
a campionatului 
cu aer compri- 

concurs de pușcă și pistol.

dite întreceri a celor mai mici muș
chetari, evident o reușită sub aspect 
propagandistic, mobilizatoric.

A doua subliniere se referă la buna 
pregătire a concurenților. Cel puțin 
o treime dintre ei atestă calități 
deosebite pentru scrimă, ceea ce în
seamnă că antrenorii secțiilor din Ca
pitală și din țară au lucrat bine pe 
firul selecției și al instruirii. Un nu
măr de 7 floretiști au impresionat 
prin faptul că au încheiat turul cel 
mai pasionant, al calificărilor, cu ma
ximum de victorii (5) : doi sînt re
prezentanții Progresului, Florin și 
Spira Păunescu, în timp ce ceilalți 
au apărat culorile Școlii sportive O- 
■•adea (Nicolae Iile), Școlii sportive 
Timișoara (Doru Matei), Clubului

Procurați-vă 
resant număr 
SPORT, primul

din timp acest inte- 
al revistei ilustrate 
din noul an.

S-A ÎNCHEIAT concursul republican de
AL JUNIORILOR

SF. GHEORGHE, 12 (prin tele
fon). Noua sală a sporturilor din lo
calitate a cunoscut, în ultima zi a

LOTO - PR ''NOSPORT
TEMIILE TRAGERII EXTRAORDINARE 

A REVELIONULUI DIN
1 IANUARIE 1974

FAZA I: Categoria A: 2,60 variante a 
30.000 lei; cat. B: 12,90 a 23.284 lei; Cat. 
3: 41 a 7.326 lei; cat. D; 262,60 a 
ei; cat. E: 

378,85 a
FAZA 

a 46.068 
3: 32,40 
lei; cat. 
a 401 lei: cat.
5625,60 a 100 lei.

1.144
540 60 a 556 lei; cat. F: 

307 lei; cat. G: 5387,40 a 100 lei. 
a II-a: Categoria 1: 6.50 variante 
lei; cat. 2: 8,45 a 35.437 lei; cat. 
a 9.242 lei; cat. 4: 154,90 a 1.933 
5: 376.10 a 796 lei; cat. 6: 746,30

’ 7: 956,20 a 313 lei; cat. 8:

FAZA a IlI-a: Categoria M: 4 variante 
10% a 10.000 Iei; cat. N; 5,90 variante a 
25.000 lei din care o excursie’ la alegere 
în China, R.p.D. Coreeană sau Anglia; 
cat. O: 25,30 variante a 5.000 lei din care 
o ex ursie în Bulgaria șl Grecia; cat. P: 
3678,95 a 40 lei.

Premiile de 100.000 lei au revenit Iul 
URUCU ILlE. șl MARUSIAC NICOLAE 
ambii din București, eare cîștigă cite un 
autoturism DACIA 1300 plus diferența în 
numerar,

TENIS

întrecerilor concursului 
tenis, o mare afluență
In prima finală, cea a _______ ___

_ 17—18 ani, Mihai Tăbăraș (Progresul) 
a cîștigat partida cu A. Daraban (Di
namo Brașov) in două seturi: 6—1, 
7—5. La categoria 15—16 ani, R. O- 
preanu (T.C.B.) s-a distanțat destul 
de repede de adversarul său, A. Dîrzu 
(Progresul), pe care l-a întrecut cu 
6—3, 6—2. Mariana Hadgiu (Prog
resul) a obținut victoria cu 6—4, 3—6, 
6—2 în fața Simonei Nunweiller, la 
categoria 17—18 ani, iar Mariana So- 
caciu (U T.A.) și-a adjudecat partida 
cu Lucia Romanov (Cutezătorii) cu 
6—2, 2—6, 6—3.

republican de 
de spectatori, 
juniorilor de
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LA HANDBA1 EFERVESCENTĂ
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CINE VA FI ADVERSARUL
CAMPIONULUI MONDIAL DE ȘAH?

Luni 14 ianuarie, la San Juan, in 
Porto-Rico, va porni ceasul de con
trol in Întîlnirea dintre Boris Spasski 
și Robert Byrne, in cadrul suitei de 
meciuri care urmează să desemneze 
pe viitorul șalanger al campionului 
mondial de șah Bobby Fischer. Două 
,zile mai tîrziu, la Augusta, în Statele 
Unite, se vor așeza în fața mesei de joc 
Viktor Korcinoi și Ilenrlque Costa 
Mecking. Joi, în Capitala Uniunii So
vietice, vor face primele mutări Ana
toli Karpov și Lev Polugaevski. în 
efîrșit, la 18 ianuarie, in faimoasa lo
calitate balneo-climaterică spaniolă 
Palma de Mallorca, începe disputa 
dintre Lajos Portisch și Tigran Pe
trosian.

Lumea șahului, am putea spune 
chiar lumea sportului (pentru că ma
rile dispute din acest joc sînt urmă
rite și de foarte mulți oameni care 
nu-1 practică în mod efectiv), se află 
— așadar — in fața unui eveniment 
care pasionează. Cine vor fi cei pa
tru rămași In cursă pentru a putea 
aspira la coroana deținută de taci
turnul campion 7 Cum se va desfășura 
lupta la cele patru table ? Care sînt 
șansele combatanților 7

Să încercăm să răspundem la aces
te întrebări, fără a ne aventura pe 
terenul instabil al pronosticurilor, ci 
analizînd lucrurile doar prin prisma 
teoretică a forței de joc a celor opt.

Hanul 
plină 
putere de muncă și de asimilare, că 
și-a însușit excelent arta apărării, iar 
faptul că a cîștigat „interzonalul" de 
la Petropolis fără pierdere confirmă 
aceasta. Raportul punctelor nu este 
tocmai real în acest caz. Korcinoi 
rămîne, indiscutabil, primul favorit,

este un tînăr mare maestru în 
ascensiune, cu o excepțională

intr-un singur meci, dacă în ciclul 
anterior al campionatului s-a calificat 
în finală obținînd doar 2 victorii în 
2 meciuri. (La Hiibner șl Korcinoi).

Suporterii marelui maestru armean 
răspund în replică :

„De acord ! Dar nu vedem nici cum 
o să... piardă Tigran 3 partide. Por- 
tisch nu e Fischer

San Juan (Porto-Rico) — 14 ianuarie 
BORIS SPASSKI (2655) — ROBERT BYRNE (2605) 
Augusta (S.U.A.) — 16 ianuarie
VIKTOR KORCINOI (2650) — COSTA MECKING (2575) 
Moscova (U.R.S.S.) — 17 ianuarie
ANATOLI KARPOV (2660) — LEV POLUGAEVSKI (2625) 
Palma de Mallorca (Spania) '
LAJOS PORTISCH (2650) —

— 18 Ianuarie
TIGRAN PETROSIAN (2640)

★
adoptat de F.I.D.E., meciurile _ ,
va obține 3 victorii. In caz că în 10 partide

se vor desfășuraConform noului regulament 
pînă cînd unul din competitori ._ . ,__ _  ______ ___ _______ __ __  ,
nici unul dintre parteneri nu reușește aceasta, se vor mal juca 2 partide, după 
care învingător este declarat cel care are scorul superior, indiferent de nu
mărul partidelor câștigate. Dacă după 12 partide rezultatul este egal, învingă
torul se va stabili prin tragere la sorți.

(între paranteze, punctajul ELO al fiecărui concurent. Campionul mondial 
Robert Fischer are un ELO de 2 780 p.)

experienței sale, a 
pentru a cîștiga va 
mari eforturi.

favorit pe baza 
forței de joc. Dar 
trebui să depună

Moscoviții vor fi, probabil, martorii 
celui mai spectaculos meci al acestor 
sferturi de finală. Calculul coeficien
ților (indicând un avantaj de 1 punct

Este clar, deci, că la Palma de Mal
lorca va fi o luptă a nervilor, în care 
cei doi se vor aștepta, se vor studia, 
se vor suspecta, în lungi, nesfirșite, 
manevre. Portisch deține — teoretic 

—avantajul psihologic de a avea, în 
decursul anilor, 4 victorii la Petrosian, 
fără să fi pierdut vreo partidă. Dar, 
cîteodată, un asemenea avantaj teo
retic se poate transforma în contra
riul său. 
credem, i 
partidă.

Foarte important, decisiv 
este cine va cîștiga prima

★
aceste cîteva considerații, a-Și cu

parținînd exclusiv calculului hîrtiei, să 
așteptăm confruntările care încep săp- 
tâmîna viitoare.

Valeriu CHIOSE

Spasski (stingă) și Byrne se salută Cordial înainte de a participa la o con
ferință de presă organizată în sala 
care va găzdui meciul.

clubului „Politehnica" din San Juan, 
Telefoto: A.P.-AGERPRES

STOCKHOLM, 12 (Agerpres). — 
La Malmd s-a disputat cel de-al 
doilea meci dintre reprezentativele 
masculine de handbal ale Suediei 
și Iugoslaviei, Campionii olimpici au 
terminat din nou învingători, de 
data aceasta cu scorul de 19—18 
(10—12). Cel mai eficace jucător de 
pe teren a fost suedezul Bjdm An
derson. care a înscris 7 goluri. Din 
formația oaspete s-au evidențiat Z. 
Miljak și D. Lavmici, care au mar
cat 6 și, respectiv, 4 goluri. în pri
mul joc, disputat la Goteborg, e- 
chipa Iugoslaviei a cîștigat cu sco
rul de 21—20 (10—10),

PROFESORUL
DE EDUCAJIE FIZICĂ PELE!

RIO DE JANEIRO, 12 (Agerpres). 
— în cadrul unei festivități orga
nizate de către Facultatea de edu
cație fizică din Santos, cunoscutul 
fotbalist brazilian Pele a primit 
diploma de profesor de educație 
fizică, în calitate de absolvent al 
acestui institut de învățămînt su
perior.

MICHELS A FOST NUMIT
DIRECTOR TEHNIC

AL REPREZENTATIVEI
OLANDEI

AMSTERDAM, 12 (Agerpres). — 
Olandezul Rinus Michels, care in 
trecut a fost antrenorul echipei Ajax 
Amsterdam și în prezent se 
de pregătirea formației C.F. 
Iona, a fost numit directorul 
al reprezentativei Olandei.
Michels va conduce selecționata O- 
landei la turneul final al campiona
tului mondial de fotbal din R.F. 
Germania.

ocupă 
Barce- 
tehnic
Rinus

IN „CUPA DAVIS"!
Columbia conduce cu 2-0

avînd ca puntet de plecare punctajul 
ELO cu care este creditat fiecare din
tre ei.

Computerul afirmă că Boris Spas
ski, avînd un avans de 50 de puncte 
față de Robert Byrne, trebuie să rea
lizeze un procentaj de 59 la sută și să 
cîștige cu 6—4, în caz că se vor juca 
toate cele 10 partide. ELO, această... 
Pythia a șahului, nu știe, 'nsă, că de 
la 1 iulie 1973 (cînd s-a făcut calculul 
punctajului la toți șahiștii lumii par
ticipant în vreo competiție oficială 
sau turneu internațional), fostul cam
pion al lumii s-a clasat al 11-lea în 
marele turneu de la Riga, iar apoi a 
cîștigat — neînvins — campionatul 
U.R.S.S., lăsîndu-i în urmă pe toți 
compatrioții săi participant la meciu
rile candidaților și pe Tal, Smîslov, 
Keres și Gheller ! De asemenea, ma
șinii îi este străin amănuntul că 
Spasski se află într-o formă excepțio
nală, că este însetat să demonstreze 
tuturor acelora care l-au părăsit după 
infringerea de la Reykjawik (sau chiar 
l-au lovit ’n zilele grele cînd era că
zut) că este cu adevărat unul dinte 
cei mai puternici jucători ai timpuri
lor, că poate obține revanșa la Fis
cher, devenind șalangerul lui OFI
CIAL și nu pe calea unor angaja
mente comerciale. Normal, Spasski 
tebuie să cîștige acest meci în nu 
mal mult de 8 partide !

Cea mai mare diferență ELO (75 
de puncte 1) este în întîlnirea de Ia 
Augusta. Korcinoi—Mecking 5*/»—2‘Z»; 
răspunde robotul : Și aici, însă, creie
rul electronic omite faptul că brazi-

în favoarea Iui Karpov) pare aici de 
prisos. Pentru că va fi o ciocnire în
tre talentul combinativ sclipitor al lui 
Karpov și marea șiretenie tactică a 
„Leului" (Polugaevski), care l-a aju
tat să obțină „in extremis" o calificare 
în cart nu mai credea nimeni, bine
înțeles cu excepția lui.

In sfirșit, întîlnirea Portisch—Pe
trosian... Mașina a dat aici scorul 
5,1—4,9 în favoarea primului, ceea ce 
înseamnă (aritmetic) că pentru a se 
obține decizia ar trebui să se joace... 
50 de partide (!), pînă la scorul de 
25’A—24’A pentru marele maestru ma
ghiar. Plafonul maxim admis de regu
lament este, însă, de numai 12 par-, 
tide, după care — în caz de egalitate 
— se operează tragerea la sorți.

Adversarii lui Petrosian — mai 
xact ai stilului uscat și economic 
care el îl reprezintă — spun :

„Cum o să cîștige Tigran 3 partide

La Bogota 
echipele de 
S.U.A., contînd ca semifinală a zonei 
americane a „Cupei Davis". După 
prima zi de întreceri, scorul este fa
vorabil cu 1—0 gazdelor, o partidă 
fiind întreruptă.

în prima partidă s-au întîlnit Jairo 
Velasco si Harold Solomon. După trei 
ere și jumătate de 
columbian a obținut 
torie în cinci seturi: 
6—3, 7—5. După cum 
ția „France Presse", 
foarte echilibrată, dar de un slab ni
vel tehnic, ambii jucători comițind 
numeroase greșeli.

A urmat partida dintre Ivan Moli
na și Erik van Dillen, care s-a între
rupt, din cauza întunericului, la sco
rul de 6—4, 7—5, 3—1 pentru tenis
manul columbian. A doua zi, la con
tinuare, Molina a cîștigat și al trei
lea set (6—2) și astfel și meciul. Co
lumbia conduce deci cu 2—0 !

Agențiile internaționale de presă 
subliniază în comentariile lor că : 
„lipsită de aportul lui Stan Smith, 
echipa S.U.A. se află după prima zi 
într-o situație dificiiă, calificarea 
fiind pusă sub semnul îndoielii".

a început meciul dintre 
tenis ale Columbiei și

joc, tenismanul 
o prețioasă vlc- 
6—1, 3—6, 4—6, 
transmite agen- 

întîlnirea a fost

sa

TURNEE DE TENIS
e- 
pe

astăzi Începe „marelen

PREMIU AL ARGENTINEI"

Nirupa Mankad. în finala probei de 
dublu masculin, cuplul fraților Vijay 
și Anand Amritraj a dispus cu 7—6, 
6—7, 6—3 de perechea Shashi Menon 
—Jasjiti Singh.

CUPA ORAȘULUI 
PREDEAL" LA SCHI

11

BUENOS
— Sezonul ,____
listic al anului 1974 va fi inaugurat 
duminică la Buenos Aires, cînd cei 
mai buni piloți de formula I se vor 
întrece în cadrul celei de-a 10-a 
ediții a „Marelui premiu al Ar
gentinei". Competiția se va desfă
șura pe autodromul municipal al 
cărui circuit măsoară 5 968 m. cir
cuit pe care concurenții îl vor aco
peri de 53 de ori, parcurgînd în 
total 316,314 km. Startul va fi dat 
de fostul campion mondial, argen
tinianul Juan Manuel Fangio.

A1RES, 12 (Agerpres). 
internațional automobi-

Finaia probei 
cadrul turneului 
va disputa între ___________
nă Evonne Gooiagong și jucătoarea 
americană Ann Kiyomura. în semifi
nale, Evonne Gooiagong a învins-o cu 
7—6, 6—3, pe Wendy Turnbul (Aus
tralia), iar Ann Kiyomura a dispus 
cu 6—4, 3—6, 7—5 de Feggy Michel 
(S.U.A.).

S-au jucat și ultimele două parti
de din sferturile de finală ale pro
bei. de simplu bărbați: Suedezul 
Bjorn Borg l-a eliminat în patru se
turi: 5—7. 6—2, 7—6, 6—1 pe Dick 
Crealy (Australia), iar australianul 
Colin Dibley l-a întrecut cu 4—6, 
6—1, 6—3, 2—6. 6—3 pe compatriotul 
său Robert Giltinan.

★
La Poona s-au desfășurat recent 

campionatele de tenis ale Indiei. Pro
ba de simplu bărbați a fost cîștigată 
de Vijay Amritraj, învingător cu 6—4, 
6—1, 6—1 în finala susținută cu 
Shashi Menon. In proba de simplu 
femei, titlul de campioană națională 
a revenit jucătoarei Susan Das, care 
a întrecut-o cu 4—6, 6—2, 6—2 pe

de simplu femei din 
de la Auckland se 
campioana australia-

(Urmare din pag. I)

nole și al juniorilor Rugiero Buș- 
tiuc, Gheorghe și Mihai Olaru. 
Printre cel rămași în concurs i-am 
putut, totuși, remarca pe Doina 
Frățilă, Smaranda Oprescu, Corne
lia Barna, Leonard Frățilă, Radu 
Buda și, în special pe Csaba Păli 
(ultimul, de la școala sportivă 
Miercurea Ciuc).

încă o situație asupra căreia am 
dori să zăbovim. Este vorba de or
ganizarea, în paralel, a două con
cursuri în două localități diferite : 
„Cupa speranțelor" etapa a Il-a, ce 
se desfășoară duminică la Vîrful 
cu Dor și competiția la care asis
tăm — la Predeal. Din acest mo
tiv, unii dintre concurenții pre
zenți sîmbătă la Predeal vor re
nunța la slalomul uriaș din ziua 
a doua a „Cupei orașului Predeal", 
pentru a fi prezenți la startul de 
la Vîrful cu Dor. Este o situație 
ce ar trebui să fie evitată pe vi
itor, deoarece pune pe organizato
rii întrecerilor în situația de a se 
lipsi de prezența unora dintre cei 
mai valoroși schiori juniori.

REZULTATE TEHNICE: juniori 
II: 1. C. Pali (Șc. sp. M. Ciuc) 
76,9, 2. A. Albert (Steagul roșu) 79,8, 
3. L. Frățilă 
juniori 1: 1.
2. D. Frățilă 
Olaru (LES) 
Aurelia Nițu 
randa Oprescu (LES) 78,0, 3. Ro- 
dica Weber (LES) 79,3; junioare I: 
1—2. Catalin Cziger (Șc. sp. M. 
Ciuc) și Virginia 
90,8, 
gul roșu) 92,2.

Duminică se va 
de slalom uriaș, în două 
pentru juniori mari și mici 
nioare mari și o singură 
pentru junioare mici. Deoarece a 
nins abundent, organizatorii au 
hotărît ca întrecerea să se dis
pute pe pîrtia de sub telefericul 
din Predeal.

(LES Predeal (83,9), 
L. Szabo (LES) 70,2, 
(Brașovia) 71,0, 3. V. 
71,7 ; junioare II: 1.
(LES) 75,1, 2. Sma-

3. Anemarie
Coman 
Verhazi

desfășura

(LES) 
(Stea-

proba 
manșe 
Și ju- 
manșă

în lumea hocheiului pe gheață se 
constată o extrem de febrilă activi
tate in cursul acestui început de iar
nă. Explicația o furnizează nu numai 
apropierea campionatelor mondiale, 
in vederea cărora toate echipele na
ționale întreprind firești pregătiri, ci 
și .interesul extraordinar pe care-1 
stîrnește acest sport de o deosebită 
spectaculozitate, interes amplificat de 
C’nd cu detaliatele transmisii televi
zate.

Rubricile de hochei ale ziarelor sînt 
pline de vești de pe diversele „fron
turi" ale acestui sport. în Suedia, 
formația Djurgaarden Stockholm cîș- 
tigă „Cupa Ahearne" înaintea echipei 
Dinamo Moscova. La Davos, în El
veția, a luat sfîrșit o competiție de 
veche tradiție (acum la a 49-a edi
ție !) : „Cupa Spengler", cîștigată — 
din nou — de formația Slovan Bra
tislava, care a învins în finală pe 
Traktor Celeabinsk cu 4—2 și a de
vansat echipele Helsingin Jokerit 
(Finlanda), E. V. Fiissen (R.F.G). și 
H. C. Davos. La Colorado Springs 
(S.U.A.) s-a disputat un fel de mini- 
Cupă mondială, cu participarea unei 
selecționate sovietice, a echipei Duk- 
la Jihlava, a unei reprezentative a- 
matoare din Canada și a formației 
universității din Minnesota. La Gote
borg, în „Cupa Star", se distinge e- 
chipa Himik Voskresensk.

Foarte multe formații europene se 
află în turneu în Canada, ceea ce 
reprezintă nu atît un omagiu pentru 
țara de baștină a hocheiului pe ghea
ță, cit o compensație necesară pentru 
cei ce de la o vreme nu mai smt 
prezenți (din cauza disputei amato- 
rism-profesionism) la marile compe
tiții mondiale și olimpice. Canadienii 
par încă nehotărîți în intenția de a 
reveni în arena mondială oficială a 
hocheiului amator. Ei se consolează 
deocomdată cu vizita unor formații 
sovietice (printre care liderul cam
pionatului unional : Aripile Sovietelor 
Moscova), cehoslovace (Tesla Pardu
bice), poloneze, finlandeze etc.

PEPINIERA ÎN PRIMUL RÎND
Grijă s-a manifestat și pentru ca

lendarul internațional al 
Cite 6 echipe

pepinierei, 
naționale de juniori 

s-au reunit la Stavanger (Norvegia) 
și Budapesta. De remarcat este fap
tul că doar Elveția a avut cîte o re
prezentativă, concomitent, in ambele 
competiții. Echipa ungară a cîștigat. 
la ea 
parte 
(locul 
garia, 
Dincolo, în portul norvegian, clasa
mentul arată ordinea : R.F.G., Polo
nia, Elveția, Finlanda, Norvegia, Iu
goslavia.

în lipsa unui campionat mondial al 
juniorilor, Leningradul și-a luat sar
cina de a găzdui cele mai 
mâții de tineret din lume, 
cipat 6 echipe naționale 
Suedia, Finlanda, Cehoslovacia și, 
pentru prima oară, de peste Ocean : 
S.U.A. și Canada). A fost fără în-

acasă, turneul la care a luat 
și reprezentativa României 
4 după Ungaria, Elveția, Bul- 
și înaintea Austriei și Italiei).

bune for- 
Au parti-
(U.R.S.S.,

PE GHEAȚA ȘI PE
LA

302 PARTICIPANT! 
C.M. DE SCHI ALPIN

• La 
mondiale 
te între 2 și 10 februarie la St. Mo
ritz (Elveția), și-au anunțat partici
parea un număr record de con- 
curenți: 302 (111 bărbați și 191 fe
mei) din 35 de țări. Un număr de 
șapte țări: Austria. Elveția, Franța, 
Italia, R.F. Germania, Japonia și 
S.U.A. vor prezenta echipe formate 
din cîte 18 sportivi, numărul ma
xim admis de regulamentul compe
tiției. Cu loturi numeroase vor mai 
participa și Canada (î 3 sportivi), 
Suedia și Anglia (cîte 11), U.R.S.S.

apropiatele campionate 
de schi alpin, programa- speciali- 

care va 
mondia- 
vor des-

2 și

(10), Cehoslovacia (9) etc. Brazilia 
și Turcia vor fi reprezentate la ac
tuala ediție de cite un singur con
curent.

• Federația suedeză de 
tate a definitivat lotul 
participa ia campionatele 
le de schi alpin, care se
fășura la Saint Moritz între 
10 februarie.

Din lotul schiorilor suedezi, 
vor fi prezenți numai la probele 
masculine, fac parte: Anders Hans- 
son, Bobbo Nordenskjold (coborîre) 
și Ingemar Stenmark, Stig Strand, 
Thomas Ringbrandt, Lars-Erik Kin
ders și Gudmund Soderin (slalom 
special și uriaș).

care

Iată primele trei clasate în proba de slalom uriaș, contînd pentru 
Cupa mondială, disputată în localitatea franceză Les Gets (de la stingă la 
dreapta): Hanny Wenzel (Liechtenstein — locul 3), Claudia Giordani (Italia 
— primul loc) și Barbara Cochran (S.U.A. — locul 2).

Telefoto: A.P.-AGERPRES
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MAMA Șl FECIORUL SINT 
• MULȚUMIȚI

Obișnuitele referendumurl de sfirșit de 
an au confirmat drept cel mai bun jucă
tor sovietic pe Igor Blohin de la Dinamo 
Kiev. Mulțumind celor ee i-au acordat 
încrederea, laureatul sevietic, golgeter al 
campionatului, a dat dovadă de multă 
modestie, spunînd : „Cred că principala 
calitate a unui atacant nu poate fi apre
ciată prin numărul de goluri marcate, 
ci mai ales prin raportul dintre ocaziile 
avute și golurile realizate. Or, la mine, 
acest raport este deficitar... E nevoie 
să-mi îmbunătățesc tehnica și să-mi păs
trez calmul în momentele decisive...".

întrebat care-i sînt dorințele pentru 
viitor, Blohin a citat un interviu acordat 
acum patru ani unul ziarist din R.D.G., 
care l-a întrebat pe juniorul de atunci 
ce-și dorește să realizeze. El a răspuns ; 
„Vreau să ajung în echipa națională, să 
intru la facultate". Ambele dorințe au 
fost îndeplinite, așa incit nu-mi mai ră- 
mîne decît să-mi doresc să joc din ce 
în ce mai bine".

Mama internaționalului, de asemenea 
fostă sportivă (baschetbalistă), a amin
tit vremea cînd fiul său bătea mingea, 
iarna și vara, plecînd pe furiș de acasă. 
„Pe vremuri, Oleg își lega cheile de la 
apartament de gît, ca să nu le piardă 
în viitoarea jocului și totuși, nu rareori 
a trebuit să Ie căutăm ceasuri într gi 
prin noroi și zăpadă. Acum, Oleg este 
primul fotbalist al țării și orice mamă, 
mai ales una sportivă ca mine, se bucură 
din toată inima".

GHIGGIA

ză. Poate că nici un alt fotbalist Uru
guayan din zilele noastre nu s-a bucu
rat de atîta glorie și nu a cîștigat atîția 
bani ca acest proaspăt șef peste gu
noieri... Fostă aripă dreaptă la penarol, 
Ghiggia a jucat apoi eu mare succes în 
Italia, la A.S. Roma, unde a cunoscut 
toate favorurile celebrității. Fiind de 
origină Italiană, a jucat de 5 ori și în 
„Squadra azzurra". Dar punctul culmi
nant al carierei sale îl constituie acel 
gol rămas de neuitat, marcat în min. 
69, în finala campionatului mondial din 
1950, disputată pe „Maraoana", în fața

a 200 000 de spectatori. Cu acel gol me
morabil, Ghiggia a adus Uruguayulul 
„Cupa Mondială", în finala cu Brazilia, 
învingători în ultimele clipe. datorită 
golului extraordinar marcat de Ghiggia, 
uruguayenii de abia s-au putut strecura 
spre cabine, iar cupa le-a fost înmînată 
seara, la hotel, deoarece regretatul Julcs 
Rimet s-a pierdut în mulțimea prezenta 
pe terenul de joc.

Cînd contractele Iul Ghiggia au expirat 
în Italia șl banii s-au risipit, jucătorul 
s-a înapoiat la Montevideo, unde sub un 
nume fals a încercat, fără succes însă, 
să-șl refacă o nouă existență, ca meca
nic și curățitor de mașini. Un ziarist 
sportiv l-a descoperit șl l-a recomandat 
primarului. Acum, la 47 de ani, marele 
internațional Uruguayan are măcar o 
slujbă și poate spera cîndva la o pen
sie...

adversari, care au mal marcat două go
luri echipei Fortuna. După cum se vede, 
In duda numelui, 
prea mult noroc în 
rios este faptul că 
marcate unul după 
minute de loc !

Fortuna nu a avut 
această întîlnire. Cu- 
autogolurile au fost 
altul, în

CUBILLAS NU 
ACOMODAT CU 

ALPILOR...

primele zece

S-A 
CLIMA

IERI Șl AZI..,
în fața directorului serviciului de sa

lubritate din Montevideo s-a prezentat 
un om îmbătrînit înainte de vreme, care 
i-a arătat o decizie a primarului, prin 
care era numit supraveghetor al coloa
nelor de mașini pline de gunoaiele ma
relui oraș sud-amerlcan. Cînd a citit nu
mele proaspătului angajat — Alfredo 
Ghiggia —, directorul a crezut că vlsea-

MARICI — CEL MAI BUN 
FOTBALIST IUGOSLAV AL 

ANULUI
Tradiționala anchetă a ziarului 

„SPORT" din Belgrad, efectuată în rîn
durile cititorilor, antrenorilor și ziariști
lor iugoslavi, în scopul stabilirii celui 
mal bun fotbalist al anului 1973, a dat 
clștig de cauză lui Enver Măriei, porta
rul echipei Velej Mostar și al ’■* ‘
naționale. Au urmat în ordine : 
Acimovlci, Slobodan Santraci, 
oblak și Stanislav Karasi.

RECORD DE NEINVIDIAT

echipei 
iovan 
Brane

Printre alte performanțe neobișnuite. 
Înregistrate în actualul campionat vest- 
german. este de notat și aceea a funda
șului Gerhardt Zimmermann, de la For
tuna Diisseldorf. în meciul împotriva 
echipei S.V. Hamburg, Zimmermann „a 
dat tonul" întîlnirli mareînd în propria 
poartă două goluri ! Opera distructivă 
începută de fundaș a fost continuată de

Un fost jucător al echipei na
ționale a Ungariei își ia rămas 
bun de la un arbitru care și-a 
încheiat activitatea competițio- 
nală. In imagine, Jozsef Bozsik 
îi mulțumește lui Jănos Biroczki, 
pentru calitatea arbitrajelor 
prestate.

Foto : „KEPES SPORT"

în urmă cu doi ani, conducerea Iul 
F.C. Basel, una din cele mai celebre 
echipe din Elveția, șl-a pus în gînd să 
facă din multipla campioană a Elveției 
un team de prima mînă de pe continent. 
Pentru realizarea acestui deziderat, ca
sierului clubului 1 s-a dat mînă liberă 
să achiziționeze, cu orice preț, stele de 
primă mărime. Așa a ajuns, în 1972. fai
mosul fotbalist peruvian Teofilo Cubillas, 
incisivul atacant al echipei Allianza dtn 
Lima, la F.C. Basel. Singurul jucător 
sud-american si de culoare în formația 
elvețiană șl avînd în plus și un titlu de 
invidiat (cel mal bun fotbalist al anului 
în America de Sud). Cublllas a făcut ca 
interesul spectatorilor pentru jocurile 
echipei să crească vertiginos. Dar. de
cepție 1 Chiar la primul joc, Cublllas 
s-a comportat șters, fentele Iul, șuturile 
imparablle, pasele cu adresă precisă 
au... lipsit cu desăvîrșire. La început, 
antrenorul Benthaus a pus totul pe sea
ma neacomodării iul Cublllas la stilul 
de joc al elvețienilor. Dună alte cîteva 
meciuri anoste, noua achiziție a lui F.C. 
Basel a stat mai mult pe banca rezerve
lor, fiind schimbat aproape la fiecare 
partidă, chiar în prima repriză. „Nu mă 
înțeleg cu jucătorii, snt’nea adesea Cu
billas. ei nu cunosc spaniola, iar eu nu 
știu germana sau franceza". La un meci 
de campionat însă, cubillas a jucat for
midabil, mareînd și trei goluri, ca in 
zilele Iul de glorie din Lima. întrebat, 
ce s-a întîmplat. Cubillas a răspuns că 
în echipa adversă a dat de un jucător, 
un fundaș, de origine spaniolă, cu care 
a stat de vorbă tot timpul și a căutat 
să fie mereu în apropierea lui, lîngă 
poarta adversă...

Cu toate că sfirsitul sezonului *73. a 
adus succese neașteptate pentru formația 
campioană a Elveției — F.C. Basel (ca
lificarea în sferturile de finală ale 
C.C.E.) — Cubillas a continuat să se nu
mere printre jucătorii de rînd. De co
mun acord cu conducerea clubului. 
Cublllas a hotărît să părăsească această 
echipă unde a avut atîtea decepții. 
Acum marea achiziție a formației F.C. 
Basel a plecat pe meleaguri mai calde, 
angajîndu-se la echipa portugheză F.C. 
Porto.

y

turnee ca oriclnd 
• In apropierea 
campionatelor 
mondiale • Gri*
jile antrenorilor 
sovietici • Pri-
mele pronosticuri

De 12 ori campi
oană a lumii, pu
ternica echipă a 
Uniunii Sovietice 

■ candidează din 
nou la obținerea 
titlului suprem.
doială un turneu 
cîteva mostre ale 
pe care le vor juca, în curînd, 
niorii" țărilor respective.

UN ATAC FĂRĂ EGAL

reușit, care a dat 
înd>rjitelor partide 

„se

Mai sînt două luni și jumătate pînă 
Ia campionatele mondiale ale grupei 
A (Helsinki, 5—20 aprilie). Ce se 
poate spune de pe acum despre va
loarea și șansele echipelor partici
pante sau măcar despre cele tradi
țional prezente în lupta pentru titlu 7 
Singurul criteriu valabil de aprecie
re rămîne ultimul turneu inter-țări 
la care au participat aceste formații : 

Izvestia". Turneul de la Mos- 
fost cîștigat destul de ușor de 
U.R.S.S. (7—1 cu Cehoslovacia 
cu Suedia), dar antrenorul so- 
Bobrov însuși atrage atenția 

.pînă Ia Helsinki, Cehoslovacia și 
se vor întări considerabil".

„Cupa 
cova a 
echipa 
și 8—3 
vietic 
nă „1
Suedia ____  __________
în capitala sovietică, singura satis
facție a antrenorului echipei „Tre 
Kronors", Svensson, a fost aceea de 
a fi învins Cehoslovacia.

Ce concluzii au putut trage după 
turneu antrenorii sovietici Bobrov și 
Kulaghin ? Deși îngrijorați, înaintea 
turneului, din cauza unor indisponi
bilități sau a formei slabe a unor 
jucători de bază, acum antrenorii se 
declară satisfăcuți că au putut alcătui 
o primă linie de atac pe care o con-

ZAPADA
C.E. DE BOB 2 — 
LA 4—5 FEBRUARIE

• Campionatele europene de bob 
pentru două persoane, care urmau 
să se desfășoare în zilele de 11 și 
12 ianuarie la Cortina d’Ampezzo, 
au fost amînate din cauza lipsei de 
zăpadă, pentru 4 și 5 febraurie.

Organizatorii au’ programat an
trenamentele oficiale în zilele de 
ianuarie și 2 februarie.

HOCHEISTH CEHOSLOVACI 
IN CANADA

29

a-• într-un meci internațional 
mical de hochei pe gheață, desfășu
rat în localitatea canadiană Belle
ville. o selecționată cehoslovacă a 
întrecut cu scorul de 7—6 (2—2, 
4—1, 1—3) formația locală „Eagles”. 
Din echipa învingătoare s-au re
marcat Palacek și Martinec. care 
au înscris cite două goluri fiecare.

---------

SS JENA

sideră fără egal în Europa : Vladimir 
Petrov — Boris Mihailov — Valeri 
Harlamov (ultimul fiind declarat un 
jucător excelent). Nici suedezii, nici 
cehoslovacii nu au reușit să neutra
lizeze această linie, care a marcat . 
cîte 5 puncte în poarta lui Chris 
Abrahamsson și a lui Jiri Holecek. 
Linia a treia : Iuri Lebedev — Via- 
ceslav Anisin — Aleksandr Bodunov 
(care era socotită în timpul campio
natului unional drept cea mai bună 
linie de atac a țării) n-a jucat stră
lucit, dar faptul se poate datora și 
accidentării lui Anisin. In schimb 
produce griji linia a doua, formată 
din : Aleksandr Iakușev — Vladimir 1 
Sadrin — Aleksandr Malțev. Se 
constată că, de ani de zile, ețjl mai 
bun atacant sovietic, Malțev, ’ este 
obligat să joace în linie cu parteneri 
sub valoarea sa. în echipa sa de club 
(Dinamo Moscova), Malțev face mi- : 
nuni, dar cum în echipa țării el este 
singurul dinamovist, iar sistemul de 
joc al lui Dinamo pare cu totul altul 
decît al reprezentativei, el primește . 
mai puține pase bune de fructificat.

Apărarea echipei sovietice nu este ! 
încă la înălțimea 
(Davidov, Ragulin, Kuzkin). 
titulari nu au încă experiența nece
sară. Cei mai de nădejde par Valeri 
Vasiliev și Aleksandr Gusev, ca și 
Viktor Kuznețov. Portarul Vladislav- 
Tretiak se află în formă și — după 
propria mărturisire — a început să 
scape de „complexul cehoslovac", 
care-1 urmărea de la C. M. din 1972.

ȘANSELE CELORLALȚI
Deși a pierdut meciurile cu U.R.S.S. 

și Suedia, echipa Cehoslovaciei nu a 
jucat slab și valoarea ei nu trebuie 
subestimată. Victoriile nete împotriva 
Poloniei și Finlandei sînt grăitoare 
pentru o formație care de obicei se 
poticnea cu cîte un outsider. Sub con
ducerea antrenorilor Karel Gut și 
Jan Starsl (cei doi „optimiști", cum 
li se spune), s-a și dovedit oarecare 
valoare armonică a liniilor de atac. 
Foarte agresivă se arată a fi linia 
Martinec — Kochta — Stastny, o linie 
— se spune — cum n-a avut demult 
Cehoslovacia. Apărarea încă nu este 
prea sigură pe sine și se simte lipsa 
lui Pospisil (rănit). Noua pereche de 
fundași Kuzela — Machac nu este 
încă suficient rodată.

„Cel mult locul trei" — acesta este 
pronosticul modest al antrenorului 
suedez Kjell Svensson. Este și firesc, 
pentru că Suedia nu mai posedă, la 
ora actuală, jucători mari, care să 
dea strălucire formației. Hocheiști ca 
Berggren, Labraatan sau Ahlberg pot 
impresiona, 
gabaritului 
Nilsson, se 
tragere...

„.vechii gărzi"
Tinerii

dai numai din pricina... 
lor ! Iar veteranii, ca 
gîndesc mai curînd la re-

Victor BANCIULESCU

CĂINȚĂ TÎRZIE
După cum se va vedea, e cazul 

să reconsiderăm parabolele clasi
ce. Vechile concepte nu mai cores
pund realităților moderne, cel 
puțin în domeniul sportiv. Iată 
un exemplu, din care reiese că 
nu mai putem spune „fiii risipi
tori s-au întors acasă". In pri
mul rînd, pentru că au plecat 
de-acasă cu gîndul să devină 
„fiii strîngători" și în al doilea 
rînd, pentru că la întoarcere nu 
mai vrea nimeni să-i primeas
că...

Pentru a nu vă pune răbdarea la 
încercare, să spunem imediat că 
este vorba de lumea patinajului 
viteză, în care morala pare să 
semene foarte puțin cu cea din 
parabole. Marii campioni ai a- 
lergărilor pe gheață Ehrhard 
Keller (R.F.G.) — specialist al 
sprintului și Ard Schenk (Olan
da) — as al curselor de fond, 
s-au lăsat ușor ademeniți de 
nada circului profesionist și

fără remușcări, adio fa
miliei sportivilor amatori, 
gîndul la marile cîștiguri bănești 
pe care u rmau să le obțină prin 
participarea la concursurile 
deschise patinatorilor plătiți. 
Dar trezirea la realitate a venit 
după un singur sezon petrecut în 
lumea profesioniștilor.

Fie că-i zicea ISSL (Interna
tional Spead Skating League) 
sau WISO (World Ice Sport Or
ganisation), grupările care au

au

/

spus,
cu

încercat să transforme sportul 
într-o mare afacere au ajuns 
repede la bancrută. Chiar la 
prima manifestație profesionistă 
din acest sezon, la Haga, pe sta
dionul Dc-Uithof, cu o capaci
tate de 25.000 de spectatori, eu^u 
așteptați 15.000 de plătitori; ^nu 
au venit la spectacol decît o 
cincime ! Dacă adăugăm și, fap
tul că marile piste internaționa
le sînt închise profesioniștilor, 
vom înțelege de ce orice nădej
de de profit s-a risipit. Ca ur
mare, fostele mari vedete ale 
gheții și-au amintit de frumoa
sele vremuri ale amatorismului. 
Intr-adevăr, zilele trecute. Ard 
Schenk și Ehrhard Keller, mul
tipli campioni olimpici, au anun
țat că intenționează să revină 
în rîndurile amatorilor.

Întrebarea cea mare, pentru 
cei doi postulanți la „hermina 
albă", rămîne însă dacă opera
ția este posibilă. In statutele 
federației internaționale nu exis
tă expresia „reamatorizare", iar 
secretarul general Beat Hăsler a 
și spus: „Nici un profesionist nu 
poate fi reprimit". Astfel, potri
vit expresiei lui Peter Gillhofer, 
de la agenția S.I.D., odată cu 
falimentul grupărilor profesioriis- 
te, Shenk, Keller, l.inkovesi și 
ceilalți vor trebui să-și declare 
și ei capitularea pe plan sportiv. 
Căința a venit prea tîrziu...

Turneul de șah de la Hastings a conti
nuat cu runda a 13-a, în care șase par
tide s-au încheiat remiză. Rezultatul de 
egalitate a fost consemnat în partidele : 
Szabo — Pytel, Garcia — Keene. Gligo- 
rici — Adorjan, Stean — Rellstab. Bas- 
man — Suttles și Hartston — Benko. 
Partidele Miles — Kuzmin și Timman — 
Tal s-au întrerupt. Rezultate din runda 
a 12-a : Gligoricl — Kuzmin 1—0; Szabo 
— Benko 1—0; Keene — Miles 1—0. In 
clasament conduc marii maeștri sovie
tici Mihail Tal și Ghenadi Kuzmin cu 
8V2 p șl cîte o partidă întreruptă, ur
mați de Gligorici (Iugoslavia). Keene 
(Anglia) — 8 p, Timman (Olanda) — 
7*/s p (1). Adorjan (Ungaria) — 7*/2 P. 
Basman (Anglia) — 6*/2 p, Hartston (An
glia), Suttles (Canada) — 6 p etc

a turneului masculin de 
se desfășoară în localitatea

In prima zi
baschet, care_ _____ ,______  _ ___
poloneză Jeszow. echipa Wisla Cracovia 
a învins cu scorul de 96—89 (45—44) for
mația cehoslovacă Iskra Svit. într-un 
alt Joc, formația locală Reszowla a dis
pus cu 98—53 (40—35) de perkiva Turku 
(Finlanda).

La Budapesta, în cadrul „Cupei ligii 
europene** la tenis de masă, selecționata 
Ungariei a obținut o victorie categorică, 
cu scorul de 7—0, în fața formației Aus
triei. Iată cîteva dintre rezultatele înre
gistrate : Jonyer — Bauregger 2—1
(21—14, 14—21, 21—10): Gergely — Wein
mann 2—0 (21—5, 21—18); Magos — Wag
ner 2—0 (21—9. 21—12); Jonyer, Klampar
— Bauregger, Fritz 2—0 (21—15, 21—13); 
Jonyer — Weinmann 2—0 <21—13, 21—18). 
în clasamentul competiției conduce, ne
învinsă, echipa Suediei cu 8 p (din 4 
meciuri), urmată de Ungaria — 8 p (5 
meciuri), U.R.S.S. — 4 p (3 meciuri), 
Anglia — 4 p (4 meciuri), Cehoslovacia
— 2 P (3 meciuri), R.F. Germania și 
Austria — Op.

După primele 12 ore de întreceri. în 
cursa ciclistă de șase zile, care se des
fășoară în prezent pe. velodromul aco
perit din Bremen, conduce perechea 
Klaus Bugdahl (R.F. Germania) — Pa
trick Sercu (Belgia), cu 58 p. îi urmea
ză cuplurile vest-germane Albert Fritz 
— Wilfried Peggfen, cu 55 p și Wolfgang 
Schulze — Sigi Renz, cu 37 p.
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